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Programajánló

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket, a 724.sz. 
Kossuth Lajos Cserkészcsapat által szervezett, duna-
varsányi vízi portyára. 
Helyszín: Dunavarsány, Damari sziget 
Időpont: 2015. június 25. (09:00 órától) - 28. (13:00 
óráig)
Részvételi hozzájárulás: 5.000 Ft/cserkész 
A részvétel feltételei: 
• minden csapatból maximum 5 fő, 14 

éves kortól 
• úszni tudás és gyakorolt evangéliumi hit 
A tervezett program:
• Csütörtök: érkezés, táborverés, zászló-

felvonás, ebéd, evezni-tanulás, evange-
lizáció, tábortűz Cserkészhét Taizében

MCSSZF konferenciaCserkész víziportya

A Katolikus Cserkészek Világkonferenciájának EEuró-
pa-Mediterrán régiója idén is meghirdeti a korábbról 
már jól ismert Cserkészhetet Taizében. Taizé egy kis 
város Franciaországban, Burgundiában és egyben a 
Taizé közösség központja is.
A program ideje: 2015. július 26. - augusztus 2.
A program helye: Taizé, Franciaország
A program költsége: maxi-
mum 70 euró, ami a szállást, 
étkezést és a programokat 
foglalja magában
Tudnivalók:
• a program elsődlegesen 15-

29 éves cserkészeknek van 
meghirdetve

• szállás nagy közösségi sát-
rakban (saját sátor vihető), 

Szeretettel hívunk és várunk Benneteket a 2015. 
június 6-án megrendezésre kerülő Magyar 
Cserkészszövetségek Fóruma Konferenciá-
jára. A találkozó célja, hogy bemutassa, 
és egymás számára elérhetővé tegye a 
Tagszövetségben megvalósuló új nevelé-
si fejlesztéseket, eszközöket, koncepciókat, 
valamint lehetőséget nyisson a tapaszta-
latcserére, kérdések feltevésére, és a közös diskur-
zusra. Fontosnak tartjuk, hogy az összes Tagszövet-
ség, valamint a Magyar Cserkészszövetség valameny-
nyi kerülete (azok elnökségei) képviseltesse magát a 

konferencián, hogy minél jobban megismerjük egy-
más munkáját, és közös céljaink elérése ér-
dekében egy hosszú távú párbeszédet kezd-

jünk meg. 
Résztvevők köre: tagszövetségek ve-

zetői, kerületi elnökségek tagjai vagy által 
delegált vezetők
Időpont: 2015. június 6. 

(szombat) 9:00-18.15
Helyszín: Magyarság Háza, 1014, Buda-
pest, Szentháromság tér 6.
Programtervezet: https://goo.gl/Kxe6iI

Önkéntes lehetőség
a ScoutActivity Centre-ben
A Brit Cserkészszövetség önkénteseket keres a 
cserkészparkjaiba (ScoutActivity Centre) azon-
nali kezdéssel, akár október végéig. A SAC egy 
több cserkészparkot összefogó szervezet, így 
egyszerre akár 9 különböző helyre is van lehe-
tőségetek eljutni! A parkokban van lehetőség 
hosszú- és rövidtávú önkénteskedésre is, ezért 
az sem akadály, ha csak nyáron érsz rá!
A kiválasztott önkéntesek teljes ellátásban ré-
szesülnek, ami szállást, étkezést, munkaruhát 
és zsebpénzt is jelent.
A jelentkező:
• az MCSSZ aktív tagja, befizetett tagdíjjal
• 17-29 éves
• jól tud angolul
• tele van energiával, lelkesedéssel, akármilyen is le-

gyen az időjárás
A jelentkezőknek egy Skype interjún kell részt venniük 
a szervezet munkatársaival, akik felmérik az angoltu-
dásukat. A parkokban különböző munkakörökre lehet 
jelentkezni, mint például animátor, karbantartó, recep-
ciós vagy programszervező.

saját hálózsák és matrac szükséges
• az utazást egyénileg kell megoldani
• a program nyelve angol
A Cserkészhét keretein belül a résztvevők a Taizé nor-
mál heti programjain vesznek részt, ezen felül saját 
cserkész programok is lesznek.
Egy átlagos Taizé-i nap menete:
• három közös ima (reggel, déli, esti)
• kiscsoportos beszélgetés hitről vagy más közös ér-

deklődésű témáról
• Biblia bemutatása egy testvér által
• tematikus műhelyek
• gyakorlati közösségi munka
• étkezés
• cserkész programok
Jelentkezési határidő: 2015. július 15., a www.ics-
cs-em.org/en/activities/scout-week-taize-2015 honla-
pon keresztül. A jelentkezés véglegesítéséhez szüksé-

getek lesz majd a Külügyi Veze-
tő aláírására is, ezért folyik a 
jelentkezés egyénileg. Az ICCS 
egyszerre fogja bejelenteni az 
összes jelentkezőt, ezzel bizto-
sítva, hogy az összes cserkész 
egy csoportba kerüljön.
További információért fordul-
jatok Gresz Orsolyához (433.): 
gresz.orsolya@gmail.com

• Péntek: vízi portya Lacházára, evangelizáció, tábortűz
• Szombat: vízi portya Dunavarsányba, evangelizáció, 

tábortűz
• Vasárnap: táborbontás, részvétel a dunavarsányi re-

formátus istentiszteleten, ebéd, táborzárás
Felszerelés: 
Hozz magaddal mindent, ami egy vízi portyához szük-

séges, sátrat is! Kielboatot, kenut bizto-
sítunk!
Jelentkezési határidő: 2015. június 1.
A jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekkel 
bátran forduljatok Dr. Csobolyó Eszterhez 
cst. (724.), a drcsobolyoeszter@gmail.
com címen vagy a +36 30 287 0283-as 
telefonszámon.

Érdeklődni az intercom@mcssz.hu-ra küldött levéllel 
lehet, melynek tárgya „SAC Önkéntes” legyen, jelent-
kezési lapot is innen lehet kérni. A kitöltött jelentkezé-
si lapokat folyamatosan várjuk az intercom@mcssz.
hu címre és (amennyiben az adminisztráció is rendben 
van) azokat rögtön továbbítjuk a park munkatársainak. 
Végső határidő: 2015. június 30., 23:59.
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottság-
hoz bizalommal!
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középpontban
a kiscserkészek
VL  Hány éves kortól toboroztok kiscserkészeket? 
Kiscserkészek vagy farkaskölykök vannak a csa-
patotokban?
Joós Ági csst. (304.) Budapest
Kiscserkészeink nagy része a helyi gyülekezet tagja. 
Eredetileg második osztálytól szabtuk meg a kiscser-
kész korosztályba való jelentkezés lehetőségét, de az 
utóbbi években nem toborzunk, hanem együttműködve 
a hittantanárokkal és a szülőkkel felmérjük, hogy meny-
nyi gyerek van, és ezt összevetve a „szabad” őrsveze-
tőkkel tervezzük meg, hogy milyen őrsök indulnak. Így 
előfordul, hogy első osztályos gyerekek is csatlakoznak 
hozzánk. A hangsúlyt az iskolai osztályok helyett gye-
rekek egyéni érettségére helyezzük, illetve arra, hogy a 
gyülekezetben is egy korosztályba tartozó gyerekek a 
csapatunkban is egy közösséget alkossanak.   

Kiss Tekla csst. (1507.) Szeged
Harmadik osztályos gyerekeket torborzunk, tehát 8-9 
éves kiscserkészek vannak a csapatunkban.

Rónyai Zsófi csst. (426.) Budapest
Másodikos kortól, tehát 7-8 éves kortól toborozzuk a 
farkaskölyköket a csapatunkba. Erre a korra már túl 
vannak az iskolába történő beilleszkedés nehézsége-
in, illetve már megszoktak egy kötöttebb rendszert, így 
könnyebben alkalmazkodnak egy másik közösség szo-
kásaihoz, szabályaihoz is. 

VL  Miért döntöttetek az egyik, 
vagy a másik rendszer mel-
lett?
Ági  Kezdetektől fogva kiscserké-
szek vannak a csapatunkban. Az 
egyre növekvő létszám ellenére 
is a kiscserkész rajt minden év-
ben 3-4 őrs alkotja, akik között 
vegyesen fordulnak elő gyerekek 
az alsó tagozatos osztályokból, 
így eddig még nem láttuk értel-
mét a farkaskölyök rendszer be-
vezetésének.

Tekla  A csapat alakulása óta kis-
cserkészeink vannak, és ez jól mű-
ködik. A farkaskölyök rendszert 
tulajdonképpen nem is ismerjük.

Zsófi  Négy éve, amikor elhatároz-
tuk, hogy fiatalabbakat is szeret-
nénk a csapatba, nagy fejtörést 
okozott, hogy farkaskölyköket, 

CserkéSzájjal

A hónap témája

vagy kiscserkészeket szeretnénk-e. Mindkét lehetősé-
get alaposan megvizsgálva végül a farkaskölykök mel-
lett döntöttünk. A mesébe ültetés volt benne leginkább 
szimpatikus. A „Dzsungelkönyvés”, állandó keretme-
se lehetővé teszi, hogy a foglalkozások (falkagyűlések) 
olyan keretet kapjanak, ami a kiscserkészeknél nincs 
meg. A gyerekek a saját korosztályuknak megfelelő mó-
don élhetik meg a cserkészetet, úgy, hogy nem kisebb 
cserkészek csupán, hanem saját, önálló „falkájuk” van. 
A falkagyűlések felépítése is nagyban különbözik egy 
átlagos őrsgyűléstől. Részben azért, mert főként a sza-
badban vannak a gyűlések is, valamint a szertartások 
miatt is, amik hozzá kapcsolódnak. Bi-Pi is a farkaskö-
lyök mozgalmat találta ki, mi az ő gondolatait vettük 
alapul.

VL  kcsővvk-ba vagy ővvk-ba külditek az 
őrsvezető jelöltjeiteket?
Ági  Fontosnak tartjuk, hogy azok az őv jelöltek, akik kis-
cserkész korosztályú őrsöket fognak vezetni a jövőben, 
megfelelő korosztályi képzést kapjanak. Ehhez hozzá-
tartozik az a kiscserkészettel kapcsolatos szemlélet, 
igényesség, kreativitás is, ami a KCSŐVVK-t jellemzi, és 
amely elvek alapján a csapatunkban működő kiscser-
kész korosztály is működik, ezért elsősorban ezt pre-
feráljuk. Ennek ellenére mindkét vk-ba küldünk jelölte-
ket, a jövőbeni feladataikat is figyelembe véve minden 

évben az őv jelöltekkel együtt döntjük el, hogy ki melyik 
képzésben vesz részt.

Tekla  A kerületi ŐVVK-ba küldjük a jelöltjeinket, ezzel is 
erősítve a helyi vezetőképzőt, illetve ezáltal olyan em-
bereket ismerhet meg, akikkel nagyobb valószínűség-
gel fog később együtt dolgozni. A rajparancsnokságom 
alatt eddig egy embert tudtam elküldeni a KCSŐVVK-
ba, akinek egyébként már volt őv képesítése. A legideáli-
sabb az lenne, ha a kcs vezetők nagy része mindkét ve-
zetőképzőt el tudná végezni, de sajnos ez, főleg idő hiá-
nyában, nem igazán lehetséges.

Zsófi  Év elején mindig nagy fejtörést okoz az a kérdés a 
csapatunk vezetőségének, hogy akkor most KCSŐVVK, 
vagy ŐVVK. Az idei évben már mindkét vezető jelöltün-
ket, akik farkaskölyköket fognak vezetni, KCSŐVVK-ba 
küldtük. A farkaskölyök és a cserkész korosztály nagyon 
eltérő sajátosságokkal rendelkezik. Én szerencsés va-
gyok, hiszen alkalmam volt mindkét vezetőképzésben 
részt venni, és arra jutottam, hogy noha mindkét őrsve-
zetőképzés valamilyen szinten felkészít a fiatalabb kor-
osztály vezetésére is, a kiscserkész vezető képzés mégis 
sokkal több korosztály-specifikus ismeretet ad. Ezért is 
döntöttünk úgy, hogy aki biztosan ebben a korosztály-
ban fog őrsöt vezetni, annak érdemesebb KCSŐVVK-t 
végeznie. 
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VL  Huszonöt éves vagy, immár tíz éve a kiscser-
készekkel foglalkozol. Te vagy a kiscserkész őr-
svezetői vezetőképzés vezetője. Hogy keveredik 
egy nagyfiú a kisfiúk élére?
Armand  Úgy kezdődött a kiscserkész pályafutásom, 
hogy nagyon béna voltam az KCSŐVVK-ban. Nem tud-
tam mintázni. Csupa bolondságot találtam ki, és kislá-
nyokkal próbáztam. 
Fogalmam sem volt, 
mit kell kezdeni ötö-
dikes gyerekekkel. 
Az az őrsgyűlés si-
került jól, mikor a ha-
jammal csomóztunk 
– akkor még hosszú 
volt. Mondták is a lá-
nyok, hogy jól sike-
rült ez a feladat, de a 
csomózás inkább kis-
cserkészeknek való. 
Augusztusban volt a 
tábor, szeptember-
ben volt az első vezetőségi otthon Dunaföldváron, ahol 
megkérdezték, hogy ki milyen őrsöt szeretne. Talán a 
nyári élmények hatására én jelentkeztem egyedül a 
fiúk közül a kiscserkészekért. Így lettem kiscserkész őr-
svezető 15 évesen. 

Nagyon megfogtak a gyerekek. Velük el lehetett en-
gedni az KCSŐVVK komolyságát, bár az is igaz, hogy 
ott nem arra képeztek bennünket, hogy a kicsikkel fog-
lakozzunk. Földváron általában két általános iskolai 

osztály indul, ez egy kisváros, szinte minden iskolakez-
dőből cserkész lesz. Játszottunk, megalkottuk a mi kis 
saját szabályainkat, hogy ne legyen káosz, és remek 
életet éltünk. Később úgy éreztük, el vagyunk hanya-
golva a cserkészek mellett, nehéz volt segítőket találni 
a programjainkhoz, ezért hét évvel ezelőtt megalakí-
tottuk a Meztelen csiga kcs rajt. Most már hetvennél is 
többen vannak a kcs-k Dunaföldváron. 

VL  Említetted, hogy az KCSŐVVK nem a kiscser-
kész korosztályra képez. Hogy tudtál belefogni 
ebbe a munkába?
Armand  Ahhoz, vagy valaki jó kiscserkész őrsvezető le-
gyen, nem kell eljönnie a KCSŐVVK-ba. De hogyha el-
megy a KCSŐVVK-ba, biztos sokkal egyszerűbb lesz a 
dolga. Székely Andrissal cst. (442.) beszélgettem – ő 
kezdte megújítani a KCSŐVVK-t –, hogy igazából min-
den őrsvezető a saját személyiségét adja a munkájába, 

mindegy hogy ŐV 
vagy KCsŐV, vagy 
tizennyolc pluszos. 
A VK-ban szemlé-
letet, módszereket 
adunk a kezükbe, 
de mindenki a saját 
stílusában fogja ve-
zetni a rábízott gye-
rekeket. Ezen nem 
tudunk változtatni, 
és nem is szabad. 
Nekem szerencsém 
volt a kicsikkel, he-
ten vagyunk testvé-

rek, én vagyok a középső – talán ezért sem voltam za-
varban, hogy mit kezdjek a gyerekekkel. Anyukám nap-
közis tanító néni volt, apukám néptánc tanár, általá-
nos iskolásokkal foglalkozott – így érthetőbb, miért fo-
gott meg ez a korosztály. Amikor 2009-ben elmentem 
KCSŐVVK-ba, már nem is vezettem őrsöt, a Meztelen 
csigák rajparancsnoka voltam. Nagy megdöbbenés 
volt: akkor értettem meg, hogy sokkal hamarabb kel-
lett volna eljönnöm! A fegyelmezés területe és a sze-
retetnyelvek „beszéde” volt a legérdekesebb terület. Az 

A kiscserkészet
írta: Nagy Emese

Nem csak a nagymamakorú nénik csücsörítenek 
önfeledten, amikor meglátnak egy kisgyereket 
a buszon, vagy amikor átmennek a zebrán az 
1.b-sek. Az alig iskolás, vagy alsó tagozatos 
gyerkőcök cserkészben is a legcukibbak, velük 
foglalkozni maga a meseország. Vagy nem? Anyu 
szeme fénye kiscserkész lett. Mit kezdünk vele? 
Hegyi Armandot, csst. (105.), kérdeztük.

CserkéSzemmel

évek folyamán ugyan sok min-
den kialakult bennem, de ta-
pasztalati úton dolgoztam ki a 
módszereket; ösztönösen. 

2009-ben végeztem a 
KCSŐVVK-t Szentiványi Maty-
inál csst. (442.). Életem egyik 
legjobb tábora volt, nagyon 
sokat tanultam szakmailag, 
és egészen más volt, mint az 
KCSŐVVK. A KCSŐVVK-ban 
azt szeretem, hogy valóban 
partnernek tekintjük a jelöl-
teket. Sokkal inkább, mint az 
KCSŐVVK-ban. Mindenhol 
mintázunk, gyerekeken gya-
korlunk, viszont a KCSŐVVK-
ban komplett tábort viszünk végig. A jelölt már akkor 
is részt vesz egy kiscserkész táborban, amikor még 
nem vezető. Voltam KCSŐVVK kiképző is, tudom mi a 
különbség. Szerintem feleslegesen szívatjuk a jelöl-
teket, hülye, semmire sem jó feladatokat adunk ne-
kik, én ezért menekültem át a KCSŐVVK-ba. Ott is 
megvan a fegyelem, de mindennek van célja. 2010-
ben ez így volt, tudom, hogy sokat változott azóta az 
KCSŐVVK. 

VL  Szerinted a hagyományos őrsvezetői vezető-
képzés keretein belül fel lehet készíteni a jelöl-
teket kiscserkész őrsvezetőnek? 
Armand  A három pesti KCSŐVVK-ból minimum az egyi-
ket kiscserkészre kellene átalakítani. Az elmozdíthatat-
lanság oka a hagyomány. Megmaradna a keretmese, 
az elnevezések, a titkok, az NLÁ. A vezetőképzésről ké-
szített felmérés alapján az derült ki, hogy a kezdő őr-
svezetők nyolcvan százaléka kiscserkészekkel foglal-
kozik. Ehhez képest tavaly összesen huszonnégyen vé-
geztek KCSŐVVK-t, a több száz őrsvezető-jelölt közül. 
A vezetőképzés még nem reagált az igényekre. Bár az 
elején azt mondtam, hogy lehet valaki jó kiscserkész 
őrsvezető úgy is, hogy nincs rá megbízatása, de a sa-
ját példám is azt mutatta meg, hogy jelentősen meg-
könnyíti a munkát a KCSŐVVK, hatalmas élmény ad, és 
megkönnyebbülést. 

VL  A kiscserkész próbarendszert összefoglaló 
sárga könyv ma még megállja a helyét? 

Armand  Ennek a megújításán már dolgoznak Né-
meth-Nagy Melindáék cst. (412.). A jelenlegi könyv ki-
csit száraz, korszerűtlen, sok benne a szöveg. A mód-
szertani játékok leírásával az a gond, hogy abba ka-
paszkodik az őrsvezető, és elvész a kreativitása, nem 
fog önállóan gondolkodni. A cserkész módszertannak 
éppen ennek az ellenkezőjét kellene jelentenie a gya-
korlatban is. 

VL  Mik a legfőbb kihívások a kiscserkész kor-
osztállyal?
Armand  A fiúknál a fegyelmezés. Azt látom a fiú őrs-
vezetőkön, hogy ezzel gyűlik meg leginkább a bajuk. 
Egyrészt hozzák azokat a fegyelmezési módszereket, 
ahogyan velük bántak hetedikes korukban, ami nem 
mindig követendő példa. Büntetésből fekvőtámaszo-
kat nyomni nem nagy kunszt egy kcs-nak, túl van rajta, 
és minden megy tovább ugyanúgy. Tele van energiával, 
ez nem fogja meg. Ugyanakkor az iskolát is épp csak 
most kezdte el, kialakulóban vannak a barátságok, az-
tán belecsöppen az őrsbe, ahol a saját osztályán kívül-
ről is érkeznek idegenek. Még egy közösséget kell meg-
szoknia. Tipikus reakciókat látunk: aki otthon nyuszi, az 
itt kitör, aki otthon nagyon kemény, az itt lesz anyátlan 
– minden kiscserkészt meg kell ismerni a lehető leg-
mélyebben. Kiismerni azokat a területeket, amelyeken 
keresztül hatékonyan tudod őt motiválni. Amikor én 
kiscserkész őrsvezető voltam, a fegyelmezésnek hatá-
rozottabb megnyilvánulásai voltak, amelyekhez rossz 
érzet társult. A nálam végzett kcsőv-k sokkal lazábban 

8 9Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



kezelik az eseteket: megölelik, lebirkózzák a srácokat. 
Aztán megkérik a kicsiket, hogy ezt és ezt ne így csi-
nálják. Igazából a gyerekek szeretik, ha az őrsvezetőjük 
birkózik velük, de ezt nem lehet bírni szusszal. 

VL  Vannak konkrét módszerek, amelyek bevál-
nak az ilyen korú gyerekeknél?
Armand  Valójában minden őrsvezető úgy fegyelmez, 
amilyen ő maga. Aki alapból vicces, az úgy. Aki komo-
lyabb alkat, az sem fog kibújni a bőréből. Akinek a fe-
szes szabályok adnak biztonságot, az a kisebbeket is 
beszabályozza. Azt figyeltem meg a fiúknál, hogy szót 
fogadnak az őrsvezetőiknek, még ha erélyesek is velük, 
mert szeretik őt. Ha az elején lefektetik az alapokat, a 
szabályokat, akkor nagyon egyszerű lesz a kcsőv-k dol-

ga. Láttam olyan őrsöt, ahol a káosz volt az úr. A veze-
tőjük nem tudta őket fegyelmezni, százfelé futottak a 
gyerekek, nem fogadtak szót. Szerették az őrsvezetőjü-
ket, de nem vették komolyan. Amikor őrsvezető-váltás-
ra került sor, beszélgettem a kicsikkel, akik azt mond-
ták, hogy most jobb, mert vannak szabályok.

VL  Említetted a szeretetnyelveket: lehet, hogy 
mindennek ez a kulcsa?
Armand  Azt szoktuk mondani az KCSŐVVK-ban, hogy 
muszáj megszeretni minden őrstagot. Biztos van köz-
tük olyan, aki nem szimpatikus. Nem baj, mindenkivel 
megeshet. De akkor is muszáj megszeretni, mert meg-
érzik a gyerekek, hogyha nem szeretettel fordulsz felé-
jük. Te is emlékszel arra, hogy kiskorodban melyik tanár 
nem bírt téged, nem? Hát ők is emlékezni fognak rá!

Nehéz dolog, hogy vannak problémás gyerekek, akik-
hez a te szakértelmed nem elég. A figyelemzavaros hi-
peraktivitást (ADHD) az iskolában gyógyszerrel szok-
ták kezelni, ha jó ez, ha nem: ez a gyakorlat. A súlyosan 

deviáns gyerekekhez is magasabb szintű szakértelemre 
van szükség, ahogyan az otthonról hozott problémáik is 
bezavarnak. Nagy a felelősségünk. Ha nem akarjuk iga-
zából megismerni a gyerekeket, ha elzárkózunk a csalá-
di problémák elől, akkor nem fogunk eredményeket elér-
ni, nem lesz valódi kapcsolatunk velük. Persze ha valaki 
nem fér a szabályozott keretekbe, vagy a viselkedése za-
varokat jelez, a szülőknek kell szólni. Egy idősebb cser-
készvezető, rajparancsnok alkalmas erre, akit a szülő na-
gyobb eséllyel partnernek fog tekinteni.  A kiscserkészet-
ben kiemelten fontos a kapcsolattartás a szülőkkel. 

Volt, amikor hiábavalónak éreztem a küszködésemet. 
Csináltam így, csináltam úgy – semmi nem volt jó a 
gyereknek. Aztán kiderült, hogy örökbefogadott, az ösz-
szes testvére szintén, a nevelőszülők is elváltak, csupa 
bizonytalanság volt az élete. Nem csoda, hogy nyugta-
lan volt, zavart. Volt olyan kislány, aki mindig az apuká-
jával aludt. Az édesanyával rossz volt a kapcsolata. A 
gyerek a táborban nem aludt el addig, míg az őrsveze-
tője nem altatta el. Meg kell látni azt a pillanatot, ami-
kor már nem veheted a válladra a család problémáit. 
Például ha már a csoport, az őrs életét akadályozza, és 
van olyan mértékű probléma, ami nem lehet a cserké-
szet feladata, nincs rá felhatalmazása és szakértelme 
sem. 

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

bemutatni, illetve ihletet meríteni a remélt olvasói 
hozzászólásokból, - miközben közös gondolkodásra 
invitálunk mindenkit korosztályi rendszerünkről. So-
rozatunk ötödik részében a kiscserkész korosztállyal 
foglalkozunk.

Mettől meddig tart ez 
a korosztály életkor 
szerint?
A kiscserkész korosztály 
a cserkészeten belüli ne-
velés első korosztálya. 
Az EINK meghatározása 
szerint az általános isko-
la alsó tagozatos gyer-
mekei alkotják, azaz 6-7 
éves kortól 10-11 éves 
korig tart. 

Mi jellemzi e korosztályt, hol helyezkednek el a 
cserkész életpályán? Mi a korosztály szerepe a 
csapatban, cserkészetünkben?
A kiscserkészeknek sajátos igényeik vannak, ezeket 
fontos figyelembe venni. Másik korosztály, a cser-
kész életpályát és módszert szem előtt tartó, ugyan-
akkor saját nevelési formával, eszközökkel és peda-
gógiával dolgozó közösségi rendszer. Külsőségekben 
nem sok különbség van a többi korosztályhoz képest, 
ugyan a nyakkendő más színű (általában sárga, de 

csapatonként más-más gyakorlat figyelhető meg), az 
egyenruha, a köszöntés, a kézfogás, a jelvény, a jel-
szó, a cserkészinduló ugyanaz, a jel is hasonló. Ezzel 
szemben ők még nem fogadalmat, hanem ígéretet 
tesznek, és törvényüknek nem tíz, hanem két pont-
ja van.

A kiscserkészek nyitottak és érdeklődőek az újra. 
Minden új ismeretre, tudásra nyitottak, minden ér-
dekli őket. A kiscserkész kor első éveiben még főleg 
tapasztalati úton szerzik az információkat közvet-
len környezetükből, ez kiváló terepet biztosít a cser-
készmódszernek, különösen a cselekedve tanulásnak. 
Fontos, hogy minél több időt töltsünk el velük a ter-
mészetben, hogy megismerjék és megszeressék azt, 
kipróbálják, megtapasztalják a természeti jelensége-
ket, elemeket. Ez a tapasztalati tanulás erősíti az is-
meretek beépülését, rögzülését.

Az őrs életciklusát tekint-
ve az alakulásnak van a 
legnagyobb szerepe eb-
ben a korosztályban. Ek-
kor ismerkednek meg az 
őrstagok egymással, a 
cserkészettel és a csalá-
don kívüli közösségi élet-
tel. Az őrsvezető mód-
szertani tárháza széles, 
lényeges, hogy ezt az 
alakulási folyamatot kü-
lönböző játékokkal meg-
könnyítse, segítse.

A kiscserkész-őrsvezető aktív, irányító szerepet tölt 
be. A vezetőnek ebben a korosztályban is kiemelt 
szerepe van, felnéznek rá, „lógnak rajta”. Kimond-
ható, hogy ennek a korosztálynak a vezetése igényli 
a legtöbb vitalitást, „tartani kell a futólépést” a kis-
cserkészekkel. 

A kiscserkészek főleg őrsi és raji programokon vesz-
nek részt, de fontosak a csapatprogramok is. Itt ők is 

A kiscserkész 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 Lapjában 
havonta egy-egy korosztály sajátosságait 
vizsgáljuk meg alaposabban, kitérve a legizgal-
masabb, legizgalmasabb nevelési-szervezeti 
kérdésekre.

A

Cserkészetünk korosztályi rendszere V.

írta: Németh-Nagy Melinda

láthatják a nagyobbakat, a csapatot a maga teljessé-
gében, a rajon/őrsön túli cserkészéletet. Az idősebbek 
példája befolyásolja későbbi cserkészéletüket, szem-
léletüket is. A csapatprogramoknál figyeljünk arra, 
hogy azok úgy feleljenek meg az ő igényeiknek, hogy 
a nagyobb korosztályoké sem sérül. Például elképzel-
hető a csapattúra csillagtúraszerűen, így van egy kö-
zös találkozási pont, játék, de mégis minden korosz-
tály a számára kihívást jelentő úton tud érkezni. Le-
hetséges megoldás az is, hogy egy csapatprogramon 
a kiscserkészek csak részidőben vesznek részt. 

Ebben a nyitott, befogadó korban kitűnően meg tud-
juk alapozni a későbbi cserkész, kósza, vándor és fel-
nőtt éveket.

A vezetőképzésben is fontos szerepe van a kor-
osztály igényeinek?
Igen, hisz a KCSŐVVK-ban ennek a korosztálynak a 
vezetésére képzik a vezetőket, de a kiscserkész kor-
osztályi VTK-nak, akár őrsvezetői, akár rajparancs-
noki szinten is nagy jelentősége van. Így fontos, hogy 
azok, akik biztosan kiscserkész korosztályt fognak 
vezetni, a KCSŐVVK keretein belül szerezzenek őrsve-
zetői képesítést.

Mi a helyzet az újonnan csatlakozókkal? Jellem-
ző-e a lemorzsolódás a korosztályból?
A kiscserkész évek az alakulás fázisáról szólnak, így 
az újonnan csatlakozók őrsi közösségbe beépülése is 
ebben a korosztályban a legkönnyebb. A lemorzsoló-
dás annyira jellemző, mint a bővülés, ezáltal az őrsi 
létszám alakulása kiegyenlítettnek nevezhető. Van-
nak, akik nem tudnak beilleszkedni, akik különóra 
vagy más elfoglaltság miatt hosszú távon nem tud-
ják beilleszteni az őrsgyűléseket, cserkészprogram-
jaikat a mindennapjaikba, de sok olyan eset is előfor-
dul, amikor szomszédjukat, játszótéri barátjukat vagy 
osztálytársukat elhívják az őrsbe.

Milyen programok kerülnek fókuszba? Mi szere-
pe a tábornak/portyának?
A kiscserkész korosztály nevelése esetében elenged-
hetetlen eszköz a meseszerűség, a játék és a keret-
mese. Ezeknek minden programot végig kell kísérniük. 
Interaktív kiscserkész program a meseerdő, ahol ők 
is a mese részévé válnak. A meseerdő semmi esetre 
sem szól számonkérésről, itt csak az élményadás a 
fontos, és a legjobb, ha ezt éjszaka valósítjuk meg.

A portya is kitűnő program, segíthet az első tanyázás-
ra való felkészülésben is. Itt is nagyon fontos, hogy 

a hónap témája

12 13Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



figyeljünk a kicsik igényeire, nehézségeikre, hisz lehet, 
hogy ez lesz az első éjszakája, amit a szüleitől távol 
tölt. Ők még nem cserkészek, csomaggal nem tudnak 
2 km-nél többet gyalogolni, de a túráik sem lehetnek 
hosszabbak 10-14 km-nél. A portya legyen végig él-
vezetes, és ehhez a keretmese is elengedhetetlen.

A kiscserkészek nyári táborát hívjuk tanyázásnak, de 
az elnevezésbeli különbség nem véletlen. Sok csapat 
sokféle gyakorlatot folytat, de a kiscserkészek igénye 
azt kívánja, hogy mind a portyán, mind tanyázás so-
rán házban aludjanak, ne sátorban, különösen igaz ez 
az első alkalommal tanyázókra, a legfiatalabbakra. 
A tanyázás rövidebb, mint a cserkészek tábora, álta-
lában 4-6 éjszaka, és a napirendjük is más: minden-
képp igénylik a délutáni pihenőt, és alvásigényük is 
nagyobb.

Farkaskölyök vagy kiscserkész?
Bi-Pi a kiscserkész korosztály számára megalkotott 
egy sajátos módszertant a Farkaskölyök kézikönyvé-
ben (Wolf Cub’s handbook). A farkaskölyök mozga-
lom Magyarországon is gyorsan terjedni kezdett az 
1920-as években. 1932-ben a Szövetség ki is adta 
módszertani könyvét: a Farkaskölykök könyvét. Ke-
retmeséje Kipling Dzsungel könyve című művére épül. 

a hónap témája

Sajátos szertartásrendje, külsőségei, állandó, kötött 
keretmeséje van. Akela, Bagira, Ráksa, Balu és a kis 
farkasok közösen haladnak a cserkésznevelés útján. 
Több olyan csapata van Magyarországon, akik a kis-
cserkész években végig ezt a keretrendszert hasz-
nálják. Az EINK megalkotása során az első osztályos 
évre mint közösséggel ismerkedő időszakra tekintet-
tünk farkaskölyök évként. Ennek az évnek a célja az, 
hogy a gyermek megtapasztalja, saját korosztályi 
szintjén megértse azt, hogy egy közösség, méghozzá 
a cserkész közösség tagja lett. Ismerje meg a szabá-
lyokat, tanuljon meg kapcsolatokat teremteni korosz-
tályi közösségen belül és a vezetőivel is. 

Milyen próbái vannak a korosztálynak? 
Az EINK válaszolt az igényekre. Látjuk azt, hogy fon-
tos, hogy első osztályos kortól már a szocializáció 
elősegítése, megkönnyítése céljából foglalkozzunk 
kiscserkészekkel. Ezért ennek az évnek a végére be-
építettük a farkaskölyökpróbát, ami a 7-8 éves gye-
rekek igényének felel meg. Ezt követi a három pajzs-
próba. Először a piros, majd a fehér, végül a zöld. 
Ezekben kiemelt szerepe van a gyakorlati tevékeny-
ségeknek, legyen szó madáretetésről, kézműves fog-
lalkozásról, templom felfedezéséről, családjuk még 
jobb megismeréséről. 
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Idősebbeknél, a nevelésben nem játszik szerepet, csak 
szórakoztatóbbá teszi azt. De a kiscserkészeknél ko-
vászként duzzasztja az ismeretátadás hatékonyságát. 
Használjuk náluk sokat! A hitoktatók külön drámapeda-
gógiát tanulnak erre az időszakra, nekünk óriási kincs a 
keretmese kultúrája a mozgalomban, ne vesztegessük 
el ezt az értéket, mert nekik itt a leghasznosabb.

A tudáshalmozással áll párhuzamban a külső halmo-
zás szeretete. Ezek a gyermekek nagyon szeretnek 
gyűjteni dolgokat. A túrán összeszedik az összes bo-
tot és gesztenyét. Elkezdenek szalvétát vagy bélyeget 
gyűjteni. A cserkészetben a televarrott egyenruha lesz 
az elérendő cél. És legyünk őszinték: ekkor még nem 
a képesítés érdekli őket, nem is a vele járó ismeret, 
vagy a felelősség, csak az, hogy sok minden legyen 
felvarrva. Ezt a tulajdonságot egyébként majd csak 
kószaként kezdik levetkőzni. De kiváló motiváló lehe-
tőség! Adjunk nekik matricát, pecsétet, jelvényt vagy 
bármit, amit gyűjteni lehet, és megmutatni a többiek-
nek: nekem ilyen sok van. Ez ebben a korban az önér-
tékelésük alapja.

Mi köze van mindennek a hithez? Az, hogy ebben a kor-
ban nem nagyon lehet még direkt módon hitre nevelni 
ezeket a „lélekpalántákat”. A konkrét lelki nevelés elég, 
ha később lesz munkatervbe iktatott elem. Ez nem azt 
jelenti, hogy ezt a részt itt hanyagoljuk. Van egy még 

ikortól érdemes a gyermekeknek a hitről beszélni? 
A fejlődéstan szerint 14 éves kor alatt nem való-
színű, hogy az a hit fog megjelenni a gyermekben, 

amit mi szeretnénk átadni neki. Nem véletlen, hogy sok 
felekezetben van egy fontos vallási életesemény 14 
éves kor környékén. Bi-Pi sem 14 évnél fiatalabb fiúk-
kal kezdte a mozgalmat elindítani, nem véletlenül. Az 
ennél fiatalabb gyermekekhez ugyanis más módsze-
rekkel tudjuk ugyanazt az információt eljuttatni, mint 
az idősebbekhez. Az EINK 12 éves korra teszi a kiscser-
kész-kor szakasz végét. Ennek az a magyarázata, hogy 
a hitoktatóknak írt szakirodalmak az iskolarendszerhez 
igazodnak (így ott 14 éves kornál választják el a sajá-
tosságokat), míg a cserkészet ennél részletesebb bon-
tásban figyeli a gyermekek életkori sajátosságait.

Jézus parancsa egyértelmű. A kisgyermekek számá-
ra a tanítványok feladata utat intézni Jézushoz. Ez le-
gyen parancs mindnyájunknak. A cserkészet elemi ré-
sze a hit, a hitre nevelés. Ezt ne felejtsük el vezetőként 
a kiscserkészek között sem, még akkor sem, ha ők nem 
támadnak le minket olyan izgalmas lelki kérdésekkel, 
mint egy kósza vagy egy vándor.

A kiscserkészek igazán őszinte szakaszban járnak. Csak 
a valóság érdekli őket. Mi az, ami igaz? Keresik az ér-
telmet, a logikát a dolgok mögött, és sokszor tőlünk 
várják a válaszokat. Ha a vezető elmond nekik valami 
újdonságot, amihez nem találnak egyből logikus ma-
gyarázatot, sokszor bátran visszakérdeznek: miért? Ez-
zel a kérdéssel képesek a kicsik felfedni egy-egy szo-
kásunk mögött azok értelmetlenségét, önmagáért lé-
tezését, vagy felkészületlenségünket. Pedig ők csak 
tudásra vágynak. Most akarják megismerni az egész 
világot. Nem ritka, hogy a gyermekek valamilyen is-
meretterjesztő gyermekkönyvről, vagy műsorról szá-
molnak be, mert roppantul érdekli őket az a sok isme-
retlen, ami később már nem motiváló. Válaszainkkal is 
figyelmesnek kell lennünk: ők még sokszor szó szerint 
veszik a kijelentéseket. Egy portya után a vendégház 

írta: Sáska Attila csst. (928.)

Lélekpalánták
M

Lelki

Kisgyermekeket is vittek 
hozzá, hogy megérintse 
őket. Amikor a tanítványok 
ezt meglátták, rájuk szól-
tak, Jézus azonban magá-
hoz hívta őket, és így szólt: 
Engedjétek hozzám jönni 
a kisgyermekeket, és ne 
akadályozzátok őket, mert 
ilyeneké az Isten országa.

(Lk 18, 14-15.)

fontosabb feladat, amivel ha megalapozzuk a kicsik 
lelki nevelését, később a saját munkánkat tesszük ha-
tékonyabbá. Ez pedig a közeg megteremtése. Jézus pa-
rancsa szerint a kisgyermekeknek az utat kell előké-
szítenünk, hogy hozzá mehessenek. Ez az út a cserké-
szetben nem más, mint a befogadó szeretetközösség 
megteremtése. Ezt itt tudjuk megtenni. Ha a gyermek 
itt azt látja, hogy a nagy igazságokat itt tanulja, hogy 
mindenre van válasz, hogy szeretettel jutalmazza a ve-
zető, hogy egyre nagyobb lesz az ismerete, akkor meg-
szilárdul benne az, hogy amit a cserkészet ad, az jó. És 
ez után már ezzel a bizalommal fogja befogadni az új 
területekről származó ismereteket is, például azt, hogy 
az Isten szeret.

Ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tanulni tőlük vala-
mit, amit talán már elfelejtettünk: a gyermeki hitet. Jé-
zus mondja a fenti ige folytatásában: „Bizony mondom 
nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint 
egy kisgyermek, semmiképpen nem megy be abba.” 
Tudjunk olyan bizonyossággal az élő Istenhez fordulni, 
amilyen biztosak a kiscserkészek abban, hogy mindaz, 
amit a Biblia ír, úgy igaz, ahogy van. Attól, hogy veze-
tőkké váltunk, nem álltunk meg a fejlődésben. Fejlőd-
jünk a hitünkben olyan szilárdakká, amilyen biztosan a 
kiscserkészek hiszik, hogy amit az Úr kijelentett nekünk, 
az úgy van! Legfőképpen az, hogy úgy szeretett min-
ket, hogy az egyszülött Fiát adta értünk. 

takarításához a vezető a „nyaljuk fel a koszt!” utasítást 
adta ki. A kiscserkészek fintorogva fejezték ki ellenál-
lásukat, mert nem tudták, hogy ez csak egy hasonlat a 
takarításra. Ugyanilyen szó szerinti a gyermekek Isten-
ismerete is. Ha felolvassuk nekik a teremtés történetét, 
és ők úgy „döntöttek”, hogy ez az igazság, akkor nem 
csak más elméleteket fognak elutasítani, de még a hét 
nap - hét korszak párhuzamot sem fogják elfogadni, 
mert ha ez van leírva a Szentírásban, akkor ez így van, 
aki nem ezt gondolja az gonosz, és nem hisz Istenben.

A mesékhez is más lesz a viszonyulás. Míg korábban 
(6-8 éves korig) elég volt elkezdeni egy mesét, törté-
netet, ők már gondolták is tovább a kis fejükben, és ők 
voltak a főszereplők, addig most a mesék is a megis-
merés eszközeivé váltak, és a fantáziájuk már nem to-
vábbéli a történetet, hanem csak segít megjeleníteni, 
amit a mesélő mond. Itt kap óriási szerepet a cserkész-
módszer egyik fontos eleme: a keretmese. Ennél a kor-
osztálynál rendkívül fontos az információátadásban. 
Kisebb korban még csak izgalmas, de nem hasznos. 
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Mozgós
Egy önként jelentkező lesz a héja, a többiek pedig áll-
janak jó nagy körbe, ők lesznek a bokrok. Egy plüssma-
darat vagy babzsákot dobáljunk egymásnak, mintha 
bokorról bokorra szállna, ezt kell a héjának elkapnia. 
(A szomszédjának senki sem dobhat.) Ha a héja elkap-
ja a madarat, helyet cserél azzal a bokorral, aki dobta. 
Előnye, hogy akár kint, akár bent gond nélkül kivitelez-
hető. Utána persze beszélhetünk is a héjáról, mutatha-
tunk videót, elmondhatjuk, hogy nem csak védett, de 

ráadásul az ember számára is hasznos madár. Nem 
csak a madarakat, de a kisemlősöket is szereti, így, 
ahol megjelennek a héják, joggal gyanakodhatunk, 
hogy elszaporodtak a rágcsálók, ők pedig önzetlenül 
segítenek nekünk megmenteni a pockok elől a termést.

Játszhatunk denevéres fogót is, ekkor mindenkinek be 
kell kötni a szemét, lehetőleg besötétíteni, a nyakkitörő 
tereptárgyakat elrakni az útból, és kijelölni a játékteret. 
Kiválasztunk egy denevért, aki magas hangon sípolva 
keresi táplálékát, a folyamatosan zümmögő bogara-
kat. Az utolsó, el nem kapott bogár nyeri a játékot. Ezek 
után persze át lehet beszélni a denevér tájékozódását, 
sőt, ha alkonyatkor ki tudtok menni olyan helyre, ahol 
denevérek járnak, a gyerekek jó eséllyel még hallják 
is őket. Persze nem az ultrahangot, hanem a jó füllel 
hallható tartományba eső, 20 kHz körülieket.

Gondolkodós
Ha készen állnak új információk befogadására, merül-

jünk bele a természet vizsgálatá-
ba. Figyeljük meg a hangyákat, és 
ne csak beszéljünk róluk, de pró-
báljuk is ki, hogyan tájékozódnak. 
Hangyaszagú ösvényeiket imitál-
hatjuk egy hosszú, illóolajba már-
tott, vagy erős illatú növénnyel 
bedörzsölt madzaggal, amit sza-
bálytalan formában a fűbe fekte-
tünk. A gyerekeknek négykézláb, 
bekötött szemmel szagolgatva kell 
követniük a „hangyaösvényt”. Ver-
senyt is rendezhetünk több han-
gyaösvény lefektetésével.

A természet ízeinek, illatainak, 
ehető terméseinek és levelei-
nek felismerése önmagában is 
érdekes, de csoportbontásra is 

írta: Keszei Zsófia őv. (304.)kicsiknek
Kiscserkészeket vezetsz? Akkor nem kell magya-
rázni, hogy elég egy patak vagy erdőszél és há-
rom órára meg van oldva a program, aztán meg 
megy a száraz zoknik kutatása. Kihasználva a 
gyerekek érdeklődését a természet iránt, rögtön 
néhány hasznos infóval is gazdagíthatjuk őket 
játékos formában. Íme, néhány őrsgyűlés keretei 
között megvalósítható program, ami közelebb 
hoz a természethez.

szertár

a természetről használhatjuk, ha szert teszünk néhány fajta illatos le-
vélre. Adjunk egyet minden játékosnak, amit ujjaik kö-
zött el kell dörzsölni, és visszaadni a játékvezetőnek. 
Ezek után egymás kezét szagolgatva beazonosíthatjuk 
a csapattársainkat, akiknek ugyanolyan illatú a kezük, 
mint nekünk.

Nem csak a természettel, de őrstársaikkal is szoro-
sabb kapcsolatba kerülhetnek a gyerekeink a klasszi-
kus, ezer változatban létező vakon vezetős játékok köz-
ben. Parkban vagy erdőszélen vezessük a gyerekeket 
erre-arra kanyarogva egy-egy fához, engedjük, hogy 
megtapogassák, megszagolgassák, adjuk a kezükbe a 
levelét, termését is. A kiindulási helyre visszaérve ve-
gyük le a kendőt, és szétnézve ismerjék meg a saját 
fájukat. Őrizzék meg egy lehullott levelét, és tanulják 
meg a fa nevét is. Egymást is vezethetik, és közben a 
„vak” partner kezébe adhatnak követ, bogarat, szagol-
tathatnak vele virágot, vagy etethetnek galagonyát, 
bükkmakkot, mentalevelet.

Mutathatunk nekik madárhangokat is, majd rendezhe-
tünk hangfelismerős vetélkedőt. A Youtube-on ezer-
nyi képes-neves-hangos összeállítást találunk a gya-
korlásra. Nem is olyan nehéz őket megjegyezni, mint 
gondolnánk: sokat már biztosan ismernek, mint a fe-
keterigó vagy a varjú hangját, sok madár pedig a ne-
vét mondja, mint a kakukk, a csipcsalp-fűzike vagy az 

uhu. A gólya kelepel, a vércse vijjog, a galamb buruk-
kol, a széncinege azt mondja, hogy „nyitnikék”, a sár-
garigó pedig, hogy „fütyül a rigó”. Arra a madárhangra, 
amelyre nem alkotott hangutánzó szót a magyar nyelv, 
mi is kitalálhatunk egyet. Próbáljuk kitalálni, hogy le-
het hangutánzó szóba önteni egy-egy madár dalát, és 
a szeánsz végén azon kapjuk majd magunkat, hogy 

15-20 féle madárhangot felis-
merünk.

Vizsgáljuk meg az állatok tér-
látását! Álljunk páronként 
szembe. A pár egyik fele ló-
gasson színes szalagot, fona-
lat. A másik egy pálcika vagy 
gyufaszál segítségével hozza 
lengésbe a szálat. Ismételjük 
úgy, hogy a pöckölő becsuk-
ja az egyik szemét, rögtön el 
fog indulni a szerencsétlen-
kedés, levegőben kalimpálás. 
Minél vékonyabb a szál, annál 
nehezebb eltalálni. A térlátás-
hoz tehát előnyös a két szem, 
az agyunk ugyanis főleg a két 
szemünk látótengelye által 
bezárt szög, azaz a konver-
gencia (összetartás) alapján 

számolja ki a távolságot. Ha a vizsgált tárgy távolabb 
van tőlünk, mindkét szemünkkel majdnem ugyanazt a 
képet látjuk, a szögek különbsége nagyon kicsi. Köze-
li tárgy esetén a két szem összetartóbb állásában irá-
nyul a tárgyra, a szög megnő. Ezt rögtön ki is próbál-
hatjuk, mondjuk egy labdával, amit először távolról, 
majd közelről nézünk mindkét szemünkkel. Nézzünk 
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Hely, idő, tér
Nem hiszem, hogy van olyan elvetemült, aki tíz nap-
ra vinne ekkora gyerekeket táborozni. Bőven elég nekik 
5-7 nap – ennyi idő alatt is le tudják fárasztani a ve-
zetőiket… A helyszín attól függ, hogy tanyázást szer-
vezünk csak kiscserkészeknek, vagy az egész csapat 
együtt táborozik. Erdőbe sátrazni vinni a kcs-kat, csak 
az utóbbi esetben ajánlatos. A körletépítést inkább 
megnehezítik, a hideg éjszakában könnyebben meg-
fáznak, stb., stb. Nem vagyunk egy túl nagy csapat, és 
szeretünk együtt lenni, együtt táborozunk. Előre felhúz-
zuk nekik a körletet, és viszünk sörpadokat, meg gázfő-
zőt, hogy kicsit egyszerűbb dolga legyen a vezetőiknek. 
Arra azért odafigyelünk, hogy a körletük közel legyen 
az alakulóhoz, ne rohangáljanak át a nagyobbak körle-
tébe és legyen saját latrinájuk.

Ha sok kiscserkésszel van dolgunk, a legelőnyösebb, ha 
egy erdő széli kulcsosházba szervezzük a tanyázást. 
Így is egész nap kinn lehetünk a természetben, de van 
hova visszahúzódni, megszárítani a vizes cuccokat, és 
ők is nyugodtabban alszanak négy fal között. Itt arra 
érdemes figyelni, hogy ha már van ház, legyen elég he-
lyünk aludni és játszani is, és lehetőleg ne legyen mel-
lettünk olyan társaság, akik nem bírják a gyerekzsivajt. 
Mind a két típusú szálláson fontos, hogy legyen a ve-
zetőknek egy saját szobájuk/sátruk/asztaluk, ahol át 
tudnak öltözni keretmese ruhába, elő tudják készíteni a 
programokat, és egy kicsit élvezhetik a csöndet.

Napirend
Azt az aprócska tényt semmiképp nem szabad elfelejt-
sük, hogy sokáig aludni mi szeretünk, nem a gyerekek! 

Érdemes korán kelni, és korán fektetni őket. Ha este 10 
óra tájban lefekszenek , már fél hét körül ki fog pat-
tanni néhány gyerek szeme, és ha fél nyolcnál később-
re időzítjük az ébresztőt, biztos, hogy ők fognak minket 
kelteni – az ajtón dörömbölve. Persze ha napközben jól 
kifáradnak, akkor reggel is jobban fog menni az alvás. 

Ezért is fontos, hogy rengeteg programmal készüljünk, 
és ne hagyjunk túl sok üresjáratot köztük, de amikor ki-
találjuk a játékokat, ne hagyjuk ki a szabálymagyará-
zat idejét, ami hosszabb lesz, mint várnánk. Készülhe-
tünk számháborúval, vizesjátékkal, akadályversennyel, 
nyomozós játékkal, meseerdővel, métával, kirándulás-
sal, kézműves foglalkozásokkal, stranddal, és „játék 
határok nélkül”-lel. Mindig legyen változatos a prog-
ram, és akkor mi sem unjuk meg. 

Keretmese
Mindenképp legyen egy mese. Fontos, hogy ne legyen 
túl bonyolult, fel tudják fogni, a szereplők nevei meg-
jegyezhetőek legyenek. A kiscserkészek számára ez 
azért nagyon izgalmas, mert annyira beleélik magukat, 
hogy elmosódik a valóság és a mese közti határ. Pont 

írta: Végh Anna csst. (32.)

A KCS-tanyázás
Csokorba szedve olvashattok néhány gondolatot 
az alsós gyerekek táboroztatásával kapcsolat-
ban. Egy dolgot mindenképp le kell szögezzünk 
az elején: a kiscserkészek tábora nem egy 
cserkésztábor kicsiben! Mások a korosztályi 
jellemzőik, mások az igényeik. Egy csomó lehető-
séget elszúrunk, ha túl hamar ellőjük a cserkész 
korosztály programjait.

ezután képeket állatokról, pl. az őzről és a hiúzról, a ci-
negéről és a bagolyról. Melyik állatnak mért van közel, 
illetve távol ülő szeme? A cinege majdnem teljes 360 
fokot lát a környezetéből, a bagoly közel ülő szemei vi-
szont igen pontos lecsapást tesznek lehetővé a préda-
állatra. Az aduász pedig a kaméleon. Mivel a két sze-
mét függetlenül tudja mozgatni, kedve szerint tudja 
váltogatni a kétféle szemtávolság előnyeit.

Hogy a szuper térlátású hiúz mégse cserkéssze be 
őket, sok állat rejtőszínt fejlesztett ki. Ennek hatásos-
ságát rögtön le is tesztelhetjük egy keresgélős játék-
kal. Ha nincs a közelben erdő, a kiskertben is kijelölhe-
tünk egy néhány tíz négyzetméteres területet a játékra. 
Itt ejtsünk a földre fajtánként 10-15, különböző színű-
re festett fogpiszkálót vagy fonáldarabot, ezek lesz-
nek a giliszták. Játékosaink fiókáikat etető madárpárok, 
megszabott idő alatt minél több férget kell gyűjteniük 
a kicsiknek. A játékot bonyolíthatjuk több menettel, új 
férgeket is kitehetünk megtalálásra. A keresgélés vé-
gén számolás következik, amiből egyértelműen kide-
rül, hogy a legtöbb elkapott giliszta élénk színű, a leg-
több túlélő pedig barna vagy zöld, hiszen ezek olvadtak 

be a legjobban a környezetünkbe. Vívhatunk evolúciós 
játszmát is a férgekkel: a túlélők szaporodását model-
lezve minden menet után csak az el nem kapott gilisz-
tákat kétszerezzük meg, színük szerint. Ahogy nő a rej-
tőszínű kukacok száma, úgy fog csökkenni a zsákmá-
nyolt fiókaeledel. Miután nyertes párt hirdettünk, mu-
tassunk pár hihetetlen mimikrivel rendelkező állatot. A 
biztos befutók a békák, lepkék, vándorló levelek között 
lesznek.

Melyik csőr mire jó? Szerkesszünk kartonból fejre erő-
síthető, hosszú gólya- és rövid énekesmadárcsőrt, a 
végére erősítsünk kampót. Szükség lesz még néhány 
zsákmányállatra, ezeket is szereljük fel kampóval, az 
alapjuk lehet például a gyerekekkel együtt gyártott só-
liszt gyurma-állatsereg, vagy a kevesebb előkészületet 
igénylő, jól bevált gyufásskatulya. A gólya étlapján fő-
leg békák, rákok, kisebb rágcsálók szerepelnek, az éne-
kesmadarak a pókokat, szöcskéket, bogarakat részesí-
tik előnyben. Ha a csapatoktól kellő messzeségben el-
helyeztük a táplálékokat, indulhat a váltóverseny. Min-
den játékos a táplálékhoz szalad, csőrét beleakasztja 
a neki megfelelő táplálékba, majd visszatérve átadja a 
csőrt a következőnek. Ki fog derülni, hogy hosszú csőr-
rel nehezebb vadászni, viszont mélyebb vízben zsák-
mányt csak ez foghat. Ezt imitálhatjuk egy felmosóvö-
dörrel, ebből az énekesmadárcsőr nagyon nehezen tud-
ja kivadászni az áldozatait.

Lelazulós
Ha sokat tanultunk és sokat rohangáltunk, lazításkép-
pen játszhatunk egy kreatív, bohókás kitalálósat. Pá-
ronként húzzanak a kalapból állatnevet, és képzeljék el, 
miről beszélgethet egymással két kutya, egér, kenguru, 
tücsök, stb. Rövid párbeszédüket adják is elő a többiek-
nek, akiknek ki kell találni, hogy milyen fajhoz tartoznak 
a beszélők.

Források:
Minden a denevérekről: www.hunbat.hu/index2.htm
Rengeteg ehető növény: erdokostolo.blogspot.hu
Még több madaras játék itt: www.kia.hu/konyvtar/
szemle/203_f.htm
Még több játék az erdőben itt: www.nimfea.hu/prog-
ramjaink/zoldszem/termismmain.htm
Online természetismereti játék: www.erdojarojatek.hu/
A térlátásról: www.mozaweb.hu/Lecke-MOZ-A_feny-A_
tavolsagerzekeles_terlatas-99652 

szertár

A kiscserkész-
tanyázás  

a kiscserkészek- 
nek szól!
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emiatt negatív szereplőket csak rövid időre lehet meg-
jeleníteni, mert közutálat tárgya lesznek – jobb eset-
ben... A mesének legyen íve, ne csak úgy a levegőben 
lógjanak a jelenetek. Nyugodtan várjuk el tőlük, hogy 
az egész táborban a km nevünkön szólítsanak, de cse-
rébe mi se essünk ki a szerepünkből. Legyen minden 
napra 2-3 jelenet igényesen kidolgozva, amibe őket ak-
tív szereplőként bevonjuk. 

Előkészületek
A kcs tanyázást érdemes minél alaposabban előkészí-
teni. Épp elég energiába kerül egész nap a gyerekekkel 
rohangálni, ha éjjelente még a másnapi programon kell 
dolgozzunk, az nem túl kifizetődő. Keressetek jó me-
sekönyvet! Este vagy csendespihenőben, de akár az 
étkezések alatt is tudtok nekik mesélni, és ezt értéke-
lik, pláne, ha a fejből mondjátok. A szülőknek érdemes 
egy listát összekészíteni arról, mire is lesz a kedves po-
rontyuknak szüksége a táborban, így talán kevesebb 
felesleges dologgal tömik meg a gyerek táskáját, és a 
váltás zokni sem marad otthon.

Segítők
Néha még a kiscserkészek vezetője is elfárad, ilyenkor 
jól jön, ha két-három ember ott van az őrsvezetőkön kí-
vül, akik segítenek összekészíteni a kellékeket, vagy le 
tudnak vezetni egy-két programot. Akár kcs őrsvezető 
jelöltek, vagy más jófej emberek a csapatból, de akár 
másik csapattól is lehet segítséget kérni, ez nekik is jó 
tapasztalat. Ha nem nagytáborba viszitek őket, akkor is 
gondoskodni kell néhány emberről, aki a GH-t viszi, be-
szerez, főz rátok, megtervezi az étkezéseket.

Higiénia
Sok gyerek magától még nem figyel oda, hogy tiszta 
legyen a táborban. Az őrsvezető dolga odafigyelni arra, 
hogy minden nap tiszta ruhát vegyen fel, megmossa a 
kezeit evés előtt, fogat mosson, rendesen fürödjön, ne 
csak leloccsintsa magát három csepp vízzel. 

A tanyázás elején
Mindenképp szedjük be tőlük az édességeket, a mobil-
telefont, a náluk levő gyógyszereket. Természetesen, 
az édességet ne a vezetők egyék meg az esti megbe-
szélés alatt, hanem osszuk nekik vissza uzsonnára. A 
telefont, ha már muszáj, akkor minden nap csak egy 
kijelölt időben adjuk nekik vissza, mondjuk csendespi-
henőben, ha bármikor telefonálhatnak, nem lesznek je-
len 100%-ig a programokon. Iszonyat veszélyes, ha a 
gyógyszer náluk marad, beadhatják egymásnak indo-
kolatlanul, teljesen jóhiszeműen. Ha valaki rendszere-
sen kell szedje, akkor is jobb, ha mi adagoljuk, így leg-
alább biztosan beveszi. Mindezek alól csak az asztmás 
inhaláló lehet kivétel. Az együttélés szabályait érdemes az első zászlószer-

tartáson tisztázni. Hiába a sokadik táboruk, nem biz-
tos, hogy minden eszükbe jut, és nekünk lesz mire hi-
vatkozni. Gondolok itt arra, hogy a tábor területét en-
gedély nélkül tilos elhagyni, vagy ha fenn van egy ve-
zető keze, akkor mindenki elcsitul, vagy takarodó után 
nincs csoportos pisilés, vagy reggel hagyja aludni a 
többieket ébresztőig, stb. A szolgálatokat is ilyenkor 
kell tisztázni. A tanyázástól függ, hogy mire lehet szük-
ség, de nyugodtan beoszthatjuk az őrsöket mosogatni, 
reggelit készíteni, WC-papírt ellenőrizni, főzésben segí-
teni. Ha nem együtt alszotok, mindenképp mutassátok 
meg nekik, hol van a vezetői szoba. Kössétek a lelkük-
re, hogy ha bármi gondjuk van, ott megta-
lálnak titeket a nap huszonnégy órájában. 
A tanyázás első pár napján érdemes szi-
gorúbban venni a szabályokat, és a vége 
felé lazítani rajtuk. Amit a harmadik-ne-
gyedik napig nem sikerült betartassunk, 
már nem is nagyon fog menni. 

Vezetők pihenése
A kiscserkészek állandó pörgése renge-
teg vezetői energiát felemészt. Minden 
vezetőnek lehetőséget kell biztosítani, 
hogy tábor közben is egy kicsit feltöl-
tődjön. Erre lehet jó alkalom egy közös 
esti csokizás, vagy csillagnézés. Az esti 

megbeszéléseknél vigyázni kell, hogy meddig tarta-
nak. Ha hamar elkezdjük, még mi is fittebbek vagyunk, 
gyorsabban fel tudjuk fogni a megbeszélnivalókat, de 
ha két órába telik, mire mindenkit összeszedünk, ak-
kor sokkal kevésbé leszünk hatékonyak, később fejez-
zük be, és kevesebbet alszunk. Nálunk a csapatban az 
a rendszer működik, hogy egy-egy délelőtti/délutáni 
programot ki kell hagyni a vezetőknek, hogy egy kicsit 
regenerálódjanak. Sok mindenről lehetne még beszél-
ni a kiscserkésztanyázássall kapcsolatban, de az felö-
lelne egy egész könyvet. Azt hiszem, ezek alapján már 
neki lehet állni – jó tanyázást szervezni úgyis tapasz-
talat alapján tanul meg az ember. 

KCS-tábor
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kerületek számára. Ennek szabályairól, részleteiről 
a kedvezményprogram indulását követően bőveb-
ben írunk.

Az első évben, azaz a próbaidőszakban minden cser-
kész egy külön kedvezménykártyát kap majd a cser-
készigazolványa mellé. A sikeres próbaidőszakot kö-
vetően, ha beválik a rendszer, a cserkészigazolvá-
nyunkkal szeretnénk egységesíteni a kedvezmény-
rendszer kártyáját. (Az EDC megkövetelte volna, hogy 
az EDC logót feltüntessük a cserkészigazolványun-
kon, de ennek költségeit és hatásait felmérve marad-
tunk inkább a próbaidőszak mellett és annak sikere 
esetén tennénk meg ezt a lépést.)

Az EDC hálózatán kívüli cégekkel is kötünk partneri 
megállapodásokat, így még teljesebb lesz a program. 
Ilyen megállapodásokat velünk közreműködve helyi 
szinten is köthettek, így ebből az adott városban te-
vékenykedő cserkészcsapat minden tagja profitálhat. 

gy döntöttetek ti, 268-an, akik válaszoltatok 
Szórád Előd cst. (118.) levelére. Előd tavaly hir-
detett meg egy igényfelmérő kérdőívet a levele-

zőlistákon, OE hírlevélben, és kért konkrét javaslato-
kat, kiket keressünk meg a kedvezmény javaslatával. 
Mivel a cserkészek többsége nem rendelkezik 
önálló keresettel, ezért azt is megkér-
deztük a válaszadóktól, hogy ők 
melyik csoportba tartoznak. A 
válaszadók többsége rendelke-
zik valamilyen jövedelemmel. 
Gondolkozunk azon, hogy a fi-
atalabbak szülei kaphassa-
nak-e egy társkártyát, hiszen 
a cserkészigazolvány a gyere-
kek egyéni tulajdona – ezzel is 
szeretnénk jó gyakorlatot, pél-
dát mutatni, felelős állampolgá-
rokat nevelni. 

Szövetségünk azon dolgozik, hogy a tagdíjat 
fizető, cserkészigazolvánnyal rendelkező cserkészei 
számára olyan kedvezményadó hálózatot építsen ki, 
amely valódi előnyöket nyújt. Kutattunk, érdeklőd-
tünk, sőt már partnereket is találtunk. A kérdőív ah-
hoz volt szükséges, hogy a ti igényeitekre tudjunk 
építeni. Nem csak multikat, hanem helyi boltokat is 
kerestünk, sőt, arra is buzdítottuk a csapatokat, hogy 
helyi szinten keressék meg az általuk preferált kisebb 

írta: Nagy Emese

egy kártya mind fölött
készülnek a cserkész kedvezménykártyák

Í

kedvezmény

Továbbra is várjuk közvetlen ajánlásaitokat azon cé-
gekhez, ahol van ismerősötök és kedvezményt is re-
mélhetünk tőlük. A kedvezménykártyákat - terveink 
szerint - a következő cserkészév kezdetére kaphatjá-
tok kézhez. (Az eddig küldött ajánlásokat köszönjük, 
felvettük mindenkivel a kapcsolatot.)

Ízelítőül és a teljesség igénye nélkül az alábbi he-
lyeken, cégeknél várhatóak országszerte kedvezmé-
nyek: Fiskars, Apple termékek, The NorthFace termé-
kek, Libri, Agip, Láng Autóalkatrész, Ebolt, Ulpius-ház, 
Hertz, Arena, NOD32, Pólónagyker, Egyedibringa, 
stb… 

boltokat, és segítsenek nekünk azokat is becsator-
názni a programba. Központi szinten főleg a nagyobb 
üzletláncokat igyekeztünk megkeresni.

A program indulásáról, az első kedvezményadó he-
lyekről szeretnénk most értesíteni bennete-

ket. Még van időd átnézni az ECSET-
et, hogy aktív tagként szerepelsz-e 

benne. Csak ebben az esetben 
tudsz majd élni a kedvezmé-
nyekkel.

A kedvezmény igénybevé-
telére már most is hasz-
nálható a tagkártya a Cser-
készszövetséggel közvetlen 

kapcsolatban álló cégeknél. 
A leendő partnerek köre folya-

matosan bővül, és több céggel is 
aláírtunk együttműködési megálla-

podást. Egyik jelentős szereplő a Euro Dis-
count Club (EDC), amely több száz elfogadóhelyet 
tömörítő ernyőszervezet, és átlagosan 11,4% ked-
vezményt biztosít a tagok számára, csupán csak a 
kedvezménykártya felmutatásával. További előny, 
hogy minden EDC-hez tartozó szervezetnél, üz-
letnél a kedvezményes vásárlást követően a vá-
sárlási érték 1%-át a Szövetségünk kapja. Ezt az 
egy százalékot visszajuttatjuk a cserkészcsapatok, 

Szeretnétek olcsóbban könyvet, túrafelszere-
lést, informatikai eszközöket, vagy épp szín-
házjegyet venni? Szerintetek is vagány dolog 
lenne mindezt a cserkészigazolvány felmutatása 
mellett megtenni? Igen!

vezetők lapja  24 25Vezetők Lapja   Vezetők Lapja 



VL  Honnan jött a KCSŐVVK ötlete?
Balázs  Amikor a vezetőképzés szerkezetét kezdtük el 
újragondolni, felismertük, hogy két markáns belépő 
korosztály van a cserkészetben: a cserkész és a kis-
cserkész. Ez inspirált minket arra, hogy próbáljuk meg 
úgy alakítani a vezetőképzést, hogy ehhez a két belé-
pési ponthoz is igazodjon. Innen jött az ötlet, hogy a 
vezetőképzésben két eltérő szakmai összetételű tábor 
legyen a két korosztálynak. 

Persze ez ennél komplexebb, 
mert minden korosztályhoz ki 
kell alakítani a megfelelő veze-
tői képességeket és biztosíta-
ni kell a nevelőmunkához kellő 
ismereteket. A teljes koncepció 
pedig úgy alakult tovább, hogy-
ha valaki kiscserkész korosztályi 
képzést végez, utána, ahogy nő 
az őrse, továbbképzésekkel tud-
ja magát a cserkész – és később 
az idősebb korosztályra felké-
szíteni, és nem kell egy újabb „klasszikus” őrsvezető-
képzőt elvégeznie. Ugyanez vonatkozik azokra az őrs-
vezetőkre is, akik cserkész korosztályú őrs vezetésére 
képessé tevő képzésen vettek részt. Ez egy jól működő 
és hatékony rendszer lehet, amit ki kell próbálni, mert 
a vezetőképzés egyelőre nem így funkcionál, ez még 
nem egy rögzült metódus.

A 2013-14-es cserkészévben kialakítottunk egy kis-
cserkész-specifikus őrsvezetői vezetőképző tábort a 
VIII. Cserkészkerület őrsvezetői vezetőképzésén belül. 
Én voltam ennek az altáborparancsnoka. Már zajlott a 
Bugaci ŐVK szervezése, amikor úgy döntöttünk, hogy 
ebbe belevágunk. A hivatástisztázó hétvégén tettük 
fel az őrsvezetőjelölteknek (a küldöttgyűlésen pedig a 
csapatparancsnokoknak) a kérdést - akik amúgy ha-
gyományos ŐVK táborba jelentkeztek -, hogy ha ketté-
választjuk a képzést, akkor a kiscserkész vagy a cser-
kész-specifikus táborba jelentkeznének-e. Szép szám-
mal voltak, akik a kiscserkész korosztályhoz szerettek 
volna őrsvezetői képesítést szerezni.

VL  Miben volt más ez a tábor, mint a jelenleg is 
működő KCSŐVVK?
Balázs  A kiscserkész-specifikus őrsvezetői vezetőkép-

ző tábor kialakítása abból indul ki, 
hogy vannak vezetői ismeretek, 
amelyekre minden gyermekekkel 
foglalkozó fiatalnak szüksége van. 
Ahogy a tanárnak is kellenek olyan 
pedagógiai, didaktikai, etikai stb. is-
meretek, amelyek függetlenek at-
tól, hogy általános iskolában vagy 
gimnáziumban tanít. 

A pszichológia mindig pszichológia 
marad, a fejlődéslélektan fejlődés-
lélektan a csoportdinamika pedig 
csoportdinamika.

Próbáltunk kialakítani egy olyan tábort, ahol ezeket a 
dolgokat megtartjuk, de ha módszerekről beszélünk, 
akkor kifejezetten kiscserkészeknek szóló módszerekről 
lesz szó. A képzési alkalmak módszertani forgói ezért 
a kiscserkész korosztályról szóltak, de az általános 
vezetői ismeretek átadása megmaradt korosztálytól 

írta: Zöllner Anna csst. (1926.)

az ismeretlenbe
A felmérésekből tudjuk, hogy sokkal több 
őrsvezető kezd kiscserkész őrsöt vezetni, mint 
ahányan KCSŐVVK-t végeztek. Mi erre a VK-k 
válasza? Megvalósulhat egy kiscserkész-specifi-
kus képzés a hagyományos ŐVK keretei között? 
Tekse Balázzsal cst. (958.), a 2013-14-es VIII. 
kerületi kísérleti KCSŐVVK táborparancsnoká-
val és az MCSSZ szakmai igazgatójával beszél-

interjú

bátran fogtunk bele függetlenül – persze vannak kivételek például pontosan 
a fejlődéslélektan ahol csak a picikre figyeltünk oda.  

VL  Milyen tapasztalatokat szereztetek?
Balázs  Az első nagyon fontos tapasztalat, hogy csak 
lány résztvevőink voltak. Ez nem azt jelenti, hogy csak 
lányok gondolták úgy, hogy kiscserkészekkel akarnka 
foglalkozni. Voltak fiúk is, akik bejelölték a lehetősé-
get, de nem adtak volna ki egy őrsnyi létszámot – így 
a mintaadás végett altáborparancsnokként úgy dön-
töttem, hogy ne jöjjenek erre a képzésre: így ők cser-
kész-specifikust végeztek. Kétségtelen, hogy egyelő-
re tapasztalható egy kis idegenkedés, hogy ez nem is 
olyan „rendes” őrsvezetői vezetőképző tábor. A folyta-
tást mindenképp javasolnám, idén egyelőre nem így 
mutatkoztak meg az igények.

Egy nyuszi vagy minta altábor összeszedése sok helyen 
nem eléggé tudatos. A klasszikus ővk-knál legkiseb btől 
a legnagyobbig vannak nyuszik. Ez gond lehet: ha va-
laki a táborban cserkész korosztályi ismereteket kap, 
majd egyszer csak egy csoport másodikos gyerekkel 
találja magát szembe, akkor azt tapasztalja, hogy a tá-
borban tanult módszerek nem működnek igazán, a ve-
zetőjelöltet így kudarc éri. Én nem kezdeném így az őr-
svezetői pályámat. A mi táborunkban nagyon szép jele-
net volt, amikor megérkeztek az alsós gyerekek, és az 
őrsvezetőjelöltek olyan minta-őrsgyűléseket tarthat-
tak, amire az egész tábor során készültek sőt, milye-
neket (és reméljük jobbakat) tartani fognak még hosz-
szú évekig.

A korosztályos szemlélet elérte a vezetőképzést is, és 
ez egy nagyon pozitív változás. A jelöltek és a gyerekek 
között már pár alkalom után másfajta kapcsolat ala-
kult ki, mindennap ugyanazok a kicsik érkeztek, játszot-
tunk együtt, megismertük egymást, nem kellett az al-
táborok között keveredniük.

VL  Melyek voltak a legnagyobb kihívások?
Balázs  A tábor keretmeséje a vezetőképző táborban 
nem a kisgyerekeknek szól, hanem az őv jelölteknek. 
Számunkra nagy kihívás volt a kettőt szétválasztani 
tíz napon keresztül. Egyszer PUF-os keretmese van, és 
azoknak a fiataloknak csinálunk vonzó programot, akik-
kel együtt dolgozunk a tábor során, a másik pillanat-
ban pedig jönnek a kicsik és akkor kalózos keretmesére 
váltunk. Ezért is mondom el, ahol csak lehet: nem igaz, 

hogy a keretek nem tágíthatóak, de azt se gondolom, 
hogy nagyon kéne tágítani. A keretek megvannak, csak 
benne lévő tartalomhoz ragaszkodnak sokan. Hajlamo-
sak vagyunk dogmaként kezelni ezeket a tartalmakat, 
és már nem is tudjuk, hogy miért, de hiszünk bennük – 
független attól, hogy mi is a nevelési célunk.

Amikor valaki újítani szeretne a rendszeren, az félelme-
tesnek, bizonytalannak tűnik. Ettől a félelemtől eltoló-
dik a fókusz, megfeledkezünk arról, hogy azért vagyunk 
itt, hogy minél jobb kcs és cserkész őv-ket képezzünk. 
De ha ez a cél mindig előttünk van, akkor a kiképzők 
felismerik, hogy a tábor eszközeit fel lehet használ-
ni úgy, hogy az leginkább segítse a kcsőv-vé válást és 
azt, hogy a jelölt a tábor nevelő ereje által, a rá szabott 
eszközök segítségével jobb emberré váljon.

Kiképzőként pedig nagy kihívás hirtelen átállni arra, 
hogy az előző órában még kinn voltam az alakuló té-
ren, és a 15-17 éves jelöltjeimmel beszélgettem, majd 
a következő órában, amikor megérkeznek az alsósok, 
velük kell foglalkoznom.  Mintának kell lennem a jelölt-
jeim előtt kcs rajparancsnokként is. Nem mehetek el 
úgy a kcs-k mellett, hogy nem simogatom meg a fejü-
ket, nem játszok velük. Ez a hirtelen váltás nem köny-
nyű, de nincs benne semmi ijesztő, nagyon vonzó, mi 
bátran fogtunk bele az ismeretlenbe. 
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nincs kéznél kávédaráló vagy rézmozsár, tábori körül-
mények közepette használjuk az eszünket, és törjük 
meg a magvakat egy domború felületű kővel. Előtte a 
magokat tegyük zacskóba, majd borítsunk rá egy kony-
haruhát és döngöljük a kupacot, míg massza nem lesz 
az olajos magvakból. Ha egy maroknyi maghoz hozzá-
adunk 1,5 deci vizet, és turmixgépben vagy botmixerrel 
összeturmixoljuk, tejföl jellegű pépet kapunk.

Laktózmentes túrókrém
Hozzávalók
• 250 g laktózmentes túró
• 250 g laktózmentes natúr joghurt
• 10 levél medvehagyma, vagy egy csokor kapor
• 1 teáskanál metélőhagyma (friss, vagy szárított)
• 1 teáskanál petrezselyem (friss vagy szárított)
• 1 teáskanál citromlé
• 2 gerezd fokhagyma

Elkészítés
A túrót villával törjük át alaposan, 
majd keverjük össze a joghurt-
tal. A fokhagymát pucoljuk meg, 
majd nyomjuk át fokhagymanyo-
món és alaposan keverjük el a 
krémben.Facsarjunk bele egy ke-
vés citromlevet, valamint ízesítsük 
a frissen aprított, vagy szárított 
zöldfűszerekkel. A medvehagymát 
vagy a kaprot alaposan mossuk 

laktózérzékenység az egyik leggyakoribb kisgyer-
mekeknél diagnosztizált felszívódási zavar. A tej-
cukor-érzékenységből nem lehet kinőni, ez vagy 

genetikai eredetű, veleszületett, vagy egyéb betegsé-
gek, gyógyszerek által kiváltott betegség, úgynevezett 
szerzett laktózérzékenység. Azok az emberek, akiknek 
a szervezete nem tudja lebontani a laktáz enzimet, 
egész életükben diétára kény-
szerülnek, mivel ezt a betegsé-
get egyelőre nem tudja gyógyí-
tani az orvostudomány. Becslé-
sek szerint világszerte a felnőtt 
népesség 75%-a nem képes 
teljes egészében lebontani a tej-
cukrot. Ez az arány Észak-Euró-
pában 5%, míg Dél-Európában 
71%, de egyes ázsiai és afrikai 
országokban akár 90% is lehet.

Aki ilyen problémával küzd, az 
egyéni adottságoktól függő-
en akár már egészen kis meny-
nyiségű tejcukor felfogyasztása után is puffadásra, 
bélgörcsre, hasfájásra és hasmenésre panaszkodik. A 
jelenség hátterében az áll, hogy a szervezetben nem 
termelődik elég laktáz, ami miatt a tejcukor felbontat-
lanul halad tovább a tápcsatornán, majd a bélrendszeri 
baktériumok közreműködésével erjedni kezd.

Mielőtt bármilyen alapanyagot vásárolunk, kérjünk tip-
peket a szülőktől, mit ehet a gyerek, mire ügyeljünk a 

meg, majd vágjuk apróra és adjuk hozzá a krémhez. 
Legjobb, ha 1-2 órával a fogyasztás előtt elkészítjük, 
így jobban összeérnek az ízek.

Kukorica krémleves tofuval
Hozzávalók
• 4 konzerv csemegekukorica
• 1 fej vöröshagyma
• 1 közepes krumpli
• 2 dl laktózmentes tejföl
• 3 ek. olívaolaj
• 1 csokor petrezselyem
• 1 l víz
• ízlés szerint só
• 20 dkg füstölt tofu

Elkészítés
A kukoricát leszűrjük, félretesszük. Az apróra vágott 
hagymát kevés olajon megfonnyasztunk, majd ebbe 
kockázzuk bele a krumplit. Amikor megpuhult, evőka-

nálnyi kukoricaszemet leszámítva 
beletesszük a kukoricát. Beleönt-
jük a tejfölt és a vizet, sózzuk. 
Botmixerrel krémesre zúzzuk. Ek-
kor hozzáadjuk a kiszedett kukori-
caszemeket, az apróra vágott pet-
rezselymet és az olívaolajat. Koc-
kákra vágott füstölt tofuval tálal-
juk. Ezt az ételt gluténérzékenyek 
is fogyaszthatják. 

írta: Nagy Emese

A laktózérzékenység
A tej élet, erő, egészség – hangzott a jelszó, ám 
az utóbbi időben egyre több kritika éri a tehén-
tejet, ugyanis a laktózérzékeny emberek száma 
rohamosan nő - ők nem fogyaszthatják.  Becs-
lések szerint világszerte a felnőtt népesség 
75%-a nem képes teljes egészében lebontani 
a tejcukrot. A házi tejről viszont azt tartjuk, 
egészséges. Hol az igazság?

A

Gasztrovás

Ételallergiás a táborban:

vásárlás, ételkészítés során. A bevásárlásnál alaposan 
nézzük át a termék címkéjét, hiszen olyan élelmisze-
rekben is lehet laktóz, amikről nem feltételeznénk. Vi-
gyázzunk az instant levesekkel, a „reggeli italokkal”, a 
növényi eredetűnek kikiáltott margarinokkal, a mester-
séges édesítőszerekkel, a felvágottakkal és virslikkel, a 
löncshússal, a salátaöntetekkel, a majonézzel, a „3 az 
1-ben” kávékkal és a forró csokoládékkal is, mert ezek-
be szinte kivétel nélkül kerül iparilag feldolgozott, tej-
ből származó adalékanyag.

Készítsünk házilag laktózmentes  
termékeket!
A kemény sajtok (például a parmezán) és a vaj laktóz-
tartalma már elhanyagolható, így ha kis mennyiségben 
nem okoz nálunk tüneteket a tejcukor, ezeket mérték-

kel fogyaszthatjuk. A savanyított 
tejtermékeknek (joghurt, kefir) 
szintén kisebb a laktóztartalma, 
mint a frisseknek, azonban eze-
ket inkább kerüljük. Amiben tuti 
nincs már tejcukor, az a pikáns 
pálpusztai sajt és a kecskesaj-
tok, de ezeknek az elfogyasztásá-
hoz ritkán kap kedvet egy gyerek. 
A bolti pannónia sajtot viszont 
a gyártó laktózmentes címkével 
látta el, azt viszonylag gyorsan 
és kényelmesen beszerezhetjük a 
tábori készülődés idején. 

A tej és több tejtermék laktózmentes változatát meg-
találjuk a boltok polcain. De tej helyett ihatunk növé-
nyi tejeket, vaj helyett pedig használhatunk kókuszzsírt 
is. Ha spórolni szeretnénk, és inkább magunk készíte-
nénk otthon „tejtermékeket”, egy kis gyakorlással si-
kerülhet. Vajat gyárthatunk például olajos magvakból: 
mandulát, mogyorót vagy kesudiót őröljünk meg ká-
védarálóval, és máris kész a krémes massza, amelyet 
kenhetünk kenyérre, de tehetünk süteményekbe is. Ha 

Tudtad?
A laktózmentes tej úgy készül, 

hogy a tejhez laktáz enzimet 

adagolnak, amely nagyjából egy 

nap alatt lebontja a tejben talál-

ható tejcukort – a laktózt. Az így 

kapott laktózmentesített tej lak-

tóztartalma nem haladhatja meg 

a 0,1%-os határértéket (tehát 

100 gramm tejben maximálisan 

0,1 gramm laktóz lehet).
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Következzen egy rövid lista pár keretmesével, amiket mi 
már kipróbáltunk a kiscserkésztáborban, és bevált! 

1. Asterix és Obelix
A történetnek elég gazdag forgatókönyve van, így ked-
vetekre válogathattok össze jeleneteket. A gyerekeket 
is könnyű bevonni, ők lehetnek a falu népe. A rómaiak 
pedig lehetnek a táborba látogató nagyok.

2. Tündérek, manók
Nálunk bevált keretmese volt a Manósziget, a nyá-
ri fesztivál, ahol a manók találkoztak. Az ügyes manók 
gombokat gyűjtöttek, amiket koktélokra válthattak be. 
A tábortüzeknél különféle koncertek zajlottak, és nap-
közben sem lankadt a fesztiválhangulat. Az első nap 
minden manócska batikolt magának manósapkát és 
manómellényt.

3. Vadnyugat
Vízi pisztoly, szalmakalap, lasszó. Elevenítsetek meg 
egy igazi vadnyugati várost! Kell a városba egy sheriff 
és a felesége, kocsmáros, postás, cowboyok és cowgir-
lök, LuckyLuck, stb.

osem felejtem el a kiscserkésztanyázásnak azt 
a pillanatát, amikor sötétedés után rút boszor-
kánynak öltözve, egy autómosó kefével a kezem-

ben egy bokorban ülve vártam a lelkes kiscserkésze-
ket, akik izgatottan sétáltak a meseerdő ösvényén. 
Amint megérkezett egy kétfős csoport, én előugrottam 
a bokorból, és a nagy autómosó kefével akartam őket 
megpucolni. Két kisfiú teljesen átszellemült arccal ki-
kapta a kezemből a kefét, majd jól elpáholt vele, ami-
ért bántottam a királylányt, akit nekik ki kell szabadíta-
niuk. Nem mondom, hogy kellemes érzés volt a kiscser-
készek áldozatának lenni, de mégis örültem, hiszen a 
keretmese jól sikerült. 

De milyen is a jó keretmese?

1  Minden táborozónak van benne szerepe! Fontos, 
hogy mindenki kivegye belőle a részét, ezáltal is 

a közösség tagjának érezze magát. Mindig figyeljetek 
arra, hogy ne csak a vezetőknek legyen nagyon látvá-
nyos jelmeze, hanem a gyerekek is kapjanak valami jel-
mezt, ami bevonja őket a mesébe.

2  Alaposan, precízen kidolgozott. Tudj minden kér-
désre azonnal válaszolni! Ha a kiscserkészeid lel-

kesednek a keretmesére, 
ezernyi kérdésük lesz, legye-
nek erre kész válaszaid.

3  Nem csak szórakoztat, 
hanem nevel is. A kis-

gyerekeknek fontos olyan 
mesét választani, ahol jó és 
rossz egyértelműen elkülö-
nül, valamint látják, hogy mi 
az ő szerepük abban, hogy a 
jót segítsék.

4  A vezetők is élvezik. Bizony-bizony! Bármilyen jó az 
alaptörténet és bármennyire szuper jelmezeket 

szedtél össze, ha te kínosan érzed magad a szerepben, 
és nem tudod lelkesen eljátszani, azt a kiscserkészeid is 
egyből megérzik, és nem fog működni a keretmese.

5  Motiváló eszköz is. Tulajdonképpen minden olyan 
dolog, amit amúgy kevésbé szeretnek a gyere-

kek, keretmesébe csomagolva „eladható”. Máris szíve-
sebben pakolják össze reggel a sátrat, ha tudják, hogy 
az öreg király fog szemlézni, és csak annak ad arany-
tallért, akinél kifogásolhatatlan rendet talál.

6  Kidolgozott forgatókönyve van – nem elég egy jó 
ötlet! Sajnos már jártunk úgy, hogy volt egy iga-

zán jónak gondolt ötletünk, de nem készítettünk hozzá 
konkrét párbeszédeket és jeleneteket, így a mese a tá-
bor közepére teljesen kifulladt. Egy vezetőtől sem vár-
ható el, hogy a tábor nyolcadik napján is egyből rögtö-
nözzön valami felejthetetlen jelenetet.

7  Korosztály-specifikus. Talán evidenciaként hang-
zik, de akkor sem árt odafigyelni, hogy ne válasz-

szatok túlságosan gyermeteg történetet. Kiscserké-
szeknél a történelmi témákat sem érdemes még eről-
tetni, hiszen még nem tanultak történelmet, úgyhogy 
lehet, hogy nevelő szándékkal egy Árpád-házi királyos 
keretmesét választotok, de valószínűleg a gyerekek eb-
ből még nem sokat fognak érteni.

4. Cirkuszi társulat
Minden őrs lehet a cirkuszi társulatban egy-egy család, 
vagy egy kis csoport, akik saját produkcióval készülnek. 
A rajparancsnok lehet a porondmester, és egy jó cir-
kuszba kellenek még bűvészek, bohócok, súlyemelők, 
kötéltáncosok, állatidomárok, akrobaták és bármi más, 
ami még eszetekbe jut.

5. Népmesék
Válasszatok egy vagy több népmesét! Akár variálhat-
játok is, minden nap lehet másik népmese. A népme-
sés keretmese azért is praktikus, mert játék közben 
számos népszokással, népviselettel és népdalokkal 
is megismertethetitek a kiscserkészeket. Itt is köny-
nyű bevonni a gyerekeket, minden őrs lehet egy-egy 
falu, vagy egy-egy család a faluból, vagy a király ud-
varából, esetleg minden őrsnek lehet valamilyen mes-
tersége is.

6. Mátyás király és a fekete sereg
Csináljatok a táborból egy igazi reneszánsz udvart. Ki-
rállyal, királynéval, udvari bolonddal, hírnökkel, udvar-
hölgyekkel, stb. 

írta: Zöllner Anna csst. (1926.)

A keretmese
A jó keretmese nem csak szórakoztat, hanem nevel 
is, és motiválja a résztvevőket, mindenki szerepet 
kap benne, teli van ötlettel, cselekménye alaposan 
kidolgozott, és élvezetes, még a vezetőknek is.

S

módszertan
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Az Országos Elnökség döntései

2015.05.13.
OE-4/2015 Az OEség megbízza Gyombolai Zsolt cs-
st.-t (811.) a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
2015-ös Jubileumi Nagytáborába kiutazó MCsSz 
csapat vezetésével. A megbízatás, projektvezetői fe-
lelősséggel a mai naptól 2015. október 31-ig szól.

OE-5/2015 Az OEség megbízza Búzás Eszter Bíbor-
ka csst.-t (43.) a Romániai Magyar Cserkészszövetség 
2015-ös „SZINTE” táborába kiutazó MCsSz csapat 
vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősség-
gel a mai naptól 2015. október 31-ig szól.

Meghívó a Magyar Cserkészszövetség 2015.  
évi Rendkívüli Országos Küldöttgyűlésére
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeretettel hívunk minden Küldöttet, Pótküldöttet és 
Tanácskozási jogú tagot a 2015. évi Rendkívüli Or-
szágos Küldöttgyűlésre. Az esemény nyilvános, így 
bárkit szívesen látunk.
Időpontja: 2015. június 6. szombat 9.30 óra 
Helyszín: Magyarság Háza, Budapest I. kerület, 
Szentháromság tér 6.
Megjelenés: cserkészegyenruhában
09.00 óra: Regisztráció, mandátumvizsgálat 
10.00 óra: Határozatképtelenség esetén a megis-
mételt küldöttgyűlés időpontja

Tárgysorozat és napirend
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és két jegyző-

könyv hitelesítő megválasztása, szavazatszámlá-
lók megválasztása, mandátumvizsgálók jelentése, 
napirend elfogadása 

2. Országos Elnöki köszöntő, közös ima 
3. Beszámoló az OKGY által 2015. április 11-én létre-

hozott munkacsoport munkájáról, a döntés az elő-
terjesztett javaslatairól

z itt látható két ábrán két kü-
lönböző jellegű adat látható. 
Az elsőn a 2014-es VK-fel-

mérés őrsvezető kitöltői első őr-
sének korosztályi megoszlása lát-
ható. Fontos megjegyezni, hogy 
ez a kutatás nem volt reprezenta-
tív. Ugyanakkor a válaszadók ma-
gas száma miatt – az aktív veze-
tők 30%-a válaszolt – mégis ko-
molyan vehetjük az eredménye-
ket, és a reprezentatívitás hiánya 
ellenére is lehetnek valósak. Ezt 
támasztja alá, hogy ahol megkér-
dezték a tavalyi őrsvezető jelölte-
ket, hogy milyen korosztályú őrsöt 
fognak kapni, a válaszadók 60%-a 
nyilatkozott úgy, hogy kiscserkész 
őrse lesz.

Ehhez képest a képzéseink során 
300 őrsvezetőt képeztünk cser-
kész korosztályúak vezetésére és 
csak 41 őrsvezetőt kiscserkész 
korosztályúak vezetésére. Ez azt 
jelenti, hogy a kezdő kiscserkész 
őrsvezetők nem a korosztálynak 
megfelelő képzésben részerült.

A vezetőképzésben foglalkozunk 
ezzel a problémával és ha emelni 
akarjuk a csapaton belüli munkák 
színvonalát, akkor megoldást kell 
találnunk. Ennek a megoldás kere-
sésnek a lépései voltak az elmúlt 
évben a korosztályi őrsvezető to-
vábbképzések, illetve a BÖK kísér-
leti kiscserkész altábora hagyomá-
nyos őrsvezetői vezetőképzés ke-
retei között.

4. Az Országos Elnökség tagjainak megválasztása 
5. Javaslatok, indítványok
6. Országos elnöki lezárás, közös ima

Előkészítő anyagok a honlapon: cserkesz.hu/szovet-
seg/testuletek/kuldottgyules/elokeszito-anyagok (Az 
előterjesztések folyamatosan, legkésőbb 2015. május 
17-ig kerülnek a fenti címen hivatkozott oldalra.)

Tervezett időtartam: 3 óra
Amennyiben a küldöttgyűlés az eredetileg összehí-
vott időpontban nem bizonyul határozatképesnek, 
a megismételt küldöttgyűlés azonos napirenddel, a 
szavazati joggal rendelkező jelenlévők létszámától 
függetlenül határozatképes, ebben az esetben a kül-
döttgyűlés csak az eredetileg meghirdetett napirendi 
témákban hozhat érvényes döntést.

Meghívó a Magyar Cserkészszövetség 2015.  
évi tavaszi szakmai programjára
Kedves Cserkésztestvérek!
Szeretettel hívunk és várunk a Magyar Cserkészszö-
vetség 2015. évi tavaszi szakmai programjára!
Időpontja: 2015. június 6. szombat 14.00 óra 
Helyszín: Magyarság Háza, Budapest I. kerület, 
Szentháromság tér 6.
Megjelenés: cserkészegyenruhában

Tárgysorozat
1. Köszöntő, közös ima 
2. Az MCSSZ stratégiai tervére vonatkozó javaslatok
3. Az MCSSZ struktúrájának változtatására vonatko-
zó javaslatok
4. Lezárás, közös ima

Tervezett időtartam: 2×2 óra
A szakmai programunk lezárásaként (18.30 óra kö-
rül) minden jelenlévőt szeretettel invitálunk egy kö-
zös vacsorára a helyszínen.

Az Országos
Elnökség hírei

Kiscserkészvezetők
az MCSSZ-ben

A

Hírek Statisztika

A 2014-es VK-felmérésben résztvevő 
kitöltők első őrseinek kora

Az MCSSZ őrsvezetői vezetőképzései 
korosztályok szerint

79,6%
kiscserkészek

300
cserkész őrsvezető

41
kiscserkész őrsvezető

19,7%
cserkészek

0,7%
kószák
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Sátorszemle

Kiscserkészek az MCSSZ-ben
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 1202 1148 2350

12 felettiek 3468 3053 6521

Összesen 4670 4201 8871

A kiscserkészek
              létszáma az MCSSZ-ben

= 100 cserkész

I. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 410 368 778

12 év felettiek 1155 1025 2180

Összesen 1565 1393 2958

III. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 83 74 157

12 év felettiek 288 165 453

Összesen 371 239 610

V. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 69 55 124

12 év felettiek 155 124 279

Összesen 224 179 403

VIII. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 118 101 219

12 év felettiek 361 297 658

Összesen 479 398 877

X. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 230 215 445

12 év felettiek 755 589 1344

Összesen 985 804 1789

II. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 73 48 121

12 év felettiek 203 150 353

Összesen 276 198 474

IV. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 45 48 93

12 év felettiek 196 123 319

Összesen 241 171 412

VI. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 154 173 327

12 év felettiek 362 334 696

Összesen 516 507 1023

IX. Cserkészkerület
Életkor Fiúk Lányok Összesen

12 év alattiak 17 21 38

12 év felettiek 66 50 116

Összesen 83 71 154

Az adatok a 2013-as éves jelentések alapján készültek.
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