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Programajánló

Az 1111. Szent István Cserkészcsapat strandröplabda 
bajnokságot szervez a Budakalászi Cserkészház strand-
röplabda-pályáján, melyre szeretettel várják csapatotok 
jelentkezését!

Időpont: 2015. május 30. (szombat) 15 órai kezdettel 

A bajnokság szabályai szerint a pályára egy csapatból 
maximum 6 fő léphet, de a merészebbek kiállhatnak ke-
vesebben is (minimum ketten). A felállás lehet vegyes, 
valamint minden csapatban három cserejátékos is sze-
repelhet.

Regisztrációs díj a helyszínen fizetendő: 200 Ft/fő 
(családi díj 3 főtől 500 Ft/család). 
A bajnok csapatok díjban részesülnek, valamint elmond-
hatják magukról, hogy ők a 2015. évi Budakalászi Cser-
kész Röplabda Bajnokság győztesei!

Gyereknap a Millenárison
Cserkész segítők kerestetnek!

33. Magyar Sajtófotó KiállításStrandröplabda bajnokság

A budai Millenáris Park idén Gyereknapon egy óriási 
gyerek-fesztiválnak ad otthont, ahova minket is nagy 
szeretettel várnak, ezért egy izgalmas kalandpálya-él-
ménnyel lepjük majd meg a résztvevő gyerekeket. Ter-
mészetesen ehhez szükségünk van néhány cserkész 
segítőre is. A segítők napi 4670 forintos alkalmi mun-
kavállalói díjat kapnak majd. Emellett egyszerű ebédet, 
illetve napközben vizet tudunk biztosítani nektek.

Időpont: 2015. május 31., vasárnap
Helyszín: Millenáris Park, Budapest (Mammut mögött)
Várható feladatok: regisztráció, akadálypálya-üze-
meltetés, kitűző készítés és kézműves-foglalkozások 
vezetése, felépítés-elpakolás. A regisztráció során 
megjelölheted, hogy melyik feladatot választanád, de 
napközben alkalomadtán cserélődhetnek a feladat-
körök, illetve a pakolás a nap elején és végén érte-
lemszerűen mindenkire vonatkozik. A segtőkre reg-
gel 10 és este 18 óra között számítunk, ehhez adódik 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Nagymező utcai 
Capa Központ ad helyet az előző év legjobb sajtófotó-
it bemutató tárlatnak. Az idei kiállításon minden eddigi-
nél több képet tárnak a közönség elé. Összesen 413 ké-
pet állítottak ki a szervezők. A kiállított anyagok körének 

bővítését az tette lehetővé, hogy az önálló, keretezett 
fotók helyett tulajdonképpen egy hosszú, printelt „szala-
gon” helyezték el a képek többségét. A kiállítás a nagy-
közönség számára 2014. március 20. és május 17. között 
lesz látogatható.

Cserkész triatlon próba 
egyénileg és őrsöknek
Negyedik éve, hogy május 1-jén, a Béke-téri cserké-
szek 50 órás rendezvényt tartanak a plébánia udva-
rán, ahol az őrsök összemérhetik cserkésztudásukat 
és ügyességüket. A tiratlon próba az emlékezetes film 
után kapta nevét: „A halál ötven órája”. A megmérette-
tésre szeretettel várjuk az őrsök jelentkezését!
A tábor tervezett programja:
Indulás a plébánia udvarról 10:00 órakor.
Szent Imre tér - hely és történelmi tudásverseny:
• Szent Imre személyéről
• Nepomuki Szt.János és a szobor története,
• Nagy-Magyarország, Trianon, 64 vármegye címere, 

emlékmű sorsa
Biciklis extrémpálya (papírgyár - Duna part)
• Egyéni próba, korosztálytól függően. Felnőtt felügye-

lettel.
Darudomb, történelmi alakok
Uszoda (a belépő árát a plébánia fizeti):
• Korosztályosan megadott távolság leúszása egyéni 

időre mérve. Felnőtt felügyelettel.

még a pakolási idő: minél többen vagyunk, annál rö-
videbb lesz.
A jelentkezés feltételei: betöltött 16 év és aktív 
cserkész-élet. Várjuk jelentkezésetek az alábbi űrla-
pon. Kérdéseitekkel forduljatok bizalommal az MCSSZ 
cserkészházhoz a program@cserkesz.hu címen!

Jelentkezés: raczmiki@freemail.hu 
Ne felejtsétek elküldeni csapatkapitányotok adatait (név, 
cím, elérhetőség), valamint a röplabdacsapat nevét! 
További információk: www.cserkeszek.hu, raczmiki@
freemail.hu, vagy +36 20 315-2653

Kiserdő, 18 állomásos tornapálya:
• Szaletlinél, az őrsök tagjai időre járják végig az állo-

másokat.
Érkezés a plébánia udvarra, vacsora.
Eredményhirdetés.
Esti tábortűz: 20:00.
Jelentkezés a fkrisz00@gmail.com címen április 30-ig.
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középpontban
a cserkészek

VL  Első pillantásra cserkészkorosztály problé-
mamentesnek tűnik a többi korosztályhoz ké-
pest. Valóban így van ez? Milyen jellegű problé-
mák felett nem hunyhatunk szemet?
Gelley Áron, őv (205.)  Problémamentes? Inkább előnyös 
és fontos, a legmeghatározóbb egy őrs életében! Ekkor 
alakulhat az őrsből igazi közösség. Itt dől el, mennyire 
lesz aktív a cserkészélete az őrstagoknak. Hogy később 
mennyire lesz megtartó közösség a tagok számára az 
őrs. Egy őrsvezetőnek ennél a korosztálynál a már meg-
lévő játszótársakból egymás felé nyitott, megtartó kö-
zösséget kell formálnia. A végtelenségig hangsúlyozom, 
hogy az őrsvezető példa, és ezt egyre inkább látják ben-
ne az őrstagok. Úgy kell dolgoznia, hogy amikor eléri az 
őrse a kritikus kamasz éveket, még mindig fel tudjanak 
nézni rá az őrstagok azért, amit és ahogy tesz. A serdü-
lőkor közben felmerülő sok konfliktus során az őrs meg-
tartó, pozitív erő kell legyen ez a nagy felelőssége az 
őrsvezetőnek. Jellemző erre a korosztályra, hogy a ver-
sengés szellemében „tapossák” egymást. 

Hencz László, csst. (1909.)  Van a kijelentésnek létjogosult-
sága, hiszen – optimális esetben – akkorra, amikorra 
elérik a cserkészkorosztályt, már ők is, a szülők is be-
leszoktak a „rendbe”, és a vezetők is rutinosabbak már, 
mint a kiscserkészek esetén. A mi csapatunkban leg-
alábbis általában 2. osztálytól viszik az őrsüket, te-
hát végigkísérik őket a cserkészkorosztályokon, de még 

kellően lelkesek és nem sodorja el őket az élet más irá-
nyokba (munka, család, külföld). Nagyon fontos, hogy itt 
„jó munkát” végezzünk, mert ekkor dől el, hogy egyál-
talán a közösségben maradnak-e a gyerekek továbbra 
is, lesz-e igényük a cserkészetre a későbbiekben is, és 
nem utolsó sorban: hajlandóak-e majd maguk is veze-
tőként felelősséget vállalni. A legfontosabb tehát a kö-
zösségépítés. 

VL  Hogyan tudják a cserkészprogramok felvenni 
a versenyt a korosztálynak kínált egyéb progra-
mokkal? (különórák, sporttáborok, számítógép, 
egyéb kütyük)
Áron  A kütyükkel szemben a közösség erejével, a külö-
nórákkal szemben a szülők meggyőzésével. Azon kívül, 
hogy mondjuk, amit csinálunk az jó, és egyértelműen a 
gyermeke fejlődését segíti, hanem tapasztalja is, lát-
ja a gyerekén, a gyermekének őrstársain, azok szüleivel 
való beszélgetések alkalmával, és az őrsvezető kom-
munikációjából. Hihetetlen fejlődéseken vezeted végig 
az őrstagjaidat. Ha a szülőknek visszajelzel, hogy te mit 
látsz a gyerekből, abból egyértelműen látják, hogy oda-
figyelsz rájuk, törődsz velük. Ha a szülő meg van győz-
ve, a különóra le van győzve vagy más időpontra lett 
áttéve. Nálam ez bejött. A sporttáborok... Nos az őrsve-
zetőnek minden nyár előtt van egy éve meggyőznie az 
őrstagokat… A szülőt nem kell sokat noszogatni, hogy 
a 40 000 Ft-os sporttábor és a 15–20 000 Ft-os cser-
késztábor közül melyiket válassza. Ráadásul a cserkész-
táborban sokkal hasznosabb dolgokat csinál a gyerme-
ke, és élménygazdagabban tér haza – még akkor is, ha 
koszosabban. Ez megint csak a kommunikáción múlik. 
Tudni kell „eladni” a cserkésztábor vadregényes, kalan-
dokban gazdag, közösségépítő, városi zajból, forgatag-
ból kitépő, egészséges hatásait.

Ebben a hónapban a cserkészkorosztály a 
terítéken! Hosszasan töprengtünk, hogy mit is 
lehetne kérdezni a VL olvasóitól. Eddig minden 
korosztálynál találtunk egy kulcsproblémát 
vagy kérdéses pontot, ami bőven adott lehető-
séget a vélemények kifejtésére. Most meg azt 
tapasztaltuk, hogy a cserkészkorosztályban 
nincs olyan probléma, ami alapján kérdezősköd-
hetnénk. Vagy talán mégis?

CserkéSzájjal

A hónap témája

Rengeteg és változatos cserkészprogramjaink legnagyobb 
előnye, hogy a mai magányos városi, virtuális világból ki-
szakítja a fiúkat, lányokat. Valamint garantált, hogy min-
denki élményekkel teli megy haza – a szülők örömére.

Laci  Sajnos számos esetben azzal szembesülünk, hogy 
a gyerekek akkor jönnek el cserkészprogramra, ha épp 
nincs másik programjuk. Ennek hátterében sok minden 
lehet, de nekünk azon kell fáradoznunk, hogy mi, mint 
közösség, egy biztos pont lehessünk a gyerekek életé-
ben. Ha kisebb-nagyobb szünetek után visszatér hoz-
zánk, akkor is ugyanolyan szeretettel fogadjuk, mint 
amikor tényleg komolyan veszi a cserkészmunkát. Az 
állandóságból, a személyes törődésből, odafigyelésből, 
közösségben megélt szeretetkapcsolatból pedig hiány 
van a cserkészet vetélytársainál.

VL  Hogyan tud a cserkészmódszertan a techni-
kai újdonságokra reflektálni? Bevonhatóak ezek 
a próbaanyagba (pl. telefonos alkalmazások)?
Áron  Kicsit ördögi körnek érzem. Ha az informatikai újí-
tásokra válaszolunk, és adott esetben bevesszük őket 
a próbaanyagba, azáltal kissé az előzőleg kimondott 
egyik legnagyobb értékünket csorbítjuk, miszerint: „Ren-
geteg és változatos cserkészprogramjaink legnagyobb 
előnye, hogy a mai magányos városi, virtuális világ-
ból kiszakítja a fiúkat, lányokat.”. Ugyanakkor nagyon 

fontos, hogy életrevaló, „emberebb” embereket neve-
lünk. Ehhez hozzátartozik, és fontos, hogy naprakészek 
legyünk. 13-14 éves kortól kiküszöbölhetetlen, hogy 
elzárjuk a gyerekeket az okostelefonoktól és egyéb 
kütyüktől. Addig viszont fontos, hogy legalább a cserké-
szeten belül kicsapcsoljuk ezt az állandó ingertengert, 
ami egy-egy ilyen eszköznek köszönhetően éri a mai fi-
atalokat, minket is beleértve. (Saját bőrömön tapasz-
talom, hogy fontos, hogy néha letegyem a kütyüket, és 
teljesen más elfoglaltsággal pihenjek szellemileg.) Te-
hát fontos, hogy a kamaszokat megtanítsuk, hogy ho-
gyan lehet okosan használni ezeket a készülékeket. Ne 
csak játékokat töltsön le, hanem tudja, milyen alkal-
mazásokat mire tud használni a saját hétköznapjai-
ban, vagy akár egy program, találkozó szervezésére. Így 
mindenképp támogatnám az okoskütyük és használa-
tuk próbaanyagba vételét, mert valóban sok mindent 
meggyorsít a használatuk, de tudni kell, hogy mikortól 
időrablás, tudni kell őket okosan használni!

Laci  Jó megmutatni nekik, hogy vannak ilyen lehetősé-
gek, ugyanakkor azt gondolom, hogy azzal adunk nekik 
többet, ha arra fektetjük a hangsúlyt, miként lehet ezek 
nélkül is létezni. Legyenek ők abban (is) különbek a töb-
biektől, hogy nem esnek kétségbe, ha bekrepál a tech-
nika. Legyenek leleményesek, és tudjanak előhúzni egy 
modern technikát mellőző „B” verziót is. 
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VL, Emese  Igaz-e az, hogy a cserkész korosztály 
ebben a korfában a legkevésbé problémás?
BePe  A MCSSZ-ben, és a világ cserkészetében a mun-
kánk, a módszertanunk, a táborozások, a nomád élet, 
az örsi gyűlések, a keretmesézés, minden a cserkész-
korosztályra lett kitalálva. Ehhez képest a követke-
ző, kósza korosztályban halmozódnak a gondok. El kell 
gondolkodni azon, hogy van-e felelősségünk az azt 
megelőző évek nevelési gyakorlatában. ŐV továbbkép-
zések kapcsán először nekem nagyon furcsa volt, hogy 
miért vannak cserkész továbbképzések, miért nem csak 
a többi, azt követő korosztályt célozzák meg. De az-
tán végiggondoltam, és arra jutottam: ha azért, mert 
ez a korosztály most jól működik, a problémásabb na-
gyobbakra inkább koncentrálnánk, akkor félő, hogy ez 
nagyon gyorsan megváltozna. Akkor már nem az len-
ne a kérdés, hogy ki marad kószának, hanem az, hogy 
ki marad cserkésznek.  És ha már nem lesznek több-
ségben a cserkészeink, akkor az egész rendszer borul. 
Ezért nagyon oda kell figyelni a cserkészekre is. 

VL, Emese  Milyen probléma merülhet fel? Említet-
ted az elkényelmesedést a cserkész korosztály 
vezetői részéről. 
BePe  Amikor stratégiailag gondolkodunk a korosztá-
lyokról, akkor legkevésbé a cserkészekre kell odafi-
gyelni. Én jelenleg már kószákkal foglalkozom, de azt 

Ne rutinból 
csináljuk!

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

A cserkészkorosztály az egyik legnagyobb 
létszámú közösség a cserkészeten belül. A ve-
zetőknek nagy felelőssége van ezzel a gyakran 
problémamentesként jellemzett korosztállyal, 
például az utánpótlás biztosítása miatt. Bedeko-
vics Péter csst.-vel beszélgettünk, aki cserkész 
munkái mellett teológiára jár, és segédlelkész-
ként szolgál az egyetemi gyülekezetben.

CserkéSzemmel

gondolom, hogy az egész korosztályi gondolkodás-
ban a folyamatot, a fokozatos átlépést kell látni. Át kell 
gondolnunk, hogy melyek azok nevelési módszerek, 
amelyek a cserkész korosztályban kellenek, azok ott le-
gyenek újszerűek. Ne az legyen, hogy tudjuk, hogy mi 
az, ami kiscserkészeknek kell, mi az, ami a kószáknak 
kell, és ami a kettő között marad, jó lesz a cserkészek-
nek, majd lesz velük valami. 

Nem régen javasoltam az OVTT-n, hogy az kiscserké-
szeknek ne legyen ingük, hanem csak cserkészpólójuk 
legyen, kiscserkész nyakkendővel, mert az is erősíte-
né a cserkészkorosztályt, hogy igen, nekem most már 
egyenruhám van.  Már eddig is volt valamim, de a kis-
cserkésznek tök mindegy, hogy miben vannak, nem be-
szélve arról, hogy praktikusabb pólót adni nekik, mert 
akkor nem kell háromhavonta új inget venni. Sokkal cu-
kibb is, ha pólóban vannak, és akkor lesz igazán súlya, a 
fogadalomtételnek, ami után már cserkészingük is van. 

VL, Anna  Van egy módszertanunk, ami nagyon 
sok éve jól működik, de például a sok különó-
ra versenyhelyzetet okoz. Elmehetnek Jedikép-
ző tábortól kezdve a karatetáborig mindenhová, 

ezerféle különórát választhatnak. Hogyan tud-
juk ezekkel felvenni a versenyt? Mi az a plusz, 
amit mi tudunk nekik kínálni azért, hogy cserké-
szek legyenek, és ne a tudásversenybe hajszol-
ják magukat, vagy ne érezzék, hogy le vannak 
maradva a többi gyerektől?

Bedekovics Péter
Az őrsvezetői munkáját 
tartja a legfontosabbnak 
a cserkészetben. Egy 
kósza őrs vezetője, ami 
további őrsökkel együtt 
egy kósza rajt alkot, amit 
ugyancsak ő vezet.  És ő 
a csapatparancsnok is. Ez 
okoz nehéz helyzeteket, 
ezért egy éve próbál-
ják rendezni a személyi 
kérdéseket.  A csapaton 
belüli feladatokon túl kerületi vezetőtiszt 
Debrecenben, illetve az ottani őrsvezetői 
vezetőképzés parancsnoka. Egyébként a deb-
receni református teológián végzős, és jelen-
leg segédlelkész az egyetemi gyülekezetben. 
Másfél év múlva lesz felszentelt lelkész.
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13 év a korhatár. Ha fenn van, hazudott, amikor re-
gisztrált. Most ezzel kell foglalkoznunk, vagy sem? Az 
őrsvezetője látja őt a facebookon, de bárki szólt neki 
vajon a vezetők közül, hogy te nem is lehetnél fenn? A 
kószáknál világosabban látjuk, hogy vannak problé-
mák, de a cserkészeknél ezekkel nem foglalkozunk.  Én 
legalábbis még nem hallottam, hogy ezzel hangsúlyo-
san foglalkozott volna valaki. 

VL, Anna  A kerületetekben újraindítottátok az 
őrs vezetői vezetőképzést. Törekedtetek arra, 
hogy ezekre az új jellegű problémákra fel tudjá-
tok készíteni a leendő vezetőket? Felmerült-e a 
módszertan átalakításának igénye? 
BePe  Az újraindítás tulajdonképpen azt jelentette, hogy 
a nulláról kellett építkezni. Ez egy nagyon nagy munka, 
de egy óriási lehetőség is, hiszen más képzésekben, mi-
kor felmerül valami változtatás, mindig arra hivatkoznak, 
hogy ez a hagyomány, mi így szoktuk csinálni, karizmati-
kus parancsnoki hozzáállással miért csinálnám máshogy? 
Nálunk ez nincs, mert kimaradt 18 év. Az őrsvezetői veze-
tőképzésből jöttünk, ott volt valaki jelölt, mameluk, bármi, 
de nem egy vagy kettő VK-t láttunk, hanem láttunk sok-
félét. Van erdélyi, II. kerületi, tehát miskolci, bugaci, 1-10 
kerületből több altábor is, van sajátunk is, már második 
éve, tehát aki ott volt, már megtapasztalta…

Jelenleg kiscserkész és cserkészkorosztályra képzünk 
vezetőket, a tábor végéig mind a két korosztállyal tu-
dunk foglalkozni. Minden jelölt mindkét korosztályi kép-
zést megkapja, és a képzés végére el tudja dönteni, 
hogy melyik áll hozzá közelebb.

Sokszor jelent nehézséget a jelöltek tudásszintje, cser-
késztapasztalata. Gyakran őket is kell képeznünk cser-
késztudásra, például kötözések, tűzrakás, stb. Volt 
olyan jelölt, akinek tavaly én tanítottam meg, hogy ho-
gyan kell gyufát fogni. Nem tüzet rakni, gyufát gyújta-
ni! És ő őrsvezető jelölt volt. 

VL, Anna  Mit tesztek egy ilyen jelölttel? Végigse-
gítitek a képzés folyamatán, vagy azt mondjá-
tok neki, hogy köszönjük, most nem tudunk ve-
led foglalkozni? 
BePe  Megkövetelünk egy szintet, amit komolyan ve-
szünk. Ezt a szintet a többség általában eléri, de ha 
valaki nem éri el, akkor beszélünk a parancsnokával, 
hogy a jelöltje nincs ideális helyzetben ahhoz, hogy 

vezetőképzőre jöjjön. Azért alapból ismerem a jelölte-
ket, kevés csapatunk van, szóval általában már az előtt 
tudok pár dolgot a jelöltről, hogy vezetőképzésre jönne. 
Közösen döntjük el, hogy ilyen helyzetben mi a legböl-
csebb. Még nem raktunk ki jelöltet a vezetőképzésből. 
A parancsnokokkal már a legelején tisztázzuk, hogy az 
adott jelölt valószínűleg nem annyira tud sokat, hoz-
zuk föl. A parancsnok visszajelzést kap, hogy figyeljen 
oda rá.

VL, Anna  A cserkészmunka tud segíteni a lelki-
pásztori munkában? 
BePe  A kettő egymást segíti. A cserkészetben is a lel-
kész hivatásomat élem meg. Amikor az őrsömnek őrsi 
gyűlést tartok, akkor is lelkész vagyok. Nem tudom ket-
téválasztani. Épp ezért a teológiai szempontok, a lelki 
gondozói szempontok, a vallásos szempontok is min-
dig ott vannak a cserkészetben nálam. Persze ugyan-
úgy a cserkészmódszereket használom ifjúsági foglal-
kozásokon. 

VL, Emese  Milyen helyen szeretnél majd szolgálni 
felszentelt lelkészként? 
BePe  Ifjúsági lelkész szeretnék lenni. Persze ez sok min-
dentől függ. A püspök akaratától, a gyülekezetektől, 

de hiszem azt, hogy úgy lesz, ahogyan az Isten szeret-
né, ahogyan Ő akarja, és én ezt maximálisan elfoga-
dom. Jelenlegi önismeretem, Isten-ismeretem és egy-
házismeretem alapján azt mondom, hogy az ifjúsági 
munkában leszek a legjobb. Nem véletlen, hogy a cser-
készetben már tizenegy éve vezető vagyok. Persze a 
cserkészektől kell megkérdezni, hogy hogyan végzem 
a munkámat, de valószínűleg nem a legrosszabbak kö-
zül vagyok. Akár iskolalelkészként, egy nagyobb gyü-
lekezetnek az ifjúsági lelkészeként, akár egy egyetemi 
gyülekezet lelkészeként – ahogyan most is – szeretnék 
szolgálni. De ha nem így lesz, akkor is inkább városban. 
Én egy kisvárosban nőttem fel, és Debrecenben élek 
most már jó ideje, illetve két és fél évet életem London-
ban és Melbourne-ben, tehát a városias közeg szimpa-
tikusabb nekem. Most fél évet szolgáltam egy kis fa-
luban, kijártam hetente 2-3 napot, nagyon aranyosak 
voltak, nagyon szerettem őket, tényleg nagyon jó volt, 
de megtapasztaltam azt, hogy hosszú távon faluban 
nem tudnám ideálisan végezni a szolgálatot. Persze le 
tudnék ott is húzni tíz évet, és minden rendben lenne, 
de szerintem nem tudnám úgy kamatoztatni a tálentu-
maimat, ahogyan azt kellene. Hiszek abban, hogy Isten 
azért adta ezeket a tálentumokat, mert tudja, hogy hol 
lesz a legjobb. 

CserkéSzemmel

BePe  Nem az a kérdés, hogy a többi szakkört hogyan 
tudjuk lenyomni, ők nem tudnak minket lenyomni sze-
rintem, pont azért, mert nálunk annyira sok minden 
van. Pont azért, mert az erősségünk a cserkészkorosz-
tály, amit ebben a korosztályban csinálunk, az bevá-
lik. Amit a cserkészet nyújt a módszertanával, a kis őrsi 
közösségével, a táboraival, programjaival, a keretme-
séivel, egyenruhával, a jelvények gyűjtésével, ez mind-
mind tökéletesen illik erre a korosztályra.  Arra kell 
odafigyelnünk, hogy ne rutinból csináljuk! Ezekben az 
években a gyerekek sokat változnak lélektanilag. Szel-
lemi-lelki fejlődésük ideje ez. Ráadásul előrébb tevő-
dött a versenyszellem is: pár éve a középiskolásoknál 
volt jellemző, most már elérte az alsó tagozatot. Meg-
előzni már nem tudjuk, ezért a megtartás a fontos fe-
lelősség. 

VL, Emese  Tizenegy éve foglalkozol cserkészekkel. 
Ezalatt sokat változott a világ, másféle dol-
gokkal, gondokkal találkozik egy gyerek. Mást 
ne mondjunk, tíz évvel ezelőtt nem volt face-
book, nem volt ennyi online, és vizuális termék.  
A cserkészmódszertan viszont ugyanaz maradt. 
Ezzel az új világgal fel tudjuk venni a versenyt?  
BePe  Nálunk a csapatban felmerült a kérdés, hogy 
mi van, ha nem csak térképolvasást tanítunk, hanem 
GPS-használatot is? Nemcsak a kószáknak, de már a 
cserkészkorosztálynak is? A cserkészek mind fenn van-
nak facebookon, ahol persze nem lehetnének, hiszen 
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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 in-
vitálunk mindenkit korosztályi rendszerünkről. Soro-
zatunk negyedik részében a cserkész korosztállyal 
foglalkozunk.

Mettől meddig tart ez a korosztály életkor sze-
rint?
A cserkész korosztály önálló korosztály a kiscserké-
szet és a kószák között, ma ők a legnépesebb kor-
osztály. Az EINK meghatározása 
szerint az általános iskola felső 
tagozatos gyermekei alkotják, 
azaz az 5. osztály elejétől a 8. 
osztályig tart. Ők a zöld nyak-
kendősök, amelyet a cserkész 
újoncpróba teljesítésével nyer-
nek el. 

Mi jellemzi e korosztályt, hol 
helyezkednek el a cserkész 
életpályán? Mi a korosztály 
szerepe a csapatban, cserké-
szetünkben?
A cserkész korosztály az a 
cserkész kor, ahol a gyerekek 
a leginkább „cserkészies” él-
ményekkel gazdagodhatnak. 
Módszertanunk nagy része, 

vezetőképzésünk fókusza is ennek a korosztálynak a 
vezetésére irányult: a cserkészek megtartása, moti-
válása elengedhetetlen a későbbi cserkészélethez és 
a vezetői utánpótlás biztosításához. E korosztály vé-
gén ugyanis már az is kirajzolódhat, hogy ki vállalhat 
majd vezetői szolgálatot. 

Ebben a korban változnak a gyerekek a legtöbbet, 
ezért mindig résen kell lennünk, hogy követni tudjuk 
gyors ütemű testi-lelki-szellemi fejlődésüket. Ők már 
fogadalommal kötelezik el magukat, önálló döntés-
sel, saját akaratukból választják a cserkészetet. Ve-
zetőik példájával, terelgetésével, az őrsükkel együtt 
tanulnak meg a közösség tagjai lenni. Itt már na-
gyobb szerepe van az önállóságra nevelésnek, ezen 
belül az öngondoskodásra nevelésnek – a táborok-
ban is. Az őrsi élet szempontjából feladatuk az őrsi 
közösség megerősítése. Általában már jól ismerik 
egymást, az őrsi harmóniát, az együttműködést még 
nem terhelik a személyiségfejlődés és az érdeklődé-
si körök későbbi elágazásai. Az őrsvezető még aktív, 
irányító szerepet tölt be, a programokat ő szervezi, a 
nevelési munkát a rajparancsnok irányításával ő kör-
vonalazza és valósítja meg.

A cserkész korosztály
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, legtöbb kérdést 
felvető nevelési-szervezeti kérdésekre.

A

Cserkészetünk korosztályi rendszere IV.

írta: Janák Annamária

Ebben a korosztályban különösen nagy hangsúlyt 
fektetünk a gyakorlatra, a cselekedve tanulásra. Tö-
rekedni kell arra, hogy minél több mindent kipróbál-
hassanak, hogy a dolgokat a kezükbe adjuk, tapasz-
talják meg a cserkészethez, a természethez kötődő 
jelenségeket, tárgyakat működésük/működtetésük 
közben. Erre szolgálnak a módszertani játékaink év 
közben, és emiatt is érdemes kivinni őket a termé-
szetbe, amikor csak lehet. A szabadban jóval több le-
hetőség kínálkozik az önállóság fejlesztésére, a talp-
raesettség gyakorlására, mint bárhol máshol. Kiemelt 
szerepe van a tábornak ezen a téren.

A csapatban is megnövekedik a cserkészek szerepe: 
már ők is olyanok, akik a kiscserkészeknek mutat-
hatnak példát. Működésükkel, jelenlétükkel hatással 
vannak a többi őrsre is: ha összetartóak, vagy a tá-
borokban ügyesen működnek együtt, egységet sugá-
roznak, motiválóak lehetnek a többiekre.

Mi a helyzet az esetleges újonnan csatlakozók-
kal? Jellemző-e a lemorzsolódás?
A gyerekek lelkesen mesélnek barátaiknak, osztálytár-
saiknak a cserkészetről, így előfordul, hogy újabb ta-
gokkal gazdagodik az őrs. Az újonnan csatlakozók sok 
odafigyelést igényelnek az őrsvezető, és nyitottságot 

az őrs részéről. Oda kell figyelniük a vezetőknek arra, 
hogy ne csak az új tag, hanem az őrs is alkalmazkod-
jon. Figyelembe kell venni, hogy egy most belépőnek 
nincs cserkész előélete, cserkésztudása. Időt kell hagyni 
neki mindezek megismerésesére, és az őrsben, rajban, 
csapatban uralkodó szokások, viszonyok elfogadására. 
Több odafigyelésre, megértésre lesz szüksége az első 
portyáján és első táborában is. Fontos, hogy az őrsve-
zető tartsa a kapcsolatot az új gyerek szüleivel is, leve-
lező listán, az online közösségi térben. A kezdeti akadá-
lyok leküzdésében a szülő bevonása is segíthet.

Erre a korosztályra még nem jellemző a lemorzsolódás, 
ugyanakkor a más városban megválasztott középisko-
la már eltávolíthatja őket a közösségtől. Ha azonban jól 
dolgoztunk, vonzó és elfogadó légkört alakítottunk ki, a 
távolba szakadtakban is meglesz az akarat a cserkész-
élet folytatására (nálunk vagy új helyén).

Milyen programok kerülnek fókuszba? Mi a sze-
repe a tábornak/portyának?
A cserkész korosztálynak már egyre több közös prog-
ramja van más őrsökkel, rajával vagy csapatával. 
Előtérbe kerülnek a különböző versenyek, meghirde-
tett önkéntes munkák, országos események (szám-
háború, később cserkészbál, nagytáborok) és akár 

a hónap témája
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nemzetközi cserkészprogramok is. A csapat életében 
is új feladat jut nekik, például a raktár gondozása, ta-
karítás, sportversenyek lebonyolítása, akár előtábor-
ban való segédkezés, stb. 

A táborok szerepe kiemelkedő: itt a gyakorlatban pró-
bálhatják ki az év közben szerzett ismereteket. A no-
mád szállás, az önellátás nemcsak képességeiket 
fejleszti, de az őrsi közösséget is erősíti. Egy-egy jól 
sikerült tábor örök (cserkész)emlék lesz, az őrs identi-
tásának alapját jelentheti a későbbiekben.

A portyán csak magukra számíthatnak, az őrs tagjai itt 
ismerhetik meg egymást a legjobban, itt mélyülhetnek 
el az őrsi barátságok. A portya élményforrás is: itt min-
den program rájuk szabott, nekik tervezett. Már komo-
lyabb kihívásokkal is szembenézhetnek, ilyen lehet egy 
kerékpártúra vagy egy rövidebb vándortábor.

Milyen próbái vannak a korosztálynak? 
Cserkészeinknek olyan próbákat, feladatokat adunk, 
melyeknek kitűzött célja, hogy az egyén fejlődjön az 
életterületének minden (testi, lelki, társas, értelmi és 
érzelmi) részén, és a cserkészet életfelfogássá, élet-
móddá érjen benne. 

a hónap témája
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tjukat az újpesti vasúti híd felé vették, majd le-
kanyarodtak a Népszigetre. Másfél óra után ki-
csit sárosabb cipőtalppal, de annál nagyobb lel-

kesedéssel átkeltek a hídon, és megérkeztek a Ró-
mai-parton állomásozó Aquamarina hajóhoz, ahol 
egy nagy, vacsorás ünnepség vette kezdetét. Ez-
zel zárult ugyanis a gyakorlati alapképzés, mely egy 
rendhagyó esemény volt, hiszen ilyen típusú alapozó 
felkészítő még nem volt, de reméljük, hogy a folya-
mat országos szintre fog erősödni.

A résztvevők között volt, aki már régebb óta cserkész, 
volt, aki tavaly tett felnőttcserkész fogadalmat, és 
volt, aki nem cserkész, hiszen a felkészítő célja nem a 
cserkésszé válás, hanem a cserkész életforma megis-
mertetése. Mindannyian elvégezték azt a folyamatot, 

melynek során megismerték a cserkészmozgalom 
működését, alapjait, történetét, szervezeti felépítését 
és nevelő munkáját. Valamint természetközeli kiskö-
zösségi programokon keresztül (főzés, építkezés, tú-
rázás) kipróbálhatták a cserkész életforma gyakorlati 
oldalát is. Ezt követően otthoni feladatként meg kel-
lett keresniük egy hozzájuk közel lévő cserkészközös-
séget, melynek életébe rövid időre betekintést nyer-
tek (programokon való részvétel, szervezés, háttér-
munka, beszélgetés a vezetőkkel, stb.).

Ezt a munkájukat zárták le február 28-án egy rö-
vid erdei titkos program után egy vacsora kereté-
ben, ahol Balu, Solymosi Balázs cst. (205.) országos 

Alapozó felkészítés
2015. február 28-án húsz cserkésznek látszó 
személy gyülekezett Újpest-Városkapunál. Nem 
egy szokásos cserkészközösségi programra 
való csoportosulásnak tűnt a jelenség kívülről 
nézve, hiszen mindannyian felnőttek voltak, de 
nem mindenki viselt egyenruhát, és a szokásos 
nagy túrazsák is hiányzott a felszerelésükből.

Ú

Beszámoló

írta: Téglás Gergely csst. (929.)

vezetőtiszt és Tegger, 
Téglás Gergely csst. 
(929.), a gyakorlati 
alapképzés koordiná-
tora átadták a felké-
szítő jelvényét. Ez egy 
krémszínű, három-
szög alakú, kő nyak-
lánc, rajta a titokkal, 
mely az alapozó fel-
készítőt végzetteket 
köti össze bárhonnan 
is jöttek az ország-
ból, akár cserkészek, 
akár nem cserkészek, 
hiszen a jelvény egy 
szép nyaklánc, bárhol 
viselhető.

Az itt végzettek az első négy turnus résztvevői vol-
tak, azonban további turnusok is indulnak: 2015-ben 
már nemcsak Budapesten és környékén, hanem az 
ország nagyvárosaiban vagy azok közelében is. Ha-
marosan felkerülnek az időpontok és helyszínek a 
szövetség honlapjára. 
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Klasszikus
Gyufaégetős
Ki tud több pontot elhadarni, mielőtt leég a kezében 
a gyufa? Bevállalós gyerekeknél könnyen bevágódha-
tunk ezzel a játékkal. Mindenképp gondoskodjunk egy 
tányérról, amire nyugodtan lepotyoghat a hamu, gyen-
gébbek kedvéért beszerezhetünk extra hosszú gyufát 
is. Aki elért tízig, kezdje elölről!

Egyszerre kiabálós 
Az eredendően közmondásos játék jól alkalmazható a 
törvény elmélyítésére is, kisebbeknél pedig nem elha-
nyagolható az energiákat levezető szerepe sem. Míg 
egy ember kimegy, a többiek megegyeznek egy pont-
ban, és annak a szavait szétosztják egymás között. Mi-
kor a várakozó cserkész visszatér, a többiek egy jelre 
kórusban üvöltik a nekik kiosztott szót. A visszatérő-
nek a hangkavalkádból ki kell hámoznia, melyik pont-
ról van szó.

Suttyomban helyet cserélős 
Ideális esetben tizenegy cserkész kell hozzá, akik közül 
tíz egy-egy pontot képvisel. Körben ülnek, tizenegyedik 
a kör közepére áll. A középső a pontok közül kiválaszt 
kettőt, és egy-egy jellemző szót kiált belőlük, pl: „iga-
zat és gyöngéd!” Ekkor a pontot képviselő cserkészek, 
jelen esetben az egyes és ötös, vigyázva jeleznek, hogy 
felismerjék egymást, és megpróbálnak villámgyorsan 
helyet cserélni, nehogy középen álló társuk elfoglal-
hassa egyikük székét. Ha ez sikerül, a középső új sza-
vakat mond, ha nem, akkor ezúttal az áll középre, aki 

kiszorult régi helyéről, számát pedig átadja a sikeres 
helyfoglalónak. Kevesebb résztvevő esetén egy sze-
mély halmozhatja is a rábízott pontokat.

Komoly
Nagyobbaknak vagy újoncoknak tanulságos lehet hét-
ről hétre egyenként kivesézni a pontokat, idézettel, elem-
zéssel és elmélkedéssel arról, hogy pontosan mit jelent-
het a mi életünkre nézve. Ne hallgassuk el a pontok kor-
látait sem, tegyük fel nekik a kérdést, hogy mit csinálhat 
az a cserkész, aki valakin segíthetne egy hazugsággal, 
vagy akitől a feljebbvalója azt kéri, viselkedjen lekezelően, 
megalázóan egy másik cserkésszel. „Házi feladattal” is 
operálhatunk, aminek keretében egy hétig figyelnek arra, 
hogy az adott pont szerint éljenek, a következő őrgyűlé-
sen pedig megbeszélhetjük a tapasztalatokat. 

Komolytalan
Célbadobós
A játékhoz manipulált darts vagy papírrepülő szükségel-
tetik, de bármi egyéb célbadobós módszerrel is előruk-
kolhatunk. Az első esetben dekoráljuk ki a darts-mező-
ket a pontok sorszámaival. A célba találónak helyesen 
el kell mondania a „meglőtt pontot”. Ha sikerül, jutalmul 
kapjon egy cukorkát, vagy egyéb, az őrsünkben műkö-
dőképes szóróajándékot. Papírrepülős célzás esetén egy 
A1-es méretű barna papírt érdemes a falra erősíteni, tíz 
négyzetre felosztani és beleírni a számokat, mivel re-
pülővel cseppet sem könnyű célozni. Ha meguntuk a já-
tékot, írjunk bölcs üzeneteket a repülőinkre és eresszük 
őket szélnek a legmagasabb ablakból.

Törvény-activity 
Számokat nem lehet mutogatni. Tucsi rendhagyó sza-
bályai alapján játszva extra röhögésre is számíthatunk. 
Ebben az esetben az első kör hagyományos mutogatás 
után mindenki dobja vissza cetlijét a kalapba, majd húz-
zunk újra, ezúttal viszont két ember szükséges a nehe-
zített mutogatáshoz. Az egyik a többiek szeme elől rejt-
ve (pl. félig nyitott ajtó, függöny mögött), de a rejtek-
helyhez közel álló társa számára láthatóan mutogat, a 

Cserkésztörvény
tizenháromféleképpen

Jön a tavasz, a próbák, fogadalomtételek, itt 
az ideje újból elővenni a cserkésztörvényt. 
Íme, egy gyűjtemény a törvénymódszertani 
játékokból, a régiektől az újakig, a jól be-
váltaktól a forradalmiakig. Hiányos a lista? 
Várjuk az ötletedet kommentben az mcssz 
facebook-oldalán!

Szertár

írta: Keszei Zsófia őv. (304.)

másik pedig a többieknek közvetíti, utánozza a mutoga-
tást. Ha így is mindent kitaláltunk, harmadik körben újra 
egyedül próbálkozik a húzó, most viszont, szintén látha-
tatlanul, csak hangokat adhat ki. Beszéd kizárva, csak 
zajkeltés, nyávogás, hörgés, stb. engedélyezett. Ahhoz, 
hogy az élvezet teljes legyen, írjunk néhány őrültséget is 
a cetlikre, ne csak a törvénnyel akarjunk jóllakni.

Talpdominó
Minden játékos mezítelen talpára post-it cédulát ra-
gasztunk, amin vagy egy pont, vagy a sorszáma sze-
repel. Így kell minél gyorsabban egyetlen körbe ter-
peszben beállni, amiben dominószerűen minden tör-
vénysorszámot hordozó láb mellé a megfelelő pontot 
hordozó talpacska illeszkedik. Persze így mindig csak 
annyi pontot tudunk feldolgozni, ahányan vagyunk, ne-
hezítve a talpnézéshez szükséges tornamutatványok-
kal. Vigyázat! A játék gondos tervezést igényel, min-
denképp rajzoljunk le egy lehetsé-
ges formációt és ez alapján 
osszunk mindenkinek az 
egyik, illetve másik tal-
pára vonatkozó cetlit, 
ha ugyanis véletlen-
szerűen osztjuk, köny-
nyen lehet, hogy nem 
tud összeállni min-
denki, mivel a játék ki-
sebb körökbe záródik. 

Példa a leosztásra:

Lufipukkasztós
Felújás előtt gyömöszöljünk minden lufiba egy-egy 
pontszöveget, és minden játékos kapjon egy „feladat-
lapot”, amin szerepel, mondjuk, négy pont sorszáma, 
kellő hellyel a cetlik ráhelyezéséhez. A játék lényege a 
feladatlapunknak megfelelő lufi becserkészése és ki-
pukkasztása egy hegyes tárggyal, majd a cetli feladat-
lapra helyezése. A nyertes az első, betöltött feladat-
lapot felmutató cserkész. Ha rengeteg lufink és időnk 
van, akár mind a tíz pontot megkerestethetjük velük, 
ha pedig növelni akarjuk kicsit a versenyszellemet, ír-
hatunk egy-egy, feladatlapokon sokszor előforduló 
pontokból a kelleténél kevesebbet. Ha a lufik nem elég 
átlátszóak és tiszta lutri, ki mit pukkaszt ki, engedé-
lyezhető a cetlikért egymás között folyó párviadal, pél-
dául nyakkendőharc formájában. Végül, hogy megaka-
dályozzuk a vadállatias pukkantólázat, mindenkinek 

limitáljuk a lufimészárlási számát mondjuk öt vagy hat 
lufiban, úgy, hogy a játék végére azért az összes kipuk-
kadhasson.

Krumpliteke
Annak idején nagy kedvencünk volt ez a kellően őrült já-
ték, amiben egy számmal ellátott gyufásskatulyát kell 
egy pont szövegét hordozó, papírból készült és a földre 
ragasztott „kapuba” juttatni. A játékosok a skatulyák to-
logatásához csak a derekukról majdnem a földig lelógó 
krumplit használhatják, amit enyhe csípőmozdulatokkal 
lehet mozgásba hozni. Minél több a játékos és a párosí-
tandó elem, annál nagyobb élvezet a játék.

„Eszperente nyelves”
Alapesetben csapatonként fordítsanak le néhány tör-
vényt „eszperente” nyelvre, majd egymásnak felolvas-
va derüljünk együtt a nyelvi leleményeken. Ha mindenki 
profi „eszperentéből”, rögtönözhetnek is: kalapból húz-
zanak egy pontot, és csak „e”magánhangzót használva 
magyarázzák el a többieknek.

Lehet a dolgot cifrázni. Alkossuk meg „A cserkész 
görbe testű és feltétellel hamisat hallgat” jellegű 
antipontokat, majd gyorsan nézzük meg a neten 
az Antivilág című Mézga Aladár részt. Foglaljuk 
versbe, zenésítsük meg vagy táncoljuk el kedvenc 
törvényeinket.

Törvényes számháború
Ha van egy alkalmas terepünk, már kezdhetjük is a 
számháborút, az egyetlen változtatás, hogy a kiesés nem 
számordítással, hanem hibátlanul elkiabált törvényszö-
vegekkel lehetséges. Ha döcögős, kezdhetjük először egy 
vagy két számmal, folyamatosan növelve négyig.

Törvényes játék-kitalálós
Ha az őrsünk tapasztaltabb cserkészekből áll, nyu-
godtan bízzuk rájuk a kreativitás oroszlánrészét. Osz-
szuk őket csapatokra, és minden csapat kapjon külön-
böző eszközöket (pl labda, lufi, spárga, dobókocka, stb). 
A csapatok megadott idő alatt találjanak ki olyan, mi-
nél érdekesebb játékot, amiben szerepel a cserkésztör-
vény. Végül a legjobbakat játsszuk el, egyrészt mert ta-
pasztalataim szerint pöpec játékok kerülnek ki a keze-
ik közül, másrészt mert mindig az a legkirályabb játék, 
amit együtt találunk ki. Ez igaz volt a homokozóban, 
igaz most és igaz örökké. 
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gy gondolom, már többen találkoztak azzal a 
problémával, hogy egy portya vagy túra során le-
merült a készülékük. Ez a szituáció okozhat kelle-

metlen helyzeteket, főleg ha egy fontos hívást kell el-
intéznünk, például felhívni a szállás gondnokát, vagy a 
táborból szólni a boltosnak, hogy szükség lenne még 
két kiló kenyérre. 

Ennek elkerülésére többféle megoldás létezik. A legké-
zenfekvőbb, hogy van ná-
lunk töltő és találunk egy 
konnektort, de valljuk be, 
ennek az erdőben vajmi 
kevés az esélye – persze 
próbálkozni lehet. Egy 
másik lehetőség, hogy 
beszerzünk egy szivar-
gyújtós átalakítót, ezzel 

azonban egyszerre egy, legfeljebb két készülék tölthe-
tő, valamint, ha teljesen fel szeretnénk tölteni, akkor jó 
ideig az autóban kell hagynunk a készülékünket. A har-
madik megoldás egy pótakkumulátor beszerzése lehet. 
Ezen belül választhatunk, hogy gyárit vagy utángyár-
tottat veszünk. A gyári drága, az utángyártott esetén 
pedig megvan a veszély, hogy felpúposodik és tönk-
reteszi az eszközt. Ezenkívül egyre több olyan telefon 
jelenik meg a piacon, amely nem rendelkezik kivehető 
akkumulátorral, illetve jó lenne, ha nem csak a saját a 
készülékünket tudnánk ellátni energiával. A cserkészet 
mindig is a testvériességen és a megosztáson alapult, 
így talán az egyik legjobb megoldás egy nagyobb ka-
pacitású külső akkumulátor, avagy vésztöltő beszer-

zése lehet. Az ára nem sokkal több, mint egy gyári 
akkué, azonban 4-5-ször több energiát tud tárolni. 
Felépítése roppant egyszerű, mindössze egy kis tég-
latest, amelyen egy bemenetet, egy vagy két kimen-
tet, illetve némely esetben egy töltöttséget jelző 

LED-et találunk. 

írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

alkalmazások
vezetőknek XV.
Az okostelefonok egyik nagy hátránya a vi-
szonylag rövidnek mondható üzemidő. Kevés 
használat mellett is legfeljebb 2-3 napot bírnak 
ki egy feltöltéssel.

Ú

Kocka őrs

külső akkumulátorok, avagy a vésztöltők

Ahogy már írtam, a kapacitásuk jóval nagyobb. Míg 
egy átlagos okostelefon 2000, maximum 3000 mAh-s 
akkumulátorral rendelkezik, addig egy vésztöltő 10- 
15,000 mAh-s is lehet. Így elegendő energiát tud biz-
tosítani egy tábor idejére, vagy öt telefont is fel lehet 
vele tölteni egy portya során. A két kimenettel rendel-
kező eszközök használatával elég sok időt is megspó-
rolhatunk, ebből kifolyólag elég csak pár cserkésznek 
beszereznie, mivel így egy nagyobb társaságnak is ki-
lehet elégíteni az energia szükségletét. Ennek a meg-
oldásnak egy másik előnye, hogy ha lemerül, el tud-
juk vinni, például egy közeli kisboltba feltölteni anélkül, 
hogy bárkinek a telefonját nélkülözni kelljen. 

Egy nagyobb kapacitású vésztöltő ára 8 és 15000 fo-
rint között mozog. Beszerzésük igen egyszerű, csupán 

találnunk kell egy műszaki boltot, ahol lehet kapni. A 
nehezebb dolog talán a választás. Mekkora kapacitá-
sút, milyen formájút vagy épp milyen színűt válasz-
szunk? Hiszen az már kevésbé számít, azt gondolom, 
hogy háromszor vagy három és félszer tudjuk feltölte-
ni a telefonunkat, mint, hogy milyen könnyen tudjuk el-
rakni a táskánkba, vagy éppen, hogy mennyire bírja az 
erdei környezetet.

Közel 3 éve használok egy 10000 mAh-s vésztöltőt, 
és eddig nagyon bevált, a táborokban is rendkívül 
hasznos volt. Kiválóságát nem csak csapat-, de már 
ŐVVK táborokban is bizonyította. Azt gondolom, ez 
egy egyszeri beruházás, ami eléggé megéri a ráfordí-
tást, és sok kellemetlen helyzettől tudja megmenteni 
az embert. 
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illetően, úgy lehet kalkulálni. A reggelihez elfogyasztott 
zöldség mennyiség tudható előre, ahogy az is meny-
nyi burgonya, száraz tészta, tej, kenyér igénye van a 
csapatnak. A szárazáru és zöldségek tárolása persze 
mindig könnyebb, míg a tejet, kenyeret naponta érde-
mes megvásárolni, főleg azért, mert a termelői tejeket 
nem pasztörizálják, azt nektek kell felforralni felhasz-
nálás előtt. 

Kapcsolatfelvétel
A Dunakanyar környékén re-
mek táborozási lehetősége-
ket kínál a Börzsöny, a Pilis 
és a Visegrádi-hegység erdő-
sége. Ha erre kerestek tábor-
helyet a ti piacotok a Nagy-
marosi Termelői Piac, minden 
szombaton. A standoknál 
többnyire a termelőkkel találkozhattok. Érdemes velük 
szóba elegyedni, megtudni van-e kapacitásuk a nyári 
időszakra a neked szükséges mennyiségek biztosításá-
ra. A kolbászokra, füstölt szalámikra ilyenkor kell leadni 
a rendelést; tavaszra a gazda már elkészült a téli disz-
nóvágásból előállított finomságokkal, viszont ami van, 
az el tud fogyni. Légy résen! Amire viszont majd frissen 
lesz szükséged, azt előrendelésben szervezd meg. Ilyen 

em azért, mert a cserkésztörvényben is ott áll, 
hanem mert így ésszerű: becsüljük meg magun-
kat, a hazai kistermelőket, az egészségünket – 

gondolkodjunk hosszútávon, és mutassunk jó példát 
a ránk bízott gyerekeknek. (6. A cserkész szereti a ter-
mészetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket. • 9. A 
cserkész takarékos.)

A gyomrunk lassan fogadja be az újításokat. Ha regge-
lire tejeskávét iszol két cukorral, hozzá lekváros kenye-
ret majszolsz a legszívesebben nehéz lesz boldog na-
pot indítani egy keserű feketével, vagy egy szem almá-
val. Az életmódváltás a te dolgod, nem szólunk bele, 
hogyan élj egészségesebben, fittebben. Mi ahhoz tu-
dunk ötleteket adni, hogy az ipari és import alapanya-
gok helyett hogyan szervezd meg a helyi, őstermelői 
minőségű ellátmányt a tábori GH-ra. Kapirgálós csir-
ketojást, házi savanyút, valódi parasztkolbászt, ada-
lékmentes tejtermékeket, friss, kisüzemi kenyeret is be 
lehet szerezni a legközelebbi őstermelői piacon, vagy 

a tej, tojás, sajt, kenyér, erdei gombák, zöldségek és a 
gyümölcsök. A kapcsolatfelvételkor már legyen a tar-
solyodban a tábori nyersanyagigény-kalkuláció, hoz-
závetőleges ár-összehasonlítással. Ami megnyugtató, 
hogy a Tescóban nem lehet alkudozni, viszont az őster-
melővel igen. Ha nagyobb mennyiségre biztos megren-
delést kap, hajlik majd az engedményre. 

A szállításra, a termények 
elosztására is gondolni kell. 
Erre is több megoldási javas-
latunk van: a termelői pia-
cok maximum 40 kilométeres 
körzetből érkező gazdák áru-
it tudják fogadni, erre törvény 
kötelez. Vagy a piacon gyűjtsd 
be a rakományt, vagy menj 
el érte a tanyára. Még az is 

lehet, hogy az közelebb is lesz a táborhelyhez. Azt se 
mulasszuk el megkérdezni, hogy a termelő maga vál-
lalja-e, hogy útközben, esetleg másik szállítási útvona-
lán beiktat egy megállót a ti táborotok közelében. 

Próba – szerencse! Legyünk környezettudatosak, a ha-
zai kisvállalkozók támogatói, a jövő generációjának illő 
példaképei. 

írta: Nagy Emese

…természetesen!
Tegyétek a kezeteket a szívetekre: ugye ti is 
nagyáruházakban vásároltok be a nyári tá-
borra? Akciós trappista jellegű sajt, sós víz ízű 
párizsi, tartósítószeres gyümölcsíz, sok karton 
szlovák tej, kínai fokhagyma figyel a bevásárló-
kocsiban. Mert így olcsóbb… Biztos?

N

Gasztrovás

Táborban, természetben...

gazdaságban. Tegyünk egy próbát! A tábori konyha mi-
nőségi javulása nem lesz kérdés, az viszont igen, hogy 
mennyivel kerül így többe az ellátás? 

Ütemezés
Mit szólnál hozzá, ha a táborhely kiválasztásánál az is 
szempont lenne, hogy van-e a közelben piac, termelői 
közösség, szövetkezet? Első tennivalónk, hogy körül-
nézzünk a neten, merre találhatóak ilyenek. Tipp: http://
www.termelotol.hu/termekkategoriak/termeloi-piacok/
videki-piacok

Tavasszal érdemes elkezdeni a szervezést, mert ekkor 
a gazdák, termelők még tudnak alkalmazkodni az igé-
nyekhez. Ha ti 50-100-an lesztek a táborban tíz napig 
és a GH-snak van hozzávetőleges mennyiségi elkép-
zelése, tapasztalata az elfogyasztott alapanyagokat 
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ivel a közelünkben a csapatok alakulóban van-
nak, illetve még csak most bontogatják szárnyai-
kat, azt találtuk ki, hogy egy cserkészolimpia kereté-

ben sport-versenyszámokban mérkőzzünk meg, hiszen a 
sportban nem számít, ki hány csomót, útjelet tud. Az ősz-
szel megrendezett cserkészebéd mellett a cserkészolim-
pia, rövidebb nevén Csolimpia is belekerült csapatunk 90 
éves jubileumi rendezvényeinek sorába, 2015. április 17-
19-i dátummal. Ennek szellemében kezdődtek el a szer-
vezési munkák, a keretek meghatározásai: eszerint a cser-
készkorosztály felsőbb évesei, azaz 12 éves kortól felfelé 
vehetnek részt a versenyzők, illetve, mivel velük őrsvezető-
ik is jönnek, így egy kószáktól felfelé kialakított korcsoport 
is lesz. Mindez nagyban fedte kerületünk elképzeléseit is, 
azaz egy cserkészkorosztálynak szóló programot alakítot-
tunk ki. A főszervezői feladatokat az ötletgazda, Buck Mik-
lós csst. vállalta fel. Még az őszön megkerestük csapatunk 
több tagja Alma Materének, a Lehel vezér Gimnáziumnak 
igazgatóját az elképzelésünkkel. Antics István igazgató tá-
mogatta ötletünket, és biztosította számunkra a gimnázi-
um Szántai József Tornakertjének használatát a hétvége 
során. „Olimpiai faluként”, azaz a résztvevők otthonául a 
Jászberényi Katolikus Iskola Nagyboldogasszony Kéttany-
nyelvű Általános Iskola és Gimnázium tagintézménye szol-
gált Dr. Novák István főigazgató és Demeter Sándor igaz-
gató, csapatunk korábbi parancsnoka jóvoltából.

A helyszínek adottak voltak, már „csak” a szervezés maradt 
hátra. Munkacsoportok alakultak a sportprogram, a reklám, 
a logisztika, az élelmezés, a regisztráció, és az értékelés le-
bonyolítására. A munkacsoportok vezetői középiskolás és 
egyetemista őrsvezetőink és rajparancsnokaink voltak. Így 

írta: Vidovich Kálmán cst., 298.

Csolimpia
M

Beszámoló

tulajdonképpen a szervezésében együttesen vettek részt 
kósza, és vándor korú cserkészeink, bevonva az öregcser-
készeket is. Beszereztük a közterületek használatához a 
szükséges önkormányzati engedélyeket, a tábortűz tech-
nikai-biztonsági részleteiről pedig a Tűzoltósággal egyez-
tettünk.

Az élelmezési munkacsoport gondoskodott az élelmezés 
tervezéséről, beszerzéséről és elkészítésről. A logisztika 
csoport a szükséges szállításokat intézte mindenki szá-
mára. A sport munkacsoport állította össze a versenyszá-
mokat, kalkulált a versenycsapatokkal. Így alakult ki a hat 
fős versenycsapatok rendszere és hogy mindenki mindent 
végigsportol az eseményen – ezzel biztosítva az esély-
egyenlőséget. A versenyszámok csapat és egyéni megmé-
rettetésből álltak. Csapatsportokban a kosárlabda, a foci, 

Csapatunk évkezdő vezetői hétvégéjén született 
meg a döntés, hogy a környékbeli csapatok meg-
hívásával „csináljunk valamit”, egy eseményt. 
Csapatunknál ennek már vannak hagyományai, 
hiszen éveken át megrendeztük a KAJA akadály-
versenyt. Valami újat akartunk,   azt tudtuk, de 
el kellett dönteni, mi legyen ez az esemény.
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a röplabda, a váltófutás és az evezés voltak a versenyszá-
mok, míg egyéniben az íjászat/lövészet, 1000 m síkfutás, 
és a távolugrás volt e teljesítendő feladat. A csapatsporto-
kat a komolyabb sportmúlttal rendelkező csapattagjaink, 
míg az egyéni versenyszámokat fiatalabb őrsvezetőink vál-
lalták fel és vezették le. A regisztráció internetes felületen 
keresztül történt, melynek megalkotása és elkészítése jel-
legénél fogva nem igényelt folytonos személyes jelenlétet. 
A reklámozást személyesen, e-mailben és facebook-ese-
ményként oldottuk meg. Az értékelő-díjazó munkacsoport 
pedig összeállította és megszervezte a díjazást. Az egyes 
munkacsoportok között volt átfedés, így az az erőforrások 
időbeli egységes elosztása biztosított volt.

A hétvége három fő részből állt, a pénteki koraesti regiszt-
rációból és esti programokból, (városi akadályverseny, re-
laxáló állomás, sportpálya kipróbálása), meglepetésként 
pedig egy horrorerdő fogadta a résztvevőket. A résztve-
vők 17 órától érkezhettek, a munka viszont korábban meg-
indult, hiszen stéget kellett építeni a vízi versenyre, illet-
ve egy olimpiai kaput a tornakertbe. Az iskola termeit is át 
kellett rendezni. A regisztráció és a városi akadályverseny, 
valamint az összes csapat beérkezése után zászlófelvo-
nással és a foglalkozás előtti imával vette kezdetét hivata-
losan az I. Cserkészolimpia.

Szombaton kezdődtek a versenyek egy meleg reggeli után. 
Átsétáltunk a tornakertbe, ahol a versenypályák mellett hat 
cserkészcsapat képviseletében 7 versenycsapat állt rajthoz. 
A mérkőzéseket és az egyéni versenyszámokat úgy osztot-
tuk be, hogy minden csapat a kezdetektől a versenyszámok 
végéig folyamatosan versenyezzen valamely egyéni vagy 
csapatversenyben, így elkerültük az üresjáratokat. Az ter-
mészetesen előfordult, hogy nem minden „állomáson” vol-
tak versenyzők mindig, így az állomások is tudtak pihenni. 
A hangulat óriási volt, mindenki sportszerűen játszott, azaz 
az együtt küzdöttek a csapatok, és nem egymás ellen. Az 

összesorsolások kialakításánál azt vettük alapul, hogy az 
egyéni versenyszámokban mindenki elinduljon, és részt ve-
gyen, a csapatsportoknál pedig úgy alakítottuk, hogy bár 
mindenki-mindenki ellen nem tud pályára lépni, minden 
sportágban legalább két mérkőzést minden csapat játsszon. 

A verseny folyamán végig „svédasztalos büfé” volt, a ver-
senyek végén pedig immár ismét az iskolában meleg va-
csora. Az eredményhirdetés során kerültek kiosztásra ez 
emléklapok és oklevelek, valamint a győzelmi torták a 
cserkész kötődésű Mizsi Mazsi Kft. jóvoltából. Minthogy 
cserkészolimpiáról van szó, az „érmek”, azaz az arany, 
ezüst és bronz gubacsok kerültek még kiosztásra a dobo-
gós versenyzők részére. Mindezek után egy görög keret-
mesés tábortűz következett a jászberényi Margit szigeten 
a városi önkormányzat jóvoltából. Takarodó előtt levontuk 
a Cserkészolimpia zászlaját.

A harmadik napon, vasárnap reggel szentmise keretében 
adtunk hálát az élménydús versenyért. A Szent Klára Idő-
sek Otthona udvarán fergeteges méta játék zárta a hét-
végét. Itt búcsúztunk el a résztvevőktől is. A cserkészfog-
lalkozások utáni rövid ima mellett mondtunk köszönetet a 
versenyzők kitartásáért, és részvételéért.

A vendégek távozása után a nélkülözhetetlen takarítás és 
rendcsinálás következett, mely természetes velejárója a 
rendezvényszervezésnek. Rendbe tettük a tornakertet, ki-
takarítottuk az iskolát, és a csapatotthont. Elfáradtunk, de 
a mindannyian jól érzetük magunkat, és a résztvevői visz-
szajelzések is igen pozitívak voltak. Levonva az esemény 
mérlegét, úgy gondolom, egy ilyen program kiváló lehető-
ség arra, hogy az idősebb korosztályok könnyedén koruk-
nak megfelelő feladatok ellátása során együtt dolgozza-
nak a fiatalabb korosztályért. Rendezvényünk hagyomány-
teremtő szándékkal szerveződött, így jövőre ismét várunk 
mindenkit a II. Cserkészolimpiára. 

Beszámoló
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z új EU-s tervezési időszakban is jut forrás a nem-
zetközi képzések finanszírozására. A „nagy pénz-
lehívásoknál” egyszerűbb lehetőség valamilyen 

Erasmus+ programban részt venni. Ebben az esetben 
nincs más dolgunk, mint ellátogatni a magyar Erasmus 
oldalra, és kiválasztani a nekünk megfelelő képzést 
(http://www.eplusifjusag.hu/hu/courses/current). 

Szerencsére sok magyar civilszervezet foglalkozik ilyen 
projektekkel, így elég könnyű belebotlani jó lehetősé-
gekbe. Az Európai Unió döntéshozói fontosnak tartják 
a nemzetközi tapasztalatcserét, így régóta biztosíta-
nak forrást az ilyen események létrehozására – elsősor-
ban az utazást, étkezést, szállást, eszközöket, képzőket 

finanszírozzák. Először 17 éves koromban vettem részt 
ilyen képzésen, ahol a téma az önismeret és média volt, 
igazán cserkészies eszközökkel, bár nem cserkész szer-
vezésben. Sokat tanultam magamról és a médiáról is, 
ami nagyon tetszett, mert akkor mind a két téma nagyon 
érdekelt. Az ott tapasztaltakat talán a mai napig kama-
toztatom csapatunk kommunikációjában. Akkor Görögor-
szágban, Prespa régióban töltöttem együtt egy hetet öt 
nemzet tagjaival, így nem csoda, hogy igen sokat fejlő-
dött az akkor még zsenge, alig egy éves angol tudásom. 
Ezekre a forrásokra támaszkodva táboroztattam fiata-
lokat is az Alpokban, de idén ismét engem képeztek. A 

téma most a projektmenedzsment volt, 
kihegyezve a civilszervezetek működé-
sére, illetve a fiatalokra. 

A tréning Szicíliában volt a sziget bel-
ső részén. Az előzetes reményekkel 
ellentétben kb. 1000 méter magasan 
voltunk, így amíg ti itthon már pulcsi-
ban jártatok, mi ott a télikabátot sem 
vetettük meg a sok eső és jeges szél 
miatt, de így is volt kétszer fél napunk 
körbenézni az Etna lábánál fekvő kis-
városban, Cataniában, ahol persze egy 
fokkal jobb idő volt. A tréningen is vol-
tak cserkészek (lengyelek), úgyhogy 
gyorsan feldobtuk a képzést 1-2 jól is-
mert cserkész játékkal – így a lapata 
lengyelül... 

Egy hétig idegen környezetben, szinte folyamatosan 
angolul dolgozni igazi, cserkészhez méltó erőpróba volt. 
Nem is beszélve az egyéb próbatételekről, mint a pogy-
gyászok késése, hideg szállás és rossz étel az elején, 
amik persze cserkészként nem viseltek meg annyira. 

írta: Wintsche-Mikesch Viktor csst. (903.)

Erasmus
A kósza-vándor korosztály egy cserkész körök-
ben nem eléggé kiaknázott lehetősége, Európa 
felfedezése, és motiváció a nyelvtanulásra, 
avagy miért és kikkel lapatáztam Szicíliában.

A

Erasmus

Valami plusz:

Az önfejlesztés alapköve lehet, ha azzal szembesülünk, 
hogy mások jobbak nálunk valamilyen területen, persze jó 
visszajelzés, ha valamiben meg előrébb tartunk, és meg-
oszthatjuk a tapasztalatainkat is. Jó tudatosítani, hogy 
cserkészként mennyi hasznos dolgot adunk át a ránk bí-
zottaknak, sokszor akaratlanul is: belénk van „kódolva”.

Persze az igazi érték a tudáson túl a nemzetközi kap-
csolatokban rejlik. Több nagyon értékes európai fiatal-
lal találkoztam, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot. 

Talán nemsokára épp együtt fogunk valamilyen hason-
ló képzést szervezni. Egyébként nem is feltétlenül kell 
messzire utaznia annak, aki részt akar venni egy ilyen 
képzésen, mert Magyarországra is érkeznek a program 
keretében fiatalok, ahová a legtöbb esetben várnak 
magyar résztvevőket is. 

Érdemes ezért elküldeni kószáinkat és vándorainkat, 
hogy mutassák meg magukat, illetve tanuljanak sokat 
az ilyen lehetőségekre támaszkodva. 
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vezetőképzőkben ez egy hagyományosan a hivatás-
tisztázók, a TKP-k, és egyes esetekben a hétvégi kép-
zések keretében zajlik. Nagyon hatékony, ha a jelölt a 
csapaton belül kap egy tapasztalt mentort, aki segíti, 
támogatja a felkészülési időszakban. Egyáltalán: van 
egy vezető a csapatban, aki célzottan odafigyel az 
adott jelölt vezetőképzésére.

Kommunikáció
Mivel a jelöltről nem rendelkezik teljes képpel sem a 
csapata sem a vezetőképzés ebben  az időszakban, 
fontos, hogy a két szereplő érdemben kommunikál-
jon egymással. A csapat képes arra, hogy az ajánláson 
valódi képet festve a jelöltről, segítse a VK munkáját. 
Akár egy megrendelésnek is tekinthetnénk ezt a doku-
mentumot, mert a csapat vezetői tudják, miben kelle-
ne az adott személyt fejleszteni, hogy minél jobb ve-
zető legyen. A vezetőképzésben való teljesítményről és 
előrehaladásról folyamatosan tájékoztatni kell a csa-
patot. Különösen akkor, ha olyan helyzet áll elő, ami a 
jelölt részvételét befolyásolja. Ne tegyünk ki képzésből 
soha senkit a vezetőinek beleegyezése nélkül!

vezetőképzési koncepció megújítása kapcsán 
előkerült a kérdés, hogy kinek is a feladata a ve-
zetőképzés. A munkacsoport véleménye szerint 

– amely egyezik a személyes véleményemmel is – a 
vezetőképzés a vezetőképző és a csapatok közös fela-
data. Ez persze nem azt jelenti, hogy a szövetség által 
szervezett vezetőképzést kellene kiváltani a csapatok-
nak önállóan szervezett fejlesztési programokkal. 

A következőkben sorra veszem, hogy szerintem hol 
van a csapatoknak feladata, vagyis a csapatok és a 
VK együttműködése hogyan néz ki a gyakorlatban.

Kiválasztás
Az esetek többségében a jövendő vezetőinket már 
egészen gyerekkoruktól ismerjük a csapatunkban, és 
nyomon követhetjük a személyiségük fejlődését. De 
még a kisebb számban jelen lévő, jóllehet egyre na-
gyobb arányt képviselő felnőtt korban cserkésszé 
váló jelöltek esetében is megelőzi egy-két évnyi kö-
zös munka a vezetőképzést. A VK-ban dolgozó kikép-
zők ezért soha nem fogják annyira ismerni a képzés-
re jelentkező jelölteket, mint a csapataik. Pontosan 
ezért a vezetők kiválasztásában a csapatoknak, kü-
lönösen a vezető továbbképzésért felelős csapat-
parancsnoknak van elsősorban szerepe. Egy kiképző 
sem fogja olyan mélyen és sokoldalúan megismerni a 
jelölteket, mint a csapatukban dolgozó vezetők. 

A jelöltek a képzésbe kapcsolódva tudatában van-
nak, hogy megfigyelik őket, és általában szeretné-
nek pozitív benyomást kelteni. Ez torzíthatja a való-
ságot, ezért a kiválasztásban inkább a csapatoknak 
van szerepe. Ők tudják mennyi és milyen vezetőre 

van szükségük, mikor van rá szükségük. Ugyanakkor 
a VK-nak is fontos szerepe van a kiválasztásban. A 
régre nyúló ismeretség érzelmi szálai esetleg befo-
lyásolják a csapatban dolgozó vezetőket a döntéseik 
során. A VK ilyenkor egy független „harmadik szem-
ként” tud ránézni a vezető-jelöltekre. Ez a visszajel-
zés a csapatoknak is fontos.

A kiválasztás során elsősorban a csapat véleménye 
számít, a VK ugyanakkor be kell, hogy lépjen, ha a je-
lölt még nem áll készen. Ez akkor fordul elő, ha a je-
lölt személyiségének a fejlődése még nem tart ott, 
hogy alkalmas legyen egy VK típusú fejlesztési fo-
lyamatban való részvételre. A VK feladata elkerülni, 
hogy a vezetőképzés korosztályi pótprogram legyen. 
Mindezek miatt a felkészülés során végig folyamatos 
és intenzív kapcsolatra van szükség a vezetőképzés 
és a csapatok között.

Felkészítés
A felkészítés nem a VK-ba történő jelentkezéskor 
kezdődik meg, hanem akár évekkel megelőzi a konk-
rét vezetőképzést. Azokat a cserkészeinket, akikben 
látjuk a fantáziát, hogy egyszer vezetővé válnak, ér-
demes egyszer-egyszer nagyobb felelősséggel járó 
feladatokban is kipróbálni, megnézni, alkalmasak-e a 
vezetésre, mások elfogadják-e őket ilyen szerepben. 

Természetesen a vezetőképzőkbe való jelentke-
zés környékén egy intenzívebb felkészítés is zajlik. A 

Tábor/képzések
A tábor alatt a csapatnak nem sok szerepe van, 
ugyanakkor biztosan tudunk tenni azért, hogy a je-
löltjeink érezzék, mellettük vagyunk.

Gyakorlati időszak
A képzések nem érnek véget a táborral, vagy a hétvé-
gékkel. Az elméleti tudás a gyakorlat során válik élő 
tudássá. Ennek a hatékonyságát nagyban csökkenti, 
ha ilyenkor magukra hagyjuk a jelölteket. A kiképzők 
ekkor aránylag csekély segítséget tudnak adni a hely-
zetből fakadóan. Ezért kerülnek ilyenkor különösen 
hangsúlyos szerepbe a csapaton belüli mentorok. Az 
ő tapasztalatuk és személyes iránymutatásuk pótol-
hatatlan.

Képesítés
A képesítésről a csapat és a VK közösen dönt. Egybe-
hangzó véleménynek kell a képesítés mögött állnia. A 
kiképzők látták a jelöltet a képzés során, a fejlődést 
azonban a csapatok tudják igazán lemérni, és ők lát-
ják, készen áll-e a cserkész a vezetői feladatra. 

írta: Pótor József, José cst. (304.)

a vezetőképzés?
Egy vezetőnk fejlesztése során vannak feladatok, 
amelyeket el tud látni a VK, és vannak olyan fel-
adatok, amelyek ezt a munkát egészítik ki, készítik 
elő, és ezt csak a csapatok tudják ellátni.

A

VK

Kinek a feladata
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Kaszap István Emlékév - 2015
Az emlékév jelmondata: Van célom! Kaszap István vásott 
kölyök volt, nagyon sokszor volt vele gond, és számos 
esetben okozott problémát szüleinek, nevelőinek. Amikor 
felelősséget akartak ráruházni, elmondták neki, hogy a 
felelősséget annak lehet adni, aki magáért is képes fele-
lősséget vállalni. Ezért tanulta meg, hogy célja legyen, és 
minden működni fog. Így is lett, és ezért ért el számos te-
rületen sikereket. A Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió 
Kaszap István életét bemutató kisfilmjét a http://katteka.
hu/video/isten-szolgaja-kaszap-istvan címen nézhetitek 
meg. A Kaszap év idejére létrehozott honlapon, http://ka-
szapistvan.hu/ minden héten újabb és újabb feladatok, 
játékok vannak, illetve folyamatosan kaptok tájékozta-
tást az emlékév eseményeiről.

WATRA - Kósza és vándor program 
Lengyelországban
A ZHP Lengyel Cserkészszövetség szeretettel vár magyar 
kószákat és vándorokat az alábbi programjára: túrázás 
Lengyelország különböző részein, majd táborozás Pólko-
ban, Bydgoszcz közelében.
A program ideje: 2015. augusztus 14-19
Korosztályok: 16-25 éves korig várják a jelentkezőket. 
5-15 fős őrsöket várnak a szervezők, ahol legalább egy 
személy elmúlt 18 éves.
A program költsége: 120 PLN (körülbelül 9000 forint)
Jelentkezési határidő: 2015. június 1., az intercom@
cserkesz.hu-ra küldött levéllel.
Részletes leírás: cserkesz.hu/hir/kulugy/
watra-koszaknak-es-vandoroknak 

ExplorerBelt 2015 Szlovákia 
Az ExplorerBelt (Világjáró Öv) egy próba, melynek célja, 
hogy mialatt megismerkedsz egy másik országgal, fesze-
gethesd a saját határaidat, hogy megtudd, hogyan hasz-
nosíthatod a cserkészetben megszerzett tudásodat a ter-
mészetben és nem mindennapi helyzetekben egyaránt. 
Feladatok várnak rád, amiket meg kell oldanod, hiszen 
csak így teljesítheted sikerrel a hétnapos túrát. Fedezz 
fel egy országot, élj át fantasztikus kalandokat 5 nem-
zet cserkészeivel, fedezd fel önmagad és keress új kihí-
vásokat!
Az esemény mottója: ExplorerBelt 2015 – Fedezz fel 
egy országot, fedezd fel önmagad!
Időpont: 2015. augusztus 1-től 16-ig
Költségek: 30€ + az útiköltség 30%-a
Életkor: 18-30 év

Indulási hely: Selmecbánya, Szlovákia
Még több információért látogass el az alábbi oldalra: 
explorerbelt.skauting.cz
Jelentkezési határidő: 2014.04.19.
További kérdéseitekkel bátran forduljatok Keller Csongor-
hoz a kellercsongor@gmail.com email címen.

Jelentkezz csapatvezetőnek az Ázsiai Regionális 
Dzsemborira!
A Magyar Cserkészszövetség jelentkezőt keres a 31. Ázsi-
ai Regionális Dzsemborin (APR) esetlegesen részt vevő 
magyar csapat vezetői feladatkörére. 

A tábor helye: Ulánbátor, Mongólia 
A tábor ideje: 2017. július 26–augusztus 2.
A jelentkezés feltételei és részletes információk: 
cserkesz.hu/hir/kulugy/legy-csapatve-
zeto-azsiai-dzsemborin  
A jelentkezés beküldési határideje: 
2015. május 15.

Hárshegy hírei (Nevelésügy)
Egy hosszú folyamat befejező szakaszához értünk. A 
2013-as INDABA-n bemutatkozott a kiadványokkal foglal-
kozó munkacsoport. Beszéltetek, elmondtátok a meglátá-
saitokat, igényeiteket az EINK-el és a kézikönyvekkel kap-
csolatban. 2014 nyarán elindult az EINK tesztidőszaka. Le-
hetőség volt a véleményetek eljuttatására online módon a 
tesztfelületen, drótpostán, a tesztkönyvekbe beleírva. Kér-
tük a vezetőtiszteket kerületi fókuszcsoportok létrehozásá-
ra, igyekeztünk a legtöbb Kerületi Küldöttgyűlésen megje-
lenni, lehetőséget adva ezzel is a tesztkönyvek visszajut-
tatására. 2015. január 31-én a kagylós találkozó keretein 
belül megrendezésre került a projektben készülő nevelési 
módszertani modell valamint az ehhez tartozó eszköztá-
rak előrehaladását bemutató rendezvény, ahol szintén na-
gyon sok hasznos szempontot kaptunk tőletek. 

2015. március 20-án lezártuk az EINK tesztidőszakát. Ez-
alatt a különböző felületeken (tesztfelület, e-mail, teszt-
könyv) 198-an alkottatok véleményt. Ezeket feldolgoztuk, 
figyelembe vettük és folyamatosan építjük be a végle-
ges verzióba, ami májusban nyomdába kerül. Az EINK kö-
zös tapasztalatok és visszajelzések alapján formálódott. 
Az EINK-nek mindannyian részesei vagyunk, jelentősége 
óriási, hiszen az alapokban születik egységes anyag. Kö-
szönjük a munkátokat, a véleményeiteket, a nagy közös 
gondolkodásban való részvételeket! 

Új és megszűnt csapatok
Az OVT előterjesztésére OT döntése nyomán megalakult 
csapatok:
• I. (Budai) Cserkészkerület: 1020.
• VIII. (Kecskeméti) Cserkészkerület: 1809. 
Megszűnt csapatok:
• X. (Pesti) Cserkészkerület: 17., 370., 513., 849., 913., 

918., 943., 1023., 1028. és 1040.

Lemondások az Országos Elnökségben
A közgyűlés előtti éjjel Balu - Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt, majd Buday Barnabás cst. (16.) or-
szágos elnök és dr. Henn Péter csst. (442.) országos ügy-
vezető elnök lemondtak. Lemondásukkal kapcsolatos le-
veleiket itt olvashatjátok:

Solymosi Balázs
Kedves Cserkésztestvérek!
Az elmúlt félév tapasztalatai alapján ebben a felállásban 
a további vezetőtiszti munka nem lehetséges. Ennek rész-
leteiről a közgyűlést tájékoztatom napirend előtt. A kiala-
kult helyzet miatt, mivel az ovt munkám teljeséggel el-
lehetetlenült, és a felelősséggel vállalt feladatomat gya-
korlatilag nem tudom ellátni, ezért a lemondásom mellett 
döntöttem. Mindezt az országos elnökség tagjaival a szer-
dai találkozásunkkor közöltem, amikor elmondtam: „ezt 
így nem csinálom tovább”. Köszönöm az elmúlt években 
nekem nyújtott bizalmatokat! Jó munkát!

Balu, Solymosi Balázs cst. - országos vezetőtiszt

Buday Barnabás, dr. Henn Péter:
Kedves Cserkésztestvéreink!
Szomorúan érzékeltük az elmúlt hetek visszajelzéseit, úgy 
látjuk hogy szükség van arra hogy megálljunk és rátekint-
sünk arra, miként szeretne továbbépítkezni a cserkészcsa-
patokból álló mozgalom.

Sok értékes, megoldáskereső beszélgetésen vagyunk túl, 
látjuk a megfogalmazottak értékét és szeretnénk, ha 

ezekből kézzel fogható igények és jövőbeni cselekvések 
fogalmazódnának meg. 

Tisztségünkről történő lemondásunkkal arra szeretnék le-
hetőséget teremteni, hogy a következő 60 napban képesek 
legyünk a mozgalom képviselőivel közösen megfogalmazni 
a továbblépés útját és megtalálni azokat a vezetőket, akik 
képesek lesznek felelősséget vállalni a létrejövő munkap-
rogram megvalósításában. Várakozással tekintünk arra, 
hogy az elhangzott kritikai észrevételeken túlmutatóan tu-
dunk-e beszélni a miért?-ekről, mit?-ekről és hogyan?-okról.

A hátralévő 60 napban vállaljuk, hogy legjobb tudásunk 
szerint tovább működtetjük a Szövetséget, részt veszünk 
a közös útkeresésben és erre kérjük az MCSSZ-ben dolgo-
zó munkatársainkat is. Bízunk az így létrejövő tiszta hely-
zetben! Jó munkát!

Buday Barnabás országos elnök (16.)
dr. Henn Péter országos ügyvezető elnök (442.)

A közgyűlés döntése alapján a tisztújító közgyűlésre 
2015. június 6-án kerül sor.

A közgyűlésen történt
Kedves Cserkésztestvérek! Kedves Országos Küldöttek és 
Pótküldöttek!
Köszönjük, hogy részt vetettek az éves rendes Országos 
Küldöttgyűlésen! Talán már tapasztaltátok is, hogy az 
ülés jegyzőkönyve elkészült, mely ezen a linken elérhető: 
https://docs.google.com/file/d/0B7MOjOwnztkuY2dVRGRt-
Rnh6X2c/edit?usp=drive_web ! 

A „Megújulást támogató munkacsoport” felállítása az 
OKGY javaslatára megkezdődött. Erről részletes informá-
ciókat az intraneten teszünk közzé (https://sites.google.
com/a/mcssz.hu/mcssz-intranet/feladatterv-javaslat-elo-
keszitese)! Egy küldötti kezdeményezést felkarolva, a kül-
döttek részére létrehoztuk az orszagos-kuldott-l@cser-
kesz.hu levelező listát.

Az Országos
Elnökség hírei

Hírek
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Sátorszemle

Cserkészek az MCSSZ-ben
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 811 769 1580

12-15 évesek 1464 1509 2973

Összesen 2275 2278 4553

I. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 279 254 533

12-15 évesek 525 515 1040

Összesen 804 769 1573

II. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 49 34 83

12-15 évesek 83 68 151

Összesen 132 102 234

V. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 52 41 93

12-15 évesek 62 50 112

Összesen 114 91 205

VI. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 107 114 221

12-15 évesek 159 198 357

Összesen 266 312 578

III. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 63 56 119

12-15 évesek 99 61 160

Összesen 162 117 279

IV. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 30 29 59

12-15 évesek 85 59 144

Összesen 115 88 203

VIII. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 71 55 126

12-15 évesek 142 173 315

Összesen 213 228 441

IX. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 9 13 22

12-15 évesek 48 33 81

Összesen 57 46 103

X. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 152 143 295

12-15 évesek 287 267 554

Összesen 439 410 849

Cserkész korosztályúak
            létszáma az MCSSZ-ben

= 100 cserkész

Az adatok a 2013-as éves jelentések alapján készültek.
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