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beköszöntő
ok évnyi közlönyszerű és csakis hírleveles információdömping mellett egy komoly szakmai lap igényével jelentkezik
ismét a Vezetők Lapja. Sokáig azért volt ezen a
címen egy lapunk, hogy hírt osszunk meg egymással, hogy egy-egy beszámolót meg jelentessünk, és hogy a közlönyünk feladatát felvállalja.
Azonban eléggé hiányzott az a kiadvány, amely
komoly vitákat gerjeszt, amely sokféle szempontot képviselő cserkészvezetőket megszólaltat, vagy amely szakmai alapon írt beszámolókat
tartalmaz.

s

Számos eszköz áll rendelkezésünkre, hogy azonnal megoszthassuk a híreket, így az a feladat,
hogy programokról, lehetőségekről hírt adjon, a
jelentkezésekkel kapcsolatos információkat megossza, már régen nem való a nyomtatott sajtó
hasábjaira. Ezért vettük azt az irányt a Vezetők
Lapjával, hogy egy-egy komoly témát körüljárva,
az eszmecserét bemutatva elgondolkoztassuk a
vezetőinket, illetve segítséget nyújtsunk, hogy elvi
álláspontok kialakításával és közreadásával útjelző karókat szúrjunk le közös útunkon.
A Vezetők Lapja és az Országos Elnökség Hírlevele egymás kiegészítői. Együtt adják azt az információhalmazt, amire szüksége van a vezetőknek. Azonnali információk és értékrendbeli források. Természetesen a teljes képet a honlappal kiegészülve láthatja minden vezető.
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Sokszor hallom vissza, hogy kinek mire van
szüksége, és számos esetben van is válasz,
csak a vezető még nem találkozott vele. Hasonlóak azok a helyzetek, amelyekben egy-egy ügy
kapcsán a véleményeket kívánjuk megtudni, de
nem szóltak hozzá. Időnként az derül ki, hogy
egy-egy anyag elolvasása után nincsen támpont,
ami segítene eligazodni.
Mindezeken változtatni a Vezetők Lapja sem fog,
de hisszük, hogy a kézbe adott szöveg, a házhoz
juttatott írások elolvasásra kerülnek (ha máshol
nem, de egy-egy nyugalmas öt percben), és ez
által hivatkozhatunk rá, mint ismert tényekre.
Végezetül nagyon fontos azt megérteni, hogy
a Vezetők Lapja nem egy nagy szerkesztőség
egyik kiadványa. Legyen ez mi nagy közösségünk közös újság ja, ahol sok száz magyar cserkészvezető gondolatait és meglátásait, a bizalmukkal felruházott vezetők irányítása mellett egy
kis szerkesztőség tud kiadhatóvá tenni, és mindenkinek az asztalára helyezni. Ezért ragadjatok
tollat, billentyűzetet, és bátran írjatok! Vessetek fel
kérdéseket, és gondolkozzunk közösen! Isten hozott Téged – ismét – a VL olvasótáborában!
Jó munkát!
Balu
Solymosi Balázs cst. (205.)
országos vezetőtiszt
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bemutatkozik
a szerkesztőség

tudjátok vele tenni a tábori menüt. (Hogy bebizonyítsuk, nem is olyan lehetetlen tábori körülmények
között igazán ízletes menüket készíteni, ezeket az
ételeket mi is minden hónapban elkészítjük a szaA Vezetők Lapja, a Magyar Cserkész testvérlapja, badban ). Ebben a hónapban olvashattok egy ina magyar cserkészvezetőknek szól. Legfrissebb
terjút Nagy Bálint jezsuita szerzetessel, cserkészadatok szerint cserkészvezetőink legnagyobb
testvérünkkel, találtok téli programötleteket, melyeszázalékban 18 és 30 év közöttiket megvalósíthattok őrseitekkel,
ek, ezért az újság célközönségéés megtudhatjátok, milyen lelki
nek elsősorban ezt a korosztályt
programokat érdemes szerveztűztük ki. A lap egyrészt szakni a kiscserkészeknek. A hómai segítséget szeretne nyújtanap témájának és kérdésének a
alapítva: 1921.
ni az ifjúságneveléssel foglalkocserkészet és a vallás kapcsoTÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001
zóknak, másrészt ugyanolyan
latát választottuk. Bemutatkozik
lapzárta: 2014. január 15.
fontosnak tartjuk, hogy ennek a
a Pedagógiai Fejlesztő Munkatárfelelős szerkesztő: Pótor József
korosztálynak életmódbeli tanásak hálózata is, valamint kiderül,
főszerkesztő: Sárközi Gábor
művészeti vezető: Sáfár László
csokkal, ötletekkel szolgálhashogy mi is az az EVOK.
nyomdai előkészítés:
sunk. Így az újságot forgatva
Váltópont Közösségi Kommunikációs
Ügynökség Nonprofit Kft.
találtok benne kreatív ötleteket
Célunk, hogy egy tartalmas és
szerzők: Bedekovics Péter, Hoffmann
őrsgyűléseitekhez, módszertani
hasznos lappal tudjuk segíteni
Ferenc, Kemény Réka, Nagy Emese,
tippeket, pedagógiai és pszichomunkátokat, olyan témákat vePótor József, Schreiner Dénes, Solymosi
Balázs, Székely Csaba, Tóth György,
lógia témákat, de emellett proggyünk elő, amelyek aktuálisak és
Zahorecz Pál, Zöllner Anna
ramajánlókat, érdekes interjúkat
fotók: Grynaeus András, Járdány Bence, foglalkoztatnak benneteket, ezért
MCSSZ/archív, safyphoto©
és aktuális kérdésekkel foglalkominden meglátásotokat, ötletetezó véleményeket is.
ket illetve kérdéseiteket várjuk,
valamint az Olvasói levelek roSok esetben nem kész mintákat
vatba minden hónapban tudtok
akarunk nyújtani, hanem ötleteleveleket és fényképeket is külkiadja a Magyar Cserkészszövetség
ket, tippeket miként lehet a már
deni. Az újság nagy részét önfelelős kiadó: Buday Barnabás,
megszokott módszereinken friskéntesek írják, amennyiben ti is
az MCSSZ elnöke
síteni. Így például minden hószeretnétek hozzátenni a lapA cikkek lényegét nem érintő
változtatás jogát a szerkesztőség
napban bemutatunk egy fogást,
hoz, a vl@cserkesz.hu címre
magának fenntartja. Tilos a VL bármely
amit ti is el tudtok készíteni távárjuk írásaitokat.
fotójának az MCSSZ engedélye nélküli
újraközlése. Meg jelenik havonta.
boraitokban, egyszerűen és
JM!
a szerkesztőség elérhetőségei:
gyorsan, és mégis változatossá
Pótor
József
és
Zöllner
Anna
1064 Budapest, Bajza utca 32.
vl@cserkesz.hu
HU-ISSN 0865-3623
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dalén eklési, népzen ei, vers- és
mesemondó
verseny 2014

Huszonha rmad ik alkalommal hirde
tjük meg az MCSSZ egyi k legrégibb
meg mérettetését, amelyet világ hírű
cserkész operaénekesünkről, Simá
ndy Jóska bá’-ról neveztün k el, aki
a
90-es években maga is több alkalommal volt e versenyek zsűrijéne
k
tag ja. Bizta tó szám unkra, hogy évről-évre minden korcsoportból szép
szám mal jelen tkeznek erre cserkészein k. Újabban hangszeres versenyzők is indu lnak (hegedű, furu
lya, citera stb.) Az eddig i hagyományt folytatva , mos t is az országos
cserkészbál napján, 2014.
febr. 22-én, szom baton délelőtt 10:30
-kor kezdődik a meg mérettetés a buda i Ciszterci Szen t Imre
Gimnáziumba n. (Budapes t, XI.,
Villá nyi út 27.) Változatla nul négy
korcsoportban lehet jelen tkezni
egyénenként vagy őrsönkén t. A leány
ok és fiúk nem jelen tenek
külön kategóriá t.
Jelen tkezési hatá ridő: 2014 február
12.
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XX. országos
cse rkészbál
kagylós találkozó

Sok szeretettel ajánljuk figyelmetekbe a február 8-án megrendezendő Kagylós Találkozót. A
helyszín a Baár-Madas Reformá tus Gimnázium
(1022 Budapes t, Lorántffy Zsuzsan na út 3.), a
belépő ára 3500 Ft. A 21/A jelöltjei nagy szeretettel várnak minden Kagylóst, hogy felfrissítsük a közös élményeket és újakat is szerezzünk. Ne feledkezzetek meg az előzetes regisztrációról a találkozó honlapjá n, ahol bővebb
információkat is találtok a hétvégéről.
http://kagylostala lkozo.cserkesz.hu/kagylos/?q=udvozlo

caravaggiótól canalettói

g
Február 16-ig tekin theti tek meg a
Szépművészeti Múzeum ban az itália i barokk
és rokokó
festészet remekműveit.
A XVII . és a XVIII. századi itália i
festészet
uralkodó stílusáram latait, a műfajok,
tech nikák
és témá k rend kívü li gazdagságát,
vala mint a
korszak kiemelkedő művészegyén
iségeit mutatja be a Szépművészeti Múzeum
Caravagg iótól Canelettóig című kiállítása . A
tárla ton több
mint 100 mes ter 140 remekművéve
l találkozhat a közönség . A legtöbb művel,
szám szerint kilenccel, a korszak kiemelked
ő festőgéniusza , Caravagg io szerepel a kiállí
táson.

4 vezetők lapja

A hagyomá nyokhoz híven a 25. szám ú Szen t
Imre Cserkészcsapat idén
is meg rendezi az Országos
Cserkészbált, ahová sok
szeretettel várjá k minden
16. évüket betöltött cserkészt. Az idei bál varázslatos hely színe a Roxfort
Boszorká ny- és Varázslóképző Szakiskola. További
információk a hely színről,
jegyvásá rlásról és a táncversenyről a bál honlapjá n:
http://25.cserkesz .hu/cserkeszbal/

a hazait pedig leh etségesig míveln i kötelesség
191 éve

Január 22-én egészen pontosan
belesz, hogy Kölcsey Ferenc Csekén
fejezte nemzeti imádságunkat, a Himpelnuszt. 1898 óta ezen a napon ünne
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2 in 1: városnézés
és nyomozás
Egy izgalmas nyomozás keretében megtekintheted Esztergomot, ahogy eddig még
nem láttad. Jelentkezzetek a http://rejtelyekhaza.hu/krimigom/ honlapon, ahol
különböző történetek közül választhattok,
majd egy térképpel és egy rejtélyes feladvánnyal a kezetekben megkezdődhet a
nyomozás. A játékra csoportosan lehet jelentkezni, és kipróbálhatjátok, hogy milyen
érzés, amikor végre nem ti szervezitek
őrseiteknek a nyomozós játékot, hanem
nektek kell felgöngyölíteni egy bűntényt.

vezetők lapja 5

írta: Kemény Réka csstj. (400.)

Külügyi Bizottság

f iatalok. ateisták.
cserkészek?

Idén január 1-től már nem feltétlenül
kell hűséget fogadniuk Istennek a brit
cserkészeknek. A keresztény gyökerű szervezet ezzel a lépéssel a valt.
lástalan fiataloknak tett engedmény
któber elején bombaként robbant a hír a
nemzetközi cserkészvilágban, hogy az
Egyesült Királyság nemzeti cserkészszövetsége, a The Scout Association (TSA – A Cserkészszövetség) egy alternatív fogadalomszöveget vezet be ateista cserkészek számára. Ennek
a fogadalomnak a szövegéből januártól kikerül
a „to do my duty to God” (ez a magyar fogadalom „híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel
Istennek…” részének felel meg) és helyette a „to
uphold our scout values” („megtartom a cserkész
értékeinket”) kerül be. Fontos, hogy az alapvető
cserkész fogadalom továbbra is a 106 éve változatlan szöveg marad, ez az új, csak az ateisták
számára választható verzió lesz. Meg jegyzendő továbbá az is, hogy alternatív fogadalomszövegek más vallásúak számára már több mint 40
éve léteznek a TSA-n belül – így pl. a hinduk és a
buddhisták a dharmájukra, míg a muszlim cserkészek Allahra tesznek fogadalmat.

o

Mi indokolja ezt a mondhatni radikális változást
a brit cserkészszövetségben? Wayne Bulpitt, országos vezetőtiszt azzal érvel, hogy a mozgalom
ezzel a lépéssel marad valóban inkluzív és releváns minden társadalmi csoport számára. A szöveg bevezetését tíz hónapos konzultáció előzte meg, történt ugyanis még 2012 októberében,
hogy a brit média egy George Pratt nevű 11 éves
kisfiú szomorú arcával volt tele. George nem válhatott cserkésszé, mert ateistaként nem tehetett
6 vezetők lapja

fogadalmat. Ez az eset (és valószínűleg a körülötte kialakult hírverés) késztette gondolkodásra a
TSA vezetőit, akik decembertől január végéig egy
online kérdőív formájában kérték ki a cserkészek
véleményét arról, hogy mit szólnának, ha ateisták
számára is lehetővé válna egy alternatív cserkészfogadalom. A beérkezett válaszok kiértékelése és megvitatása után a vezetőség úgy döntött, megérett az idő, hogy a nők és nem keresztény felekezethez tartozó vallási csoportok után
a deklaráltan nem hívők számára is elérhetővé
váljon a cserkészet az Egyesült Királyságban.
Felmerülhet bennünk a kérdés, hogy miért éppen
most van szükség erre az alternatív fogadalomszövegre? Illetve miért változtassunk a fogadalmunkon, amikor Bi-Pi szerint cserkész csak vallását gyakorló személy lehet? A kérdések körüljárásához egy kis nemzetközi (és történeti) kitekintésre hívlak benneteket.
Mint magyar cserkészek, nem csak a Magyar
Cserkészszövetségnek vagyunk a tag jai, hanem
ezen keresztül a Cserkészmozgalom Világszervezetének (továbbiakban WOSM) is. Alapszabályunk igazodik a WOSM alapszabályához, amely
kimondja, hogy a cserkészmozgalom mely alapelveken nyugszik. Ezek között szerepel az Istennek való kötelesség. Hogyan létezhet akkor
mégis olyan cserkészszövetség, amely bár tagja a WOSM-nek, saját alapszabályában és fogadalmában mégsem szerepel ez az alapelv? A
cserkészmozgalom kezdeti éveiben Bi-Pi hat európai országban működő cserkészszövetségnek engedélyezte egy alternatív fogadalomszöveg használatát: Belgiumban, Csehszlovákiában,
Finnországban, Franciaországban, Hollandiában
és Luxemburgban. Arra vonatkozóan, hogy valóban az alapító tette lehetővé ezeknek a szövetségeknek egy alternatív szöveg használatát,

cserkéSzemmel
nincsen forrásunk, így ennek a valóságalapját sokan meg is kérdőjelezik. Mindenesetre
1932-ben a Cserkész Világbizottság megegyezett abban, hogy bár az
előbb felsorolt cserkészszövetségek megtarthatják alternatív fogadalomszövegüket – azzal
a kikötéssel, hogy céljuk
az eredeti szöveghez, és
ezzel együtt az alapvetésekhez való alkalmazkodás kell legyen –, nem
tesznek további kivételeket.
Míg egyes szövetségek valóban elhagyták ezt az alternatív fogadalmat az idők folyamán, addig Franciaországban, Hollandiában
(és most már) Csehországban továbbra is érvényben vannak.
A brit cserkészszövetség tehát nagyot lépett ezzel a döntéssel, és nem csak azért, mert sokan
üdvözlendőnek találják az alternatív fogadalom
szövegét (többek között a Skót és az Angol Egyházak ), hanem azért is, mert a TSA ezzel a lépéssel gyakorlatilag szembe megy a jelenleg érvényben levő WOSM alapszabállyal. Hiszen an�nyi bizonyos, hogy a brit szövetség már nem
hivatkozhat az alapítóra, mint engedélyezőre…
Látnunk kell azonban, hogy nem csak a brit cserkészek fantáziáját izgatja a kérdés, hogy mit
kezdjenek az egyre nagyobb számban jelen levő
fiatalokkal, akik a cserkészet programját és értékeit követendőnek találják, és szívesen is csatlakoznának a mozgalomhoz – ám nem hajlandóak „vallásosságot” hazudni a fogadalom letételekor. Nem véletlen ugyanis, hogy jelenleg minden nagyobb regionális és világeseményen (mint
amilyen pl. az augusztusban, Berlinben megrendezett 21. Európai Cserkész Konferencia vagy a
november végi, hongkongi 1. Cserkész Nevelési
Világkongresszus volt), szekcióüléseket szerveznek, hogy a kérdést megvitassák. Berlinben többször elhangzott, hogyha a jelenlegi vezetőinket
megnéznénk, vajon nem találnánk-e már most

olyan cserkészt, aki valójában nem gyakorolja a
vallását, esetleg nem is hisz egyáltalán… És most
tegye mindenki a szívére a kezét, hogy ő a saját
ismeretségi körében nem találkozott-e már ilyen
cserkésszel.
A TSA vezetői az alternatív fogadalom szövegének kihirdetésével párhuzamosan többször is
megismételték, hogy a spirituális nevelés (a hit
és vallás felfedezése) továbbra is a programjuk szerves részét fog ja képezni. Viszont Bi-Pi
a cserkészetet mindig is mozgalomként és nem
szervezetként írta le. Az ő álma az volt, hogy ez
a mozgalom releváns marad a mindenkori társadalom számára és a brit cserkészmozgalom vezetői szerint most érkezett el az idő, hogy a társadalomban bekövetkezett változások egy szeletére (szekularizáció) reagáljanak.
Senkit sem szeretnék meggyőzni, hogy a briteké a követendő példa. Informálódni viszont arról, hogy mi zajlik a nemzetközi cserkészmozgalomban, véleményem szerint nem csak lehetséges, de vezetőktől elvárható is. Ez a téma pedig
továbbgondolásra, egymással való megvitatásra
mindenképpen alkalmas.
vezetők lapja 7

írta: Bedekovics Péter Pál csstj. (1906.)

cserkészetés
A vallásos mozgalmiság nem jelenti
azt, hogy cserkészet minden tag ja
a belépés pillanatában már hittel kell
rendelkezzen, de azt igen, hogy a
közösség hitének elég erősnek kell
lennie ahhoz, hogy a kereső, még
magát Isten mellett el nem határozó
e
tagokat saját példájával odaszeress
az Úristenhez!

cserkészet vallásos, önkéntes, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom. Ezt jól tudjuk
a mozgalom hivatalos definíciójából. Az utóbbi hónapok hírei, melyek más testvérszövetségekből érkeznek, azonban
szükségessé teszik, hogy elgondolkodjunk egy kicsit: tényleg ennyire fontos-e ragaszkodni a definíció minden eleméhez?
Avagy másként feltéve a kérdést: elképzelhető-e cserkészet
hitélet nélkül?

a

Amikor erről a kérdésről gondolkodunk, mindenképp
meg kell néznünk közelebbről, hogyan vélekedett
erről az alapító. Ha eltávolodunk az alapító eszméitől, nevezhetjük-e magunkat a továbbiakban cserkésznek?
Bi-Pi világossá tette, hogy a cserkészetnek kiemelt
célja a keresztény életvitelre való nevelés. Ez a
gondolat teljességgel átszövi írásait, elvárásként olvasható ki belőlük: „A vallás […] a fiú- és lánycserkészet alapjának döntő tényezője.” (Cserkészet fiúknak, 268. o.) Véleménye szerint ahhoz, hogy valaki jó cserkész és jó ember legyen, vallását gyakorolnia kell: „[…] Ezért minden cserkésznek valamelyik
valláshoz kell tartoznia. A vallás egyszerű dolog:
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cserkéSzemmel

vallás

Először: Szeresd és szolgáld Istent. Másodszor: Szeresd és szolgáld felebarátodat.” (Cserkészet fiúknak,
222. o.)
Ez csupán két idézet, s bár ezeken kívül számtalan
található még Bi-Pi-től könyveiben. Ha tehát valaki
vallás nélkül szeretne cserkészkedni, azt nehezen
lehet. Bi-Pi és a cserkészmozgalom egyéb (hitéleten
kívüli) útmutatásait követheti bárki, de attól még nehezen nevezheti magát cserkésznek – hiszen egy,
az alapító által kulcsfontosságúnak nevezett pontot
nem fogad el.
s most lássuk, mi maradna a (magyar)
cserkészetből Isten nélkül?
A fogadalom hármassága és a cserkésztörvények szellemisége igencsak
csorbulna, ha Istent
kivennénk belőlük.
A magyar cserkészek tíz pontból álló
törvénye nem véletlenül lett a bibliai
tízparancsolat mintájára megfogalmazva. (Az analógia elemzése
egy külön írást is megérdemelne). Ha Isten jelenlététől eltekintünk a cserkészetben, megrendül a kötelességteljesítés, a becsület, a testvériség, a másik
ember és a természet mély szeretetének alapja. A
cserkésztörvény mind a tíz pontja az Istenhitből, a
teremtés isteni rendjéből vezethető le, s végtére is
Krisztusra mutat. Amint megszűnik ez az alap, a
cserkészet egy kedves, természetjáró egyesületté
válik, mely nem egy rossz dolog, csak sokkal kevesebb annál az értéknél, mint amit most hordoz. A
nevelés önmegvalósítássá, leg jobb esetben is puszta öntökéletesítéssé válik, s elfelejtődik a legfontosabb: Krisztusivá válni – hiszen ezt jelenti igazán a
cserkész önnevelése. Gilicze Andrásné cserkésztiszt, református lelkész fogalmazott így egyszer:
„Csak akkor lehet valaki jó cserkész, ha jó keresztyén.” (Természetesen, a keresztyén hit mellett más

vallások értékét és erkölcsi tartását sem kívánom
megkérdőjelezni, de saját esetünkben erre most kitérni nem szükséges külön.)

Vigyáznunk kell, hogy ezekre ne válaszoljunk hamariságból, túl könnyelműen! Könnyű lenne azt
mondani, hogy aki nem hisz Istenben, ne legyen
cserkész. Vannak csapatok, akiknél ez a bevett
szokás. Én ezzel azonban nem értek egyet. Ugyanígy azzal sem, hogy azt a vezetőt, aki nem gyakorolja vallását, nem él aktív hitéletet, el kellene távolítani a mozgalomból.

e két véglet között. Én a következő megoldást látom egyedül járható útnak – s mi a csapatunkban
ezt követjük: minden belépni kívánó gyermeknek és
felnőttnek világossá tesszük a cserkészet vallásos
karakterét. Mindenki előtt világos ezért, hogy imádkozunk, hogy részt veszünk vallásos alkalmakon,
és ezek mindenkire nézve kötelezőek. Ha ezt valaki
nem tudja elfogadni, azt sajnos nem tudjuk körünkbe fogadni. Ám ha valaki tisztelettel végighallgatja
az imádságainkat, akkor szeretettel fogadjuk magunk közé. A tapasztalat azt mutatja, hogy ezek a
cserkészek lassan, saját elhatározásukból elkezdenek nem csak jelen lenni, de részt is venni az ilyen
hitéleti alkalmakon. Elkezdik velünk mondani az
imádságokat, énekelni az énekeket, s egy idő után,
a közösség hitvallásos példája következtében közelebb mozdulnak Istenhez, s érdeklődni kezdenek
az egyház iránt. Nálunk több példa is volt arra, hogy
ezek a cserkészek később hitre tértek, ifjúsági közösségbe, sőt, templomba is elkezdtek járni. S mindezt a cserkészet miatt kezdték.

isten országának építése
Ha a magyar cserkészet önmagát vallásosnak, s
mint ilyen, az Egyház részének is tekinti (természetesen nem mint önálló felekezet, de mint felekezetközi, ökumenikus közösség, melynek tag jai, mivel
maguk is hívők, részei az Egyháznak), akkor van
valami, amiről semmiképp sem feledkezhetünk el:
ez pedig a misszió. Igen, a magyar cserkészetnek
missziója nem „csupán” az ifjúságnevelés, de vallásos karakteréből kiindulva az Isten országának építése is, az, hogy világító lámpás legyen a társadalomban. Azaz a cserkészetnek ki kell vennie a részét az egyetemes egyház missziói szolgálatából:
ha képes és alkalmas arra, hogy értékeivel megszólítson olyanokat, akik keresők, akik bár még nem
döntöttek a krisztusi hit mellett, de arra fogékonyak,
s nem elutasítóak, akkor ezzel a lehetőségével élnie
kell. Ez nem jelenti azt, hogy a cserkészet elsődleges
feladata lenne a „térítés”, hiszen mi „nem erre szerződtünk”, de ha komolyan vesszük vallásos karakterünket, akkor nem lehet célunk kegyes, vallásos
elitcsoporttá válni, akik csak olyanokat engednek be
köreikbe, akik minden héten templomban vannak.
Másik oldalról viszont, önmagában ez azt sem jelenti, hogy mindenkit be kell engedni a cserkészmozgalomba! Nem egyszerű megtalálni az egyensúlyt

Ezt a missziós felelősséget vállalnunk kell, ha tényleg vallásos közösségként kívánjuk megélni a cserkészetünket. Én hiszem, hogy Bi-Pi-nek ez is célja
volt a cserkészettel. A vallásos mozgalmiság tehát nem jelenti azt, hogy
cserkészet minden tag ja a belépés pillanatában már hittel kell
rendelkezzen, de azt igen, hogy
a közösség hitének elég
erősnek kell lennie ahhoz, hogy a kereső,
még magát Isten mellett el
nem határozó
tagokat saját példájával
odaszeresse
az Úristenhez!
Mert a misszió az
Istent követő ember kötelessége. Márpedig, a cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek,
hazájának és embertársainak tartozik. Ez alá lehet
adni, csak nem érdemes.

Mi, magyar cserkészek ezt mindig is kiemelten így
gondoltuk és tettük, felmerül mégis néhány gyakorlati kérdés. Mit tegyünk azokkal a jelentkezőkkel, akik nem vallásosak? S mit tegyünk azokkal a
vezetőkkel, akik nem gyakorolják vallásukat, vagy
azért, mert csapatukban nem volt tőlük ez elvárás,
vagy azért, mert bár korábban gyakorolták, valamilyen oknál fogva eltávolodtak egyházuktól?
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Az INDABA konferencia résztvet
vőit kérdeztük egy aktuális, sokaka
foglalkoztató kérdésről. A brit cserkészek úgy döntöttek, hogy vallástalan
fiatalokat is soraikba fogadnak.

d. szűcs gergő csstj. (304.)
Komoly kérdés, mert ellene, és mellette is lehet érveket felsorakoztatni. Ráadásul
ezzel kapcsolatban nagyon
szélsőséges vélemények is
elhangoznak. Én úgy gondolom, hogy akiben megvan a
megfelelő vágy, hozzáállás,
lelki késztetés, hogy érdekli a
vallás, de nem olyan közegből érkezik, ahol ezt támogatnák, ellenben nem utasítja el, hanem van egyfajta kíváncsisága, akkor szerintem nem lehet kizáró ok. Aki tehát nyitott a vallásosság felé, lehet,
hogy éppen a fogadalom vezetné közelebb Istenhez, és ha őket kizárnánk, ettől a lehetőségtől
fosztanánk meg. Viszont aki markánsan elutasító, az ne tegyen fogadalmat.
horányi eszter, eszto csst. (800.)
Szerintem tehessen fogadalmat, aki nem vallásos. Nálunk a csapatban is van több példa erre,
bár bennünk, őrsvezetőkben is felmerült a kérdés, hogy mi legyen, engedjük-e? Mivel ezekben
az esetekben nem láttunk zárt kapukat, nyugodt
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szívvel úgy döntöttünk,
hogy alapvetően nincsen
bennük elhatárolódás. Sokszor nem a gyereken múlik, hogy otthon mit kap,
milyen értékrendet lát,
ezért a fogadalom tiltásával
nem akarjuk „büntetni” őket.
Van olyan cserkészünk, aki
már tizenhat éves, nyolc
éve lett cserkésztestvérünk, és egyre nyitottabb
lett Isten felé. Olyan fogadalmat tett gyerekünk is
van, aki az egész családját mozdította el a vallás felé. Aztán persze arra is van példa, hogy a
szülők minden programra elengedik a gyereküket, csak a csapatmisére nem. Nagyon érdekes,
ők a tábori imában részt vesznek, sőt, a lelki beszélgetésekben éppen ezek a gyerekek a leginkább aktívak, ebben kifejezetten az élen járnak,
és könnyen beszélnek a mélységeikről.
köllöd csaba csstj. (25.)
Első körben azt mondtam volna, hogy ne tehessen fogadalmat, de hallva Eszto válaszát, jobban végiggondoltam.
Tehát az a válaszom,
hogy igen, de feltételekhez kötném. Amen�nyiben leteszi a fogadalmat, vállalja, hogy a
csapat vallási szokásait
elfogadja, imádságban,
misén részt vesz. Ezzel
fogadja el a cserkészet

alapvető kereteit. Lehet, hogy ez a „kötelező foglalkozás” ellenállást szülhet, de a cserkészet nem
kötelező mozgalom, ezek az elvárásaink a hozzánk csatlakozók felé.
székely csaba csst. (304 .), ot alelnök
Ha Istent kivesszük a fogadalomból, kinek tartozunk elszámolással, felelősséggel a tetteinkért?
Bi-Pi egyértelműen a
cserkészet alapértékének állította a transzcendens meg jelenését. Ezzel
együtt van itt egy érdekes kérdés. Amikor egy
hétéves kiscserkész ígéretet tesz, vagy egy tizenkét éves cserkészfogadalmat, akkor ő máris leteszi azt a nehéz esküt, hogy ő hisz Istenben, miközben valószínű, hogy teljes világképe, Istenről
alkotott képe még nem lehet. Felmerül a kérdés,
akkor miért várjuk el tőle mégis? Miért ne újíthatná meg a fogadalmát, mikor felnőtt lesz? De ha
elutasítja Isten létét, akkor nem tehet fogadalmat,
viszont foglalkozni kell ezzel a gyerekkel, mert
nem lehetünk abban biztosak, hogy ismeri-e azt,
amire nemet mond.

mi kis közép-kelet-európai beszorítottságunkban, mögöttünk a több
évtizednyi történelmünkkel, egészen más olvasata van. Mi, az elnökség
és a döntéshozó testületek ebben a kérdésben
határozottak vagyunk,
hogy milyen elvekhez
tartjuk magunkat. Tehát
nem tehet fogadalmat
olyan gyermek, aki nem vallásos. Ez nem jelent
kirekesztést. Ha valaki belép hozzánk, van két
éve arra, hogy eldöntse azt, hogy el tud-e
köteleződni. Mindenki felé nyitottak vagyunk! Azok felé is, akik nem keresztény környezetből jönnek, viszont alkalmuk nyílik arra, hogy megismerjenek egy gyakorló keresztény
közösséget, ami sokat ad
azoknak, akik ezt élni, és
gyakorolni tudják.

buday barnabás cst. (16.),
országos elnök
Lehet úgy fogadalmat tenni, hogy a vallásosság kimarad a fogadalom szövegéből? A válaszom az, hogy igen,
de nem a Magyar Cserkészszövetségben. Ugyanis aki velünk
működik együtt, az a sokunk által elfogadott, és réges-rég közös kincsként számon tartott fogadalmat mondja. Egyáltalán nem érzem létjogosultságát annak, ami
Angliában történt. Lehet, hogy abban a
nyugat-európai
környezetben
ennek helye
van, de itt, a
vezetők lapja 11

írta: Hoffmann Ferenc cst. (118.) (PFM koordinátor, MCSSZ-Hárshegy)

Fontosnak tartjuk,
hogy a mozgalmi
elvek mentén, a
kerületekkel együttesen végezzük ezt
a munkát, hiszen az
elv a mozgalomé, a
felelősség a kerületé,
a munka pedig a
csapatoké.
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pedagógiai fejlesztő munkatársak hálózata
012 júliusában az OVT felelősségi területén olyan támogatói háttér került felállításra, amely korábban, 1989 óta nem létezett. Ekkor jött létre a nevelési igazgatóság, a
„Hárshegy”. A Hárshegyen dolgozók a pedagógiai fejlesztők hálózatának és a csapatalapítási hálózatnak a tag jai, az igazgatóság maga is pedagógiai kiadványokat
gondozó munkaközösség. A pedagógiai fejlesztő
munkatársak hálózata egy fővel
indult, ám mára a
IV. Cserkészkerület kivételével országos lefedettséggel bírunk.

2

A kezdetek óta
sokat fejlődött a
működési rendszerünk, a részleges céljaink és ez eszközeink, de mindig is azért
dolgoztunk és dolgozunk, hogy a cserkészcsapatokban folyó nevelő munkát megerősítsük, tudatosabbá tegyük, a vezetőket támogassuk, kérdéseinkkel közösen keressünk válaszokat a cserkésznevelés keretein belül. A feladat igen sokrétű, hiszen először meg kell ismerni a csapatok
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működését, rendszerét, gondolatait, majd csak
ezt követően lehet belépni segítőként. A segítők
jól feltett kérdésekkel, jó gyakorlatok megosztásával, válaszkereséssel támogatják a nevelő
munkát.
Fontosnak tartjuk, hogy a mozgalmi elvek mentén, a kerületekkel közösen végezzük ezt a
munkát, hiszen az elv
a mozgalomé, a
felelősség a szövetségé, a munka
pedig a csapatoké.
A munkatársak
alapvetően két-háromhavonta látogatják a csapatparancsnokokat , ahol
személyes beszélgetések által segítik
megtalálni a lehető
leg jobb megoldást a közösségek számára. Elsődleges partnernek a parancsnokot tartjuk – hiszen
ő felel a csapatában folyó szakmai munkáért –
bízva abban, hogy az elindított folyamatot a csapat felelős vezetőivel továbbviszi és megvalósítja.
A munkatársak a koordinátor és az elnökségek
felé is rendszeresen beszámolnak az elvégzett

munkáról, így közösen szolgáljuk cserkészcsapatainkat. Alkalmanként rajparancsnokokkal is találkoznak a hálózat tag jai, akiket leginkább az adott
korosztályos nevelési munkában segítenek. A tábor- és programlátogatások is gyakoriak, hiszen
ezáltal még közvetlenebb viszony alakulhat ki a
két fél között. Célunk a csapatoknál fellelhető jó
gyakorlatok továbbadása, hogy mindazt a tudást,
amelyet egy-egy csapat felhalmozott, közösen
hasznosíthassuk tovább cserkészetünk megerősítésében.
A hálózat mindezeken felül segédanyagokat is
készít a csapatok számára. Az elkészült anyagok alapvető célja a nevelő munka támogatása.
Így készült el például a munkatervrendszer, a toborzás-módszertani segédanyag, a táborértékelő,
a motivációs térkép is. Szeretnénk még bővíteni
a listát, így egy-két havonta újabb és újabb segédanyagokat hozunk létre számotokra.

A feladat igen sokrétű,
hiszen először meg
kell ismerni a csapatok
működését, rendszerét,
gondolatait, csak ezután
lehet belépni segítőként.
A hálózat összes anyaga elérhető lesz a szövetség új honlapján, ahonnan szabad elérésű lesz
mindenki számára. A munkatársakat legkön�nyebben a kerületi vezetőtiszteken keresztül tudjátok elérni.
A cél és a feladat tehát adott, a lehetőségek
szerteágazóak, az ügy közös, a bizalom pedig
örök.
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cserkész őrsvezet
nagy emese
zus

A

Társasága

a reformáció idején alakult

egy katolikus szerzetesrend.

Ezt

Társaság

hogyan .

A

J émeg ,
azonban

talán tudja az át-

N em

is akár-

modern oktatás- fejlesztésben tevékeny részt

vállalnak a szerzetesek.
eszköz, a tudás?

M ilyen

célt szolgál ez az

ttal
Interjú Nagy Bálin

nagy bálint A jezsuiták tevékenységének fő iránya valóban a neveléshez kötődik Amerikában és a
nyugati államokban, de az alapvető
küldetésünk az, hogy készek legyünk arra, amire
a Pápa küld minket. Ahogyan Ferenc pápa mondja, el kell mennünk a határterületekre! Ez intellektuális értelemben is feladatot jelent számunkra,
például a filozófiában, a teológiában, olyan kérdésekkel kell foglalkoznunk, amelyekre nincs egyszerű válasz. Fizikailag pedig olyan helyzetekbe
küld minket, ahol konkrétan konfliktusok vannak,
ahol meg jelenik a szegénység és a vele járó kirekesztettség. A nevelés pedig azért fontos a jezsuitáknál, hogy eljussanak egy belső szabadsághoz, amely segíti őket abban, hogy felismerjék, hová is kell menniük, hol van szükség rájuk,
és készek legyenek változni, változtatni.
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M ilyen arc ez?
Nagyon különböző lehet. Az olvasóknak is
azt javaslom, hogy ne tőlem várjanak erre választ,
hanem menjenek, és beszélgessenek szegényekkel. Én nyaranta az Egyesült Államokba járok egy
lelki vezetői képzésre ötödik éve, amelynek része
az is, hogy egy női börtönben beszélgetek a fogvatartottakkal. Azt tapasztaltam, hogy ebben a kívül-belül sivatagban – ahol nincsen család, igazi
barátok, drog sem –, valóban nem marad más nekik, mint Istenhez fordulni. Ő mindig közel van, átölel, nem kér számon, nem bánt, hanem gondoskodik. Megbocsájt. Ezek, lehet, nagyon jámbor szavak,
de akkor, amikor ott ülsz valakivel szemben – aki
lehetnél te is, ha olyan közegből származol –, és
ott megtapasztalod azt, hogy Isten ilyen közel van,
az felemelő. Ezért hangsúlyozza ezeket a Pápa, és
mutat példát, hogy az Istent mi is közelről ismerjük
meg. De ezekben a helyzetekben nem pusztán mi
vagyunk, akik jót teszünk másokkal, hanem mi
sokkal többet kapunk sokszor a szegényektől, a
peremhelyzetben lévőktől, és ezáltal bizony ők változtatnak bennünket igazán kereszténnyé, igazán
krisztusivá.
bálint

lagember, ahogyan azt is , hogy a rend tagjainak kiemelt feladata az oktatói , nevelői munka .

szegényekhez, szükséget szenvedőkhöz küld
minket a peremvidékre, az nem pusztán az egyház dolga miatt van így. Sokkal többről van szó.
Úgy tűnik, akkor, amikor a szegényekkel kerülünk
kapcsolatba – és itt értsd az özvegyeket, árvákat, börtönben, kórházban lévőket, haldoklókat, kiszolgáltatottakat is –, Istennek egy olyan arcát ismerhetjük meg, amit egyébként nem. Hogy ez
miért van, nem tudom. Vagy azért, mert az Isten
nagyon szereti a szegényeket, vagy azért, mert
nekik nincs más Rajta kívül.
emese

jezsuita szerzetesrend, vagyis

amikor a protestáns felekezetek, a

interjú

„Mi sokkal többet kapunk
sokszor a szegényektől,
a peremhelyzetben
lévőktől, és ezáltal
bizony ők változtatnak
bennünket igazán
kereszténnyé, igazán
krisztusivá.”
bálint Én érettségi után, vagyis tizennyolc évesen léptem be a jezsuita rendbe. Ennek tizenhét
éve már…
emese

És

még ez is !

M egvan

bülés , ott vannak a lányok

az érettségi , megkönnyeb-

–

és te belépsz egy szerze-

tesrendbe?

bálint Igen, egészen konkrétan így történt. És ráadásul élvezem is. Persze nehézsége mindenkinek van. Szerinted nem nehéz családban élni,
három gyereket nevelni, jó családanyának, férjnek lenni? Persze, hogy vannak nekem is nehezebb estéim, vannak nehezebb időszakok az
életemben, de ez ilyen, emberek vagyunk, élünk.
Az alapvető kérdés nem az, hogy nehéz, vagy
könnyű, hanem hogy vajon ez a hivatásom, vagy
sem. Ahol egészen megtapasztalhatom önmagam, illetve még ez is kevés: Isten hívott erre engem. Istennel élek együtt.

Akkor miért hordasz karikagyűrűt?
Ezt az örökfogadalmamra kaptam a
nagymamámtól. Úgy van ez nálunk, jezsuitáknál,
hogy az első két év a noviciátusi idő, rendújonc
vagy. Ezután fogadunk szegénységet, szüzességet, engedelmességet. Elindul egy képzési folyamat, ami az én esetemben majdnem tizennyolc
év, jövő szeptemberben fejeződik be.
emese

bálint

emese

Jól

bálint

Ferenc pápáért már rajonganak a világban . A
szerénység , a szegénység felmutatása , a nagymértékű
nyitottsága igen népszerűvé tette. Az is , ahogyan a betegekhez, hajléktalanokhoz, kisebbségekhez viszonyul.
Ez már- már politika, vagy éppen az. M ondhatnánk,
hogy az egyháznak ez lenne a dolga …
bálint A pápa valóban ízig-vérig jezsuita, és
számomra is motiváló. De ami miatt a

Beszéljünk

rólad.

Ez

egy szép, nehéz hivatás .

megfontoltad?

Miért nehéz szerinted?

emese

ElveszítheA „szegények” mellett szeretünk
inkább elmenni , mert nem akarjuk, hogy fájjon . M egkíméljük magunkat, hogy szembesüljünk a problémákkal.
Az az időszak, amikor az életedben mégis úgy határoztál, hogy szerzetes leszel, milyen döntési folyamat
vége volt?
emese

M ert

a peremen járni nehéz feladat.

ted az egyensúlyodat.

emese

Szóval

eljegyezted magad

J ézussal,

és a

nagyikád adta hozzá a gyűrűt?

bálint (nevet) Na, igen, de ez így elég csöpögősen hangzik. Amikor női szerzetesek
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kált az, hogy milyen lennék
kívülről nagyon nehéz
um iskola lel ké
apának, vágy a feleségre,
megítélni. Ott belül érezhető, hogy
intimitásra. Azt éltem meg huszonévesen, hogy
helyén van-e most az életemben, vagy nem.
elmehetnék, szabad vagyok, de nem voltam kéŐszintének kell lenni önmagunkhoz. Amikor
pes rá. Nem azért, mert ne vágynék feleségre,
egyedül vagyunk, döntéseinket az határozza
családra, hanem valami olyasmi, hogy az Istenmeg, hogy mi logikus, milyen érvek szólnak melnel való kapcsolatomra irányuló vágy mélyebben
lette és ellene. Akaratból hozunk döntéseket,
van, erősebb, mint a többi. Ilyen lehet a szentségi
aminek persze van létjogosultsága, de te azt kérházasság. Vannak esetleg nehézségek, viták, de
dezted, hogyan hallod meg az Istent. Alapvetően
hogyha elválnánk, valami kiszakadna belőlem,
el kéne kezdeni imádkozni. Elmondani konkrétan
ami nélkül nem élhetek. Akkor inkább beszéljük
Neki, hogy te mit látsz, hogy érzel ezzel kapcsomeg, küzdjük végig.
latban, és figyelni, mit érzel az imáidból Felőle. És
ha nincs válasz, várni kell.
emese Amikor a világ a racionalitásra, pénzközpon anna A cserkészek általában vallásos családból
túságra és a karrierre koncentrál, mire hallgasson az
ember? H ogyan folytassa az életét?
érkeznek, de a kamaszkor ezt nem veszi figyelembe.
bálint Három jellemzője van annak, hogy mi a
M egrohanják őket kérdések, amik addig fel sem merültek
hivatásod, ami felé haladni kell. Egy: légy jó benbennük, elérkezik az ellenkezés , lázadás ideje, kínos téne. Kettő: szeresd. Három: szolgáljon mások javá- mák feszítik a légkört. M it tehet egy vezető?
bálint Nem könnyű elérni, hogy bizalmába avasra. Ha csak az egyik hiányzik, például irtóra szeretek énekelni, de hamis vagyok, és az utcáról
son egy kamasz. Ahhoz nagyon biztonságos köüvöltenek, hogy fejezzem már be, akkor, ha lehet, zegre van szüksége. Ennek megteremtése a vene menjek énekesnek.
zető feladata. Ám az első lényeges tényező az,
hogy a vezető is legyen őszinte önmagával, és
anna A VL olvasóközönsége 18–30 év közötti . En ne maradjon egyedül a kérdéseivel. Szakmailag
nek a korosztálynak már rengeteg önálló döntést kell
ezt úgy hívjuk, hogy neki is szüksége van szuhoznia , akár cserkészvezetőként, akár civilként. B en pervízióra, vagyis tudjon beszélni önmagáról –
nem nagy kérdés , hogy Istent hogyan hívhatom meg a
nem a gyerekekkel vagy a rábízottakkal, hanem
döntéseimbe? Egyszer csak hallok valamit magamban ,
valakivel, aki előtte jár. De van még egy nagyon
vagy ha már hoztam egy döntést, arra kérjem az álfontos dolog: elfogadni azt, hogy nem kell mindását? H ogyan?
dennek megoldódnia azonnal. Ezekre a bizonyos
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kérdésekre lesz válasz. Férfivá érni, nővé érni,
anyává érni, ez nem történik egy pillanat alatt.
Szükség van segítségre és időre, és igen: néha
pofára kell esni. Kellenek lehetőségek újrakezdeni, felállni. Az alapvető kérdés, hogy hiszek-e abban, hogy van segítség számomra? Hiszek-e abban, hogy van bocsánat, vagy csak beszélünk
erről, de igazából nem hiszem el, hogy az életemben van valódi újrakezdés. Az egyik legfelszabadítóbb tapasztalat szerintem, hogy nekünk,
keresztényeknek elsődlegesen nem a válaszokat
kell tudnunk a helyzetekre, hanem azt kell megtanulnunk, hogy a válaszok honnan érkeznek.
Őrsvezetők, raj-, és csapatparancsnokok, kiképzők vagyunk, ugyanakkor egyetemre járunk, dolgo zunk. N eked ezt hogyan sikerült egyensúlyba hozni?
Sokszor látom , hogy a cserkészvezetés gyakran a
családi élet, a tanulás rovására megy, esetleg valaki
még az iskolát is otthagyja .
bálint Ez hiba! Ha túl vagyunk terhelve akármelyik területén az életnek, elmarad életünkből az
ima. Aztán mindig mások felé fordulunk, és magunkkal nem törődünk már, végül nem alszunk
eleget. Mi lesz az eredménye ennek a folyamatnak? Időkidobásnak éled meg az imádságra fordított perceket, vagy lemondasz egy jó sétáról,
mert őrsi foglalkozást kell szervezni stb. Milyenné válsz így? Olyanná, aki egyedül akar megcsinálni mindent, és fáradt leszel, a kiégés felé tartasz. Egy idő után pedig azt veszed észre, hogy
nem érdekel már az egész. Nem tudsz másokra
figyelni, mert nem vagy kipihent. Ez a jelenség jezsuita szóhasználattal a jó látszata alatt való kísértés.
anna

nem kéri tőled. Ha Felőle nem érzel megerősítést
az adott felkérésre, ne vállald el.
Ha annyit vállalsz csak, és azt teszed, amit Ő kér
tőled, az elég. Akkor olyan vezetővé válsz, aki
képes lesz másokat meghallgatni, jó lesz hozzád
fordulni, mert helyeden vagy, nyugodt vagy, türelmes vagy. Inkább tegyél kevesebbet, de azt
minőségi módon, mintsem ott vagy mindenhol,
és mégis sehol. A vezetőnek kötelessége, hogy
helyén legyen belül. Tessék időt szánni magadra,
hogy a rád bízottakra is teljes szívvel tudj figyelni!
A vezetőképző táborokban például elmész a határaidig, és megfigyeled, megtanulod, mi történik ilyenkor veled. Ez jó! De hosszútávon így élni
bűn! A VK egy tapasztalat kell, hogy legyen, mert
lesznek olyan napjaid az életben, amikor oda kell
tenned magad. Ezt a tapasztalatot bölcsen kell alkalmazd, úgy, hogy egyensúlyban maradj és Istennel maradj. Ez a lényeg! A többit nyugodtan
bízzuk Rá!

Ha ennek a folyamatnak bedőlsz, a vége az lesz,
hogy nem lesz jó se neked, se a rád bízottaknak.
Ne féljetek picit „önzők lenni”, és mielőtt másokért
feladatokat vállaltok, nagylelkűen időt kell szánni az imára, megkérdezni Istentől, hogy „Te mit
szeretnél, hogy tegyek ebben a helyzeben?” –
majd időt adni, és odahallgatni belül, hogy
valami válasz (nyugalom, szabadság,
helyén van érzése) megszülethessen Felőle a csendben.
Mert lehet, hogy nem minden
felkérésre és jóra kell igent mondj, mert Ő
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szöveg: Nagy Emese
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2000-ben indult, negyedik magyarországi nagymintás ifjúságkutatás eredményeit
összefoglaló tanulmánykötetből átfogó kép
alkotható a mai magyar 15-29 évesekről. A kutatás
a korábbi évekhez hasonlóan reprezentatív mintán,
8.000 fő megkérdezésével zajlott.

a

Mi jellemzi leginkább a mai magyar ifjúságot?
Sok megközelítés lehet. Ezeket a
fiatalokat az új csendes generációnak hívjuk, utalva az Egyesült Államokban a két világháború között éltek attitűdjeire. Vagyis jellemzően visszahúzódó, nem forradalmi lelkületű korosztály, amely
bele akarna szólni a társadalom működésébe, a
demokráciát például negyven százalékuk tartja
jónak. Nem csak politikai, de közéleti dolgok iránt
is passzívak. Sportolni minden harmadik fiatal jár
a kötelező iskolai testnevelés mellett, szabadidejét
pedig otthon tölti a tévé, vagy az internet előtt. A
továbbtanulási szándék is visszaesett 2008-hoz
képest, amikor a fiatalok fele tervezte, hogy folytatja tanulmányait. Mára csupán harminc százalékuk akarja, ami egyértelműen rossz hír. Ha a tanulási szándék csökken, az a társadalom egy
csoportjának passzivitását jelzi, mert ezzel átengedi az élete feletti rendelkezést másoknak, más
körülményeknek. Ez azt jelenti, hogy önmaga
nem akar változtatni, nem akar épülni.
vl
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A kutatás eredményei alapján a bizonytalanság az
egyik legmeghatározóbb tényező. Az új nemzedék legfontosabb életszakaszát egy olyan világban
éli, ahol a társadalom alrendszereiben strukturálisan kódolt a bizonytalanság, ahol az elhomályosult
tradíciók helyett csupán ködös és távoli igazodási
pontok léteznek. Ebben a változékony világban a fiatalok nehezebben köteleződnek el, ritkábban kötnek házasságot, kevesebb gyermeket vállalnak,
bizonytalanok a továbbtanulással, a munkával,
a „menni vagy maradni” kérdésével kapcsolatban, bizonytalanok értékválasztásukban, és a jövőjükben is. Mindezek
mellett a magyar fiatalok vágynak
a rendezettségre. Nem keresik
a változást, de a folyamatos
változás megtalálja őket –
ahogy azt a Tankcsapda
is mondja: „az egyetlen
változatlan az örökös
változás”. A tanulmánykötetet Székely
Levente szerkesztette, vele beszélgettünk.

A

tandíj , vagy, ahogy hivatalosan nevezik, képzési

hozzájárulás kérdése is elbizonytalaníthatja a mai fiatalokat a továbbtanulást illetően , és a

2012-2013-as

diáktüntetések sem azt erősítették meg , hogy egészen

nemzedék különösen fontosnak tart, annyira,
hogy kiálljon érte.
vl

Ugyanakkor

nosztalgiával gondol a rendszervál-

tás előtti időkre, noha nem is élt abban a korban .
kimutatta a kutatás .

M iből

táplálkozik a

Ezt
Kádár- kor

is

iránti nosztalgia?

sz. l. Ezek nem a fiatalok, hanem a szüleik megédesedett emlékei. Az emberek számára az ifjú kor
– legyen szó bármilyen rendszerről – az a korszak,
amikor minden fontos dolog megtörténik velünk.
Akkor leszünk szerelmesek, akkor választunk pályát, végezzük el a tanulmányainkat, ébredünk tudatunkra. Természetesen szociális alapú válaszokat
is kaptunk. Ugyanaz a rendszer felülről és alulról is
meghatározta az emberek életét, nem tudtak olyan
könnyen kihullani, megtartotta őket a szociális háló,
bár a legtöbbeknek felfelé nem vezetett út. Korlátozták a vágyakat, de biztosabb volt a munkalehetőség. Miért lényeges szempont ez a fiataloknál? A
kutatás kezdete óta az ifjúság problémája anyagi
típusú. A biztonság, a létbiztonság ez első helyen
szerepel a vágyaikat illetően. Ezért nem csoda,
hogy a fiatalok jelentékeny hányada gondolja azt,
hogy a Kádár-korszakban jobb volt, és a szülők is
erre erősítenek rá a vasárnapi ebédnél.

passzív lenne ez a korosztály.

sz. l. Amikor 2008-ban a fiatalokat oktatási témákról kérdeztük, az is szóba került, hogy mennének-e külföldre tanulni, hogy aztán ott vállaljanak munkát. Már akkor felmerült az, hogy aki az
állam pénzén tanul, köteles-e „visszaadni” az országnak cserébe. A válaszok megosztóak voltak,
a többség nem meri, nem akarja, nem tudja megadni rá a választ. Az utolsó adatfelvétel 2012
őszén volt, ezért a decemberi események nem jelentek meg a kutatásban, de az látható, hogy jelenleg nincs aktivitás. Úgy tűnik, ezek a fiatalok
nem fog ják megdönteni a status quo-t, nem akarnak radikálisan mást. Ez nem a hatvannyolcas
nemzedék.

M itől „valamilyen” egy nemzedék?
Általában egy korcsoportnak nemzedéki
alapon van gondolata a világról, hogy mit akar,
mit vár attól. Ennek a generációnak sokféle gondolata van, de nem szerveződik egy irányba, nem
látszik, hogy lenne valami olyasmi, amit ez a
vl

sz. l.

vl

M ire

lehet használni ezeket az eredményeket?

Ha

ilyen a fiatalság , akkor ehhez kell igazítani a világot,
vagyis ha nem akar továbbtanulni , menjen szakmunkásnak?

Vagy éppen ellenkezőleg?
A kutatásból statisztikailag igazolható, hogy
minél tovább tanul valaki, annál könnyebben helyezkedik el. Az a gond a szakmunkás végzettséggel, hogy speciális, szűk keresztmetszetű tudást ad.
A gazdasági helyzet viszont a rugalmas, gyorsan
alkalmazkodó, erős általános tudással rendelkező,
felsőoktatásban részesült fiatalok tudását képes
sokféleképpen hasznosítani. Mindenképpen értenünk kell azt, hogy ez a jövő generációja, ők fognak dolgozni, döntési helyzetbe kerülni. Nem csak
értük kell aggódnunk, de az idősebb generációkért
is. Azt mondják, hogy ezek a fiatalok az online térben élik az életüket. Mi lesz velük? Mi lesz velünk?
Az idősebbek föl fognak-e zárkózni, vagy szétszakad a társadalom? Kettészakadt világban élünk
majd, vagy békés egymás mellettiségben? Az is lehet, hogy megteremthető a harmadik út.
sz. l.
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írta: Zöllner Anna (1926.)
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VTK: mindig új ötle

cs is jobb rajA hideg időszakban nin
hadijáték, amit
program, mint egy olyan
szani. Nem is
fedett területen tudtok ját
két apró trükbeszélve arról, hogy egybózni a már jól
kel könnyen fel lehet tur
ismert játékokat.
játékot két csapat játssza. Mindkét csapatnak van egy-egy főhadiszállása (egy-egy
terem), ezen kívül két másik terem, ami közös terep, valamint a termek előtti közös rész, ami
szintén harctér. A termekben elrejtjük a Kinder tojás
figurákat. A csapatok célja, hogy egy
kör alatt minél többet gyűjtsenek ös�sze belőlük a főhadiszállásukon, egy
titkos helyen. Ez
nem olyan könnyű
feladat, hiszen a játék során sötét van mindegyik
teremben, így csak a világítós karkötők jelzik, hogy
ellenség vagy csapattag közelít. Aki megtalált egy
figurát, a csapata titkos helyére kell szállítania. Fontos, hogy egyszerre csak egy játék lehet az illetőnél, akit ha kihívnak párbajra, és elveszti, át kell adnia a nála lévő kincset a kihívónak.

a

Három harcnemben lehet párbajozni: a már
jól ismert nyakkendőharccal,
uj jharccal (az
nyer, aki a másikat megszúrja
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illetve klasszikus számháborúval. Az adott
harcnemet az
határozza meg,
hogy éppen milyen zene szól.
Tehát például ha népzene szól, nyakkendőharc van, ha ütős
dubstep, akkor uj jpárbaj, és ha komolyzene, akkor
számháború. Csak a számháborús részeknél éghet a villany, és csak a közös részen, a termekben
nem. Annak, akit legyőznek a párbajban, át kell,
adnia a kincsét, illetve el kell töltenie a kijelölt „hullaházban” pár percet. Egy kör körülbelül 45 percig tart,
a zenéket érdemes 5-10 percenként váltogatni. A
kör végén minden csapat elhagy ja a termét, a játékvezető pedig összeszámolja, hogy mennyi figurát sikerült a közös helyre csempészni. Ha vannak
műanyag Kinder tojások is, akkor azok 10 pontot
érnek, míg a sima figurák egy-egy pontot.
Ez a játék elsősorban a cserkész korosztálynak szól, de
kisebbek és nagyobbak ugyanúgy tudják élvezni, hiszen a
játék során mindenki
megtalálhatja azt a szerepkört, amibe a leginkább
be tud illeszkedni, kezdve a bátor felderítőtől a taktikázó irányítón keresztül a bázisvédőig.
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A kiscserkészek és a cserkészek őrsg
k
csa
y
hog
i,
yunk abba a hibába esn
ves programok, ám hajlamosak vag
mi
elgondolkodni, miként vihetünk vala
újabb porfogókat gyártunk. Érdemes
égü
okba, amivel nem csak kézügyess
kis újdonságot ezekbe a foglalkozás
is nevelhetjük cserkészeinket.
ket fejleszthetjük, de más területen
örnyezettudatosságra és
leleményességre is
nevelhetjük a gondjainkra bízott cserkészeket, ha megpróbálunk a feleslegesnek látszó hulladékból újrahasznosított tárgyakat készíteni. Így megmutathatjuk, nem biztos,
hogy elsőre ki kell
dobni mindent, amit
már nem használunk. Kreativitásuk
is fejlődik, ha látják,
hányféleképpen lehet újrahasznosítani
a szemetet.

k

íme néhány ötlet:
Nem is gondolnánk, hogy egy tejes- vagy gyümölcslés dobozból milyen praktikus, és nem mellesleg egyedi pénztárcát
készíthetünk.
Nem szükséges magunkat hatalmas
költségekbe
verni, hiszen
nincs másra

szükségünk, mint egy üres tejes- vagy gyümölcslés
dobozra, egy ollóra és egy tűzőgépre, valamint pár
centi tépőzárra. Első lépésként alaposan mossuk
ki a dobozt, majd lapítsuk ki, és vág juk le az alját
meg a tetejét.
Ezután a levágott részeket,
illetve a doboz
többi szélét is
vonjuk be szigetelőszalaggal,
hogy egységes
legyen. A doboz alját hajtsuk be körülbelül a harmadáig,
és a közepén tűzzük össze. A harmadik harmadot
vág juk le úgy, hogy csak egy réteg maradjon. Ezután nincs más dolgunk,
mint a tépőzár egyik felét a pénztárca közepére,
másikat pedig a lehajtandó fül közepére ragasztani. Az igazán ügyesek be
is vonhatják valamilyen
szép papírral a pénztárca
külsejét. A csavaros kupakos dobozoknál tudjuk
úgy hajtogatni, hogy a kupakkal záródjon a pénztárca.
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csendes pihenő

lego és Jézuska
Maga a cikk címe kicsit megtévesztő,
de mégis azt kell mondanom, hogy
többet mond bármi másnál. Alapvetésem az, hogy a gyermek lelkivilág
mégis sokkal kifejezőbb a felnőtténél.
Itt pontosabban a kiscserkész hitéletet
venném nagyító alá és magát a lelkivilágot próbálom megfejteni.

Természetesen a gyermek bibliaóra. Itt nem azt
szeretném állítani, hogy a tábor váltson át egy
foglalkozássá, hanem arra hívom az olvasót,
hogy igenis érdemes elgondolkodni azon, hogy
vasárnap, ha szeretnénk kiscserkészeknek komoly időtöltést csinálni, akkor egy kötetlen tanítást tervezzünk be feladatokkal tűzdelve. Fel kell
készülni viszont azokra a kérdésekre, melyek
ilyenkor foglalkoztatja őket. (Ki Isten? Miért bácsi?
Jézuska miért van kereszten, ha hozza az ajándékot karácsonykor? stb.…) Nem tehetjük meg

evezetésként azt el kell mondani, hogy
minden gyermek individuum, ami azt jelenti, hogy megismételhetetlen és egyedülálló. Nagyon nehéz általánosítani és nagyon
nehéz pontos leírást adni, hiszen a helyzet mindig változik, de a gyerek sosem.

b

Az feltétlenül kiemelendő, hogy a táborban, amikor kiscserkészekkel tanyázunk, sosem szabad
egy tiszteletest olyan feladatra felkérni, hogy tartson misét vagy istentiszteletet, mert ezzel máris
meg lett pecsételve a vasárnapi komoly rész. A
kicsiknek ezért szép a lelkivilága, mert ahogyan
a cím is mutatja, nekik még a
játék körül forog igazándiból
a gondolkodásmódjuk, és az
istenélményük
kimerül a Jézuska karácsonyi látogatásában, illetve az
angyalok létezésében.
Mi az, ami nekik van mégis kitalálva?
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azt, hogy elutasító választ adunk nekik, és nem
tehetjük azt sem velük, hogy nem mondunk igazat. Azzal sokkal többet ártunk, ha később jönnek rá az igazságra egy-egy gyermeki kérdéssel
kapcsolatban, mintha megközelítő választ kapnának. Itt megállnék, és saját magamnak mondok
ellent ezzel a következő kijelentésemmel. A gyereknek nem szabad hazudni, de nem is szabad
a gyermeki hitvilágukat tönkretenni a felnőttek
igazságával. Ezt hívják aranyközépútnak, aminek a megtalálása és a véghezvitele a mi feladatunk is.
A kényes kérdések mellett még fontos szerepe
van a lelkiismeretnek. Talán sokan vagyunk így,
hogy elmosolyodunk a bűnbánó szemmel ránk
néző gyermeken, de el sem tudjuk képzelni mi

az, ami végbemegy ilyenkor bennük. Ha cserkészeten bármi rosszat tesznek, nem képesek sokáig magukban tartani vagy hazugságnak álcázni. Ez az a lelkiismereti forma, amely felnőttekből már régen kiszakadt és más módon
mutatkozik meg.
Szintén feltenném a kérdést, hogy mit
tehetünk ebben az esetben, amikor ilyen történik? A fegyelmezésnek egy új láncolatát kell behoznunk, amely a pszichikai fegyelmezés. Testit szigorúan tilos és
törvénytelen is egyben. Mit értek a pszichikai alatt? Egy szóbeli fenyítés vagy egy „nagyon
nagyot csalódtam benned és
ezért szomorú vagyok”
mondatrész elég ahhoz, hogy társai előtt kicsit szégyenbe hozzuk.
Megismételném, hogy
nem a kisgyerek lealacsonyítása a cél, hanem a lelkiismeretének fejlesztése azzal, hogy látja a következményeket. Ez nem biztos, hogy elegendő
egyes esetekben, de kiemelném, hogy kiscserkészekről van szó.
Tehát összegzésként el lehet mondani, hogy
a kiscserkész lelkivilága eléggé összetett, de
mégis a legérzékenyebb. Erre figyelnünk kell
a tanyázáson és az őrsi ideje alatt is. Nekünk vezetőknek a lényeg, hogy a nevelését a családon kívül segítsük és jó úton
tartsuk.
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írta: Solymosi Balázs cst. (205.)
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a felkérést
A VL szerkesztőitől azt
a Nemzeti
kaptam, hogy értékeljem
kettőt, és
em
Nagytábor 2013-at. Nyelt
mi
m ndenki
visszakérdeztem (ezt ne
elmű az
kedveli ☻): milyen terjed
at oldal, akkor
tuc
b
töb
újság? Ha nem
ól? ☻
viszont milyen szempontb
rra jutottam, elkezdem, és folyamatosan
küldöm a VL szerkesztőségének a cikkeimet, amelyek mind-mind ezt a kérdést
járják körül. Nem kérdés, hogy ha van mit ünnepelni, akkor kétféle ünneplésnek kell helyt adnunk:
egy kifelé szóló, jelentősen emelkedett, az évszázados fennállásunk patináját magán hordozó, veretes mondanivalóval rendelkező ünnepség mellett
szükséges egy olyan is, amely a cserkészeinknek
szól, és igazi cserkészéletet mutató, nevelő hatással rendelkező esemény. Az 1912-ben alapított Magyar Cserkészszövetség centenáriumának megünneplése pontosan ilyen volt: 2012. december 28-án
az Országházban és 2013. augusztusában Ócsán.
Teljesen világos volt előttünk, hogy egy emléktábor
szépségeit nem felejthetjük, azonban a centenárium kettős üzenetéhez az emlékezés kevésbé alkalmas. Egy-egy évforduló egyszerre hordozza a
múltat és a jövőt. Visszatekintés az eddigiekre, és
erőteljes „kezdőrúgás” a következő időszakra. Ezen
oknál fogva olyan helyet és keretet terveztünk a
tábornak, ami nem összemosható semelyik másik,
múltbeli eseménnyel. Örömmel és szeretettel emlékezünk eleink nagyszerű tetteire, és hatalmas erőt
érzünk és remélünk az új legendák születésétől.

a

az ötlettől a tervig
Az ötlet egy szűk kör hosszabb gondolkodásának eredménye. Egy ifjúságnevelő mozgalomban
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a pillanatnyi divat szerinti megfelelés legfeljebb a
vonzóvá tételben számít, sokkal fontosabb a mintateremtés és a mintaadás, a szakmaiság és a szervezet stratégiai tervei. Ezért mire a nyilvánosság
elé léptünk, már egy kész célrendszert mutattunk
meg mindenkinek. Ehhez hozzátenni és elvenni
mindenkinek lehetősége volt, de a döntést azoknak
kellett meghoznia, akik a felelősséget vállalják.
Egyértelmű volt, hogy vannak olyan célok, amelyek
nem megkerülhetőek, és vannak olyanok, amelyek
kialakulásában az „alkalom szülte tolvajlásunk” ☻
volt a vezető erő. A céljaink ezen felosztás mentén
a következők voltak:
centenáriumi tábor általános
célja az ünnep okán:
• közösen megünnepelni egy táborral az MCsSz
100. születésnapját
• a magyar cserkészetet összehozni egy közös
rendezvényre
• megmutatni a magyar cserkészet nagyságát
ha már táborozunk, akkor
mit tudunk tenni a jövőért:
• élményteli eseményt szervezni a résztvevő ös�szes korosztálynak
• lehetőséget adni a jól működő csapatoknak, hogy
jó gyakorlataikat megosszák
• lehetőséget adni a jobb működésre azoknak, akik
nyitottak a másoktól való tanulásra
Ezek megfogalmazása után kerestünk olyan cserkészt, aki a megvalósításhoz szükséges tudással és szemlélettel is úgy rendelkezik, hogy a lehető leg jobban tud együtt dolgozni a „megrendelői” szerepkörben lévő Országos Elnökséggel.
Hosszú és kitartó keresés végén egyeztünk meg
Edöcsény András cst. (442.) személyében, majd
személyével. Edő elsősorban a központi törzs

tapasztalat
munkacsoport-vezetői helyeire válogatta ki a leendő munkatársait. Személyében olyan embert találtunk, akinek élő kapcsolata és erős hívószava volt
olyan cserkészek felé, akik 1989-től már folyamatosan dolgoztak, bár előfordulhat, hogy napjainkban
nem tevékeny vezetőként veszek részt a cserkészetünk életében. Számos szakember került így látóterünkbe.
Tökéletes választás volt
abból a szempontból,
hogy minden olyan feladatot visszautasított,
amely nem a célokat szolgálta. Igen gyakran megjelentek újabb kérdések,
elvárások, igények, és
alapos vizsgálat után
fogadta be vagy adta
vissza. Józansága és
rendszerben való gondolkodása nagyon nagy
segítség volt az induláskor.
Amikor a munkacsoport-vezetők társasága (a törzs; a központi törzsben dolgozók
ennél jelentősen többen voltak) összeállt,
a leírt gondolatokat
közösen elemezték,
és egy közel 100 pontos listát írtak, ami a kérdéseiket, felvetéseiket, problémák feltárását és a
meg nem értett részek tisztázási igényét jelentette. Ezek kibeszélése nélkül esélyünk sem lett volna arra, hogy a kitűzött célt elérhessük. Így egy
több órás megbeszélést csak arra szántunk, hogy
a törzs tag jai az ötletgazdát kérdezgessék, akár
az ördög ügyvédjeként fellépve kapjanak biztos és
megnyugtatót válaszokat. Emellett a nevelési munka középszintű irányítóival, a kerületi vezetőtisztekkel találkoztunk annak érdekében, hogy legyenek
a tábor nagykövetei és hirdetői, valamint jelezzék
mindazokat a kérdéseket, amelyekkel találkoznak
a csapataikkal való egyeztetésekkor. Kiemelkedően
sokat kaptunk vissza Rudan János cst. (25.), Budai

Cserkészkerületi vezetőtiszttől, valamint az OVTT-n
meg jelentektől.
Ezek után indulhatott el a tényleges tervezés,
amelynek eredményeként létrejött az ütemezési
terv, az erőforrásigényeket mutató terv, az egyes
célok érdekében megfogalmazott lépések és tennivalók, az egyes személyek egyéni tervei és az
a hatalmas táblázat, melynek köszönhetően minden információt egy
helyen lelhettünk
fel. Ez az a része,
amit jól csináltunk,
és büszkén vállaljuk. A terv valóra
váltása már nehezebb falat volt.
kinek a tábora?
A tábort a magyar
cserkészet közös
egészének szántuk,
azonban sok helyen megbukott ez
a tervünk. 2011. tavaszán tártuk az MCs�SzF tag jai elé a terveket, és vontuk be őket
a munkába. Jelentősen
eltérő módon tudtunk
egyeztetni, mert volt, aki
a közgyűlés elé vitte a
kérdést, ahová meghívták a tábor parancsnokát,
hogy válaszoljon a kérdésekre. Volt, akinek az ügyvezetőjétől folyamatosan azt kaptuk, hogy mindenről tudni akar, és ne várjuk, hogy kérdezzen. Volt,
akitől, az a jelzés jött, hogy nincs ennyi pénze, és
oldjuk meg; volt, aki a regisztrációt nem akarta végigcsinálni. Végezetül volt, akiről kiderült, hogy elfelejtette a táborról szóló híreket megosztani a szövetsége tagságával.
Sokat hibáztam, hogy a kérdésekre válaszolgattam, és nem minden információt osztottam meg,
de ma is azt gondolom, hogy emberfeletti erőt igényelt volna, hogy minden lépésről tájékoztatást
nyújtsunk. Hittem abban, hogy a központi törzsben
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írta: Schreiner Dénes csst. (432.), Székely Csaba csst. (304.)

dolgozók a szövetségeiket tájékoztatják, és bíztam abban, hogy a hírlevél elég információt ad. Sajnos sosem készült el a felkészülési terv és a vezetők bevonásával kialakított tábori program, amelyet elterveztünk. Sajnálom, hogy a külhoni magyar
cserkésztestvérek nem tettek energiát abba, hogy
általuk ismert, a működéi területükön élő, a mai államalakulatok többségi nemzetéből való cserkészeket megkeressenek, és őket is
elhozzák a közös ünnepre. Sajnálom, hogy az MCSSZF tagok elnökei
nem érezték elemi kötelességüknek, hogy a táborban részt vegyenek. Hálás vagyok az MCSSZF elnökének, hogy egy vk-tábor után
azonnal ide indult, és a zárószertartáson neki jelenthettem. Talán ez mutatja a jövőbe lépésünket? A nyitáskor az MCsSz elnökének, a záráskor az MCsSzF és
az MCsSz elnökének tett jelentés
nyitja meg az új évszázadot?
Mindezek eredményeként
mondhattuk azt, hogy ez a tábor „az 1912-ben alapított Magyar Cserkészszövetség centenáriumi tábora”, ami nem a legerősebb
mondatunk. Azonban csak így volt igaz az állítás.
A szövetségi nagytáborok vagy jubileumi táborok
egy-egy szövetség rendezvényei, melyekre természetesen meghívja a többi szövetség képviselőit is.
Nemzeti Nagytábort csak úgy tarthatunk, ha minden magyar cserkészszövetség jelen van, és nem
meghívottként, hanem résztvevőként. Nem gondolom, hogy meghívót kellene küldenünk nekik, de
gondolom, hogy a tábor minden magyar cserkész
tábora.
a helyről
Számtalan kérdés merült fel, hogy a tábor hol legyen. Megkötéseket jelentenek a természetvédelmi előírások, a törvényi előírások, a tulajdonosi
szerkezet, a megközelíthetőség, a talaj, a tűzrakás kérdése, a táborterület berendezési lehetősége, stb. Számos esetben engedményeket kellett
tennünk egy-egy területen, hogy másik területen
nyerhessünk.
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Felmerült minden cserkészben Gödöllő, hiszen…
ott volt valami, ami… vagy ami… mi is? Tudatos
és alaposan mérlegelt döntés volt, hogy Megyer
után Gödöllőt választották és nem ismét Megyert.
Ugyanilyen tudatos döntés volt, hogy 1940-ben
Krasznahorkára tervezték a következő Nemzeti
Nagytábort, de a háború miatt már nem valósult
meg. 1948-ban pedig ismét más helyszínt találtak,
pedig Gödöllő még létezett!
Praktikus szempont volt,
hogy a tábor Budapesttől 100
km-nél ne legyen messzebb
(hiszen ez a mindenki által
megközelíthető helyszín); közúton elérhető legyen (résztvevők és beszállítók miatt); elég
tágas legyen (legalább 100 ha);
valamilyen természetes elválasztás legyen a törzs és a
résztvevők táborrésze között;
nomád táborra alkalmas legyen;
vasúttól ne essen messze (környezettudatosság okán).
Teljesen egyértelmű volt, hogy
ez a tábor sok dologban újdonságot hoz, és ez is
oka annak, hogy egy új legendát teremtsünk egy új
helyszínnel. Legyen a ma cserkészeinek saját Tapolcája, Megyere, Gödöllője… és így lett Ócsája.
Utólag mondhatjuk, hogy volt valami Istentől jövő
gondolat, hogy cserkészek jelenlétével fertőzzük
meg a települést, és létrejöj jön ott egy csapat. Örülünk ennek a hozadéknak, és reméljük, egy kicsit
az NNT2013 csapata is lesz.
Sokféle visszajelzést kaptunk a táborhelyről. Biztos, hogy nagyon nagy volt, és biztos, hogy a homok által visszavert hő különösen forróvá tette a légkört. Cserébe éj jel kellően hűvös is volt.
A következő ilyen tábornál ismét végiggondoljuk
a szempontokat, és reméljük, találunk másik táborhelyet. Addig is megőrizzük Ócsát a szívünkben, és ahogy az egyik altáborparancsnok írta:
„ahányszor arra járunk, mindig átmegyünk a táborhelyen, mert bár kis kerülő, de jó ott elhaladni”. ☻ Folytatása következik…

evok
Mi is az az EVOK? Egységes Vezetőképzési Online Központ. Na jó, de
ez mit jelent!? Azt, hogy mostantól
a vezetőképzős dolgaidat a neten
tudod intézni!
a nagyon leegyszerűsítjük, ez a legnagyobb gyakorlati haszna. Ha globálisan
tekintjük a vezetőképzős életünk, akkor
már sokkal árnyaltabb a kép. Az országban futó
összes cserkész vezetőképző egy felületen fut,
így a Gilwell-parancsnokság azokra folyamatos
rálátással rendelkezik. Ennek közvetlen következménye, hogy az összes feladat és jellemzés vis�szakereshető, akár egy mobiltelefonról is. Tehát
amikor valaki már a második VK-jába megy, akkor ott látják a korábbi jellemzéseket róla. Természetesen ez azt is jelenti, hogy a feladatok feltöltése és az értékelések megtekintése is hasonlóan
egyszerűvé válik.

h

A rendszer alapja egy Moodle nevű szoftver,
melyet alapvetően egyetemek kurzus- és tananyag-kezelésére találtak ki. Mi fogtuk, és magunkra szabtuk ezt a rendszert, hogy megfeleljen
a mi elvárásainknak. Felmerülhet a kérdés, hogy
vajon nem lövünk-e ágyúval verébre? Maga az
alapprogram egyáltalán nem nagy, viszont ha
minden VK ezen fut majd, azt jelentheti, hogy
évente több száz jelölt fog ja használni a rendszert. Ez már indokolttá teszi, hogy ennyire fejlett
felületet alkalmazzunk, ugyanis így tudjuk biztosítani az EVOK biztonságosságát és stabilitását.
Jelenleg még csak a kurzusokat töltjük fel a
rendszerbe, amik az egyes képzéseknek felelnek
meg. Ha már minden képzés zökkenőmentesen

Kocka őrs

Én már minden
feladatomat
feltöltöttem
az EVOK-ra!
fog működni, akkor a projekt második felében
tananyagok is felkerülnek.
Azzal, hogy ez a folyamat elindult a Magyar
Cserkészszövetségben, az európai szövetségek
élvonalába kerülünk a vezetőképzés modernizálása terén. A mi rendszerünk a harmadik távoktatás alapú rendszer Európában.
Az EVOK-ot a www.vk.cserkesz.hu/moodle oldalon érhetitek el, itt tudtok regisztrálni is a felületre. Folyamatosan fejlesztjük a rendszert, jövőbeni terveink között szerepel a regisztráció menetének átalakítása is. Ha minden jól megy, jövőre a csapatparancsnokok a nemsokára szintén
megújuló ECSET rendszeren keresztül tudják bejelölni, hogy kit szeretnének VK-ba küldeni, ezzel
is könnyítve, gyorsítva a folyamatot.
A regisztrációt követően minden jelölt felveheti
a neki szükséges képzést, a számára kialakított
felületre a kiképzői kiírják a feladatait, megosztanak vele érdekes, témába vágó cikkeket vagy
épp egy youtube videót. Például egy olyat, amely
megmutatja, hogyan lehet egyszerűen dobozos
üdítőből főzőegységet csinálni, vagy puszta kézzel és betonnal konzervet kinyitni. Az EVOK ezen
kívül számtalan lehetőséget rejt magában, legyen
szó csoportmunkáról, egy ötletelés lebonyolításáról fórum-rendszerben, vagy akár egy hittanteszt
megírásáról.
vezetők lapja 27

írta: Nagy Emese
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Kalkuláltunk, bevásároltunk, pucol,
tunk, szeleteltünk, tüzet gyújtottunk
tolkós
,
tunk
vár
,
pirítottunk, főztünk
tunk és jóllaktunk. Tábortüzet nem
raktunk, mégis közösségformáló
volt ez a főzés is, csakúgy, mint
egy táborban.
lső alkalommal a VL szerkesztősége főzött az újság gasztronómiai rovatának azzal a céllal, hogy amíg készül az étel, elbeszélgessünk arról,
miért is gondoljuk fontosnak, hogy a továbbiakban egy-egy recepttel, konyhai jó tanáccsal lássuk el egymást. Azt szeretnénk,
ha a GH-sok bátran
kísérleteznének a tábori konyhában, mert van élet
a paprikás krumplin túl is. Terveink szerint ezután
a nagyportréban szereplő vendéggel állnánk a tűzhely mögé. Interjú Pótor József Joséval, a VL felelős szerkesztőjével.

e

Kavargatjuk a készülő tárkonyos csirkeragulevest,
számolgatjuk az arányokat, nézzük az órát, mikor
menjen bele a zöldség, mikor a fűszerek. Közben
José arról beszél, hogy a főzés nem is csak egyszerűen logisztikai kérdés, hanem cserkésznevelési eszköz is.
josé Egy őrsi főzés elsősorban nevelési eszköz,
persze jó, ha finom a végeredmény, de voltaképpen ez határterület a pedagógia és a gasztronómia
között. Amikor ételt készítünk, azt a cserkészeink
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előtt tesszük. Tudják, hol, mit vásároltunk, mit főzünk belőle, és ahogyan mindenki otthonról hozza
a konyhai kultúráját, ugyanúgy a cserkészet is hozhat példákat, mintákat a táplálkozásban. Nem feltétlenül tudatosodik a gyerekekben az, hogy most
éppen mintát látnak, hanem ahogyan belenőnek a
cserkészetbe, másolnak. A cserkészet jó példa lehet arra, hogy megtanuljunk egészségesen táplálkozni, odafigyelni a környezetünkre.
N evelés az is, hogy mindannyian részt veszünk a
zöldségpucolásban , együtt gyűjtjük a fát, tüzelőt. Együtt
kell működnünk, csak akkor lesz kész a közös ebéd. M ire
nevelhet még a táplálkozás?
josé Megtanulhatjuk, hogy van ráhatásunk a nagy
társadalmi folyamatokra. Döntés kérdése, hogy magyar termékeket veszek-e, vagy, hogy hol
szerzem be az alapanyagot. A gyerekek
a csomagolás alapján
is tanulnak, nem mindegy mit, és kitől. Ha a
cserkészvezetője
rossz példával jár előtte, azt fog ja „helyes irányként” követni. Táborozás alkalmával érdemes időt
szánni arra, hogy felkutassuk a helyi termelőket, piacokat, és nem a könnyebb megoldást választani,
vl

gasztrovás
hogy leugrunk a boltba, áruházakba. Még az sem
biztos, hogy úgy olcsóbban jövünk ki. Nyáron ezzel
is szeretnénk foglalkozni az újságban. Izgalmas
lenne, ha egy csapat hajlandó lenne kipróbálni azt,
hogy átáll az áruházi bevásárlásról a piacira, és mi
végigkövetnénk az életüket. Kiderülne, melyik megoldás mivel jár, milyen problémákkal, nehézségekkel
találkozik az ember, amire előzőleg nem is gondolt.
Az élelmiszerek utaztatása, származási helye mellett a másik fontos tényező, hogy a szezonnak
megfelelően kellene táplálkozni. Ez kiemelt környezeti szempont. Nem kell paradicsomot enni januárban! Miért ne váltanánk ki más, télen is elérhető
vitaminforrással. A káposzta, a cékla, a fekete retek csak három példa erre. Ha pedig ragaszkodunk
a paradicsomhoz, tanuljunk meg befőzni! Milyen jó
őrsi, vagy csapatprogram lehetne! Megtanulnánk
lekvárt főzni, befőttet eltenni, lecsót lefőzni télire.
Az is a mi feladatunk, hogy mennyire tudatos cserkészeket nevelünk a táplálkozást, a vásárlást és a
környezettudatosságot illetően.

rece pt

tárkonyos
csirkeragu leves

Cserkészektől hallhatunk olyan panaszokat is, hogy
Lehetne szélesíteni a kínálatot,
vagy ezek a bevált, ismert ételek, amelyeket szabad tűzön
lehet jól elkészíteni?
josé Egyhangú, többnyire. Én is úgy látom, hogy
vannak ételek, amelyek alapjaivá váltak a cserkészkonyhának, például a paprikás krumpli. Nem
kell száműzni, de rengeteg mást is lehetne készíteni. Vannak ételek, amelyeket csak azért nem
adunk a gyerekeknek, mert egészségtelennek tartjuk, ilyen a hamburger, pedig csak nem megfelelően készítjük el. Egy hamburger is lehet egészséges!
Én magam is gyúrtam már húspogácsákat táborban. Annyi a titka, hogy megfelelő alapanyagot kell
használni. Jó hús, só,
bors, egy kis mustár.
Nehéz elrontani, bár az
utcai árusoknak sikerül.
Másik kedvenc receptem pedig a tárkonyos
leves, amit most is készítünk.
vl

egyhangú a tábori koszt.
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Főzési idő: 1 óra
Ár egy főre: Kb. 400 Ft
Vegetá riánus: Nem
Laktózmentes: Nem
Glu tén mentes: Igen
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10 főre
1 kg
1 dl
0,5 kg
0,25 kg
1 dbközepes
0,5 dbközepes
0,5 kg
450 g
2 csomag
600 g
1 db
1 cso kor
3-4 gerezd

50 főre

20 főre

2 kg
2 dl
1 kg
0,5 kg
2 dbközepes
1 dbközepes
1 kg
900 g
4 csomag
1200 g
2 db
2 cso kor
6-8 gerezd

4,5 kg
4,5 dl
2,5 kg
1,25 kg
4,5 dbközepes
0,5 dbközepes
2,5 kg
2250 g
10 csomag
3000 g
2,5 db
3 cso kor
15-20 gerezd
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írta: Tóth György csstj. (652.)
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Ha azt nézzük, hogy mi az ami elválaszt, előbb utóbb egyedül fogunk
maradni. Ha a közös dolgainkra
figyelünk, akkor fel fog juk ismerni
egymás hitében a szépséget.
mikor meghalljuk az ökumenizmus szót,
cserkész körökben sokaknak már „a hátán feláll a szőr”. Esetleg úgy gondolják,
hogy már megint „szenteskedésről” van szó, vagy
az örökös kompromisszumkeresés, profán módon
szólva, a kecske és a káposzta is megmaradjon elv
alapján próbálunk valamit kitalálni táborainkban, közös alkalmainkon arra, hogyan dicsérjük Istent.

a

meglátásunk, de közel 500 éve történt egy nagy
törés a nyugati egyházban, ami súlyosan kihatott
és kihat Krisztus Egyházára. A történelmi tényeket
ismerjük. Tisztában vagyunk egyházaink tanítását
illetően is, de a közösség mégse jön létre sokszor
protestáns és katolikus, protestáns és protestáns
között se. Ennek okát bennünk kell keresni, hisz Jézus példát adott a másik ember elfogadásáról, arról, hogy mindenkinek meg kell adni a kellő tiszteletet és szeretetet.

Isten nem szorul rá a mi imádatunkra. Nekünk kell,
hogy Őt imádhassuk, és meglegyen a reményünk,
hogy eljuthatunk hozzá az örökkévalóságba. A
vallásos embert – feltéve, hogy egészséges életeszménnyel és felfogással bír – ez motiválja, ez
az alapja az istenkeresésének. A keresztény embernek ott van a reménye, hogy nemcsak Isten
szemlélésében élhet, hanem egyenesen fel is támad, ahogy feltámadt Üdvözítője, Jézus Krisztus.
Az a Jézus Krisztus, aki látható módon hozta el közénk a felséges Istent, aki bemutatta nekünk az Irgalmas Istent.

Hosszú évek óta – amióta katolikus teológiát tanuló
emberként protestánsokkal kerültem kapcsolatba –
megfogalmazódott bennem egy alapelv, amit azóta is vallok, és amire még ha emberi gyarlóságomból kifolyólag nehéz is, törekszem: Ha azt nézzük,
hogy mi az ami elválaszt, előbb utóbb egyedül fogunk maradni. Ha a közös dolgainkra figyelünk, akkor fel fog juk ismerni egymás hitében a szépséget.
Ez azt jelenti, ha begubózunk saját hitvilágunkba és
kuporgatva, féltve nézünk a másikra, aki hozzánk
jön, és „elzavarjuk”, hogy te katolikus, te református,
te evangélikus etc-etc. rosszul érted Krisztus tanítását, menj innen, akkor mi magunk nem értettük
meg igazából az Evangéliumot. Ha viszont megnézzük a másik tanítását, hitét, szépségeket fedezhetünk fel benne. Én például a Szentírás minél jobb
megismerését tanulhattam meg református testvéreimtől.

Míg Jézus egyszerűen és világosan beszélt, és erre
buzdította tanítványait is, addig mi már oly mértékben túlértékeltük tanítását, hogy sok kérdésben
nem tudunk közös nevezőre jutni. Ebből adódnak
hitvitáink és pl. az asztalközösségünk hiánya is.
A gond ott kezdődik, hogy bizonyos kérdésekben
máshogy értjük Jézus szavát, és szeretnénk, ha a
mi egyházunk tanítása lenne a legigazabb. Meg�győződésem, hogy a Szentlélek vezetése mellett
is a mi emberi gyarlóságunkból kifolyólag nem valósul meg teljesen az Egyház közössége. Vannak
bizonyos pontok, nem is kevés, amiben közös a

Fiatalabb koromban én is beleestem ebbe a csapdába, mint oly sokan, kedves testvérem. Nézz a
szíved mélyére, és valld meg Isten előtt, nem voltak olyan gondolataid, hogy ezek a „bálványimádó katolikusok”, ezek a „(de)formátusok”? Ha nem
voltak, adj hálát érte Istennél, hogy elkerülted ezt
a csapdát. Ha voltak, de már felismerted, hogy ez
nem jó, azért adj hálát. Ha még mindig így gondolkozol, akkor ne feledd, egyszer Jézus színe előtt
kell majd számot adnod arról, megtettél-e mindent
annak érdekében, hogy megéld az evangéliumot és
ez hozzátartozott-e.
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kávészünet
Mint már mondtam, én is így vélekedtem fiatalon.
Ennek két oka is volt. Az egyik, hogy úgy szocializálódunk hitünkben, hogy az az egyetlen üdvözítő, és mindenki, aki mást mond, az hazudik, sőt
eretnek, bálványimádó és a többi. Ez nem az egyházak hivatalos álláspontja, hanem mi magunk éljük meg így. A másik, a tudatlanságunk. Nem ismerjük a másikat, nem ismerjük a hitét, ezért belép az előzőleg említett beidegződés, és minden
kezdődik elölről. De a Jóisten humora kifogyhatatlan és utánozhatatlan. Katolikus teológiát végző
emberként olyan helyzetekbe rakott, ahol a fent
említett érzésekkel és
meglátásokkal hamar
vége lett volna történetemnek.
Miről is beszélek? Katolikus teológusként
jelenleg egy református iskolában dolgozom, és ennek az iskolának a cserkészcsapatában vagyok
vezető. Ha a fenti ifjúkori önmagam lennék,
már elhagytam volna a
csapatot. De a Jóisten – többedmagammal együtt
– rám bízta hetven gyerek vezetését, és én ezt
örömmel vállaltam. Az iskolában megtanultam elfogadni a református hitet és értékrendszert, és
mindezt továbbadni a református gyerekeknek
úgy, hogy közben megmaradok katolikusnak.
Megszoktam katolikus táborokban, hogy keresztvetés, Mária tisztelet, szentmise, és hasonlók. Ez itt
nincs… Itt új liturgiát kellett megtanulnom, új szemléletmódot kellett kialakítanom. Istennek van humorérzéke. Segítségemre sietett feleségem személyében, aki mielőtt megismert volna, ugyanúgy
gondolkodott a katolikusokról, ahogy mi a protestánsokról… Aztán Isten összehozott bennünket, és
hitünket is össze kellett csiszolni. Így most az ökumenizmusról nemcsak beszélünk a gyerekeknek,
hanem meg is éljük.
A magyar cserkészet egyik szépsége, hogy ökumenikus. Nincs külön katolikus vagy protestáns

szövetség, csak katolikus és protestáns lelki közösség (Táborkereszt; Ichthysz). Az ő feladatuk,
hogy a cserkészetben megmaradjon ez a szép
vallási sokszínűség, és közösen alakítsuk ki állásfoglalásunkat egymás felekezeteiről, vallásáról
úgy, hogy az építő legyen, és a tudatlanságokat
legyőzzük.
Nemrég Beer Miklós atya, váci püspök kiadott egy
írást a katolikus cserkészvezetőknek. Ebben szépen, de nagyon határozottan mondja el, hogy mit
szabad és mit nem közös istentiszteleteink kapcsán. Leírja, hogy a
közös istentisztelet
még nem mentesíti
a katolikus cserkészt
a vasárnapi szentmise alól, de azt is leszögezi: a protestáns
cserkésznek is meg
kell adni a lehetőséget táborainkban,
hogy istentiszteleten
vegyen részt.
Törekednünk kell
az ökumenizmusra, de úgy, hogy közben el ne
veszítsük saját hitünket. Felekezeteink történelmében sok értékes momentum van. Ezek megőrzése cserkészkötelességünk is. Ha majd eljön
az utolsó nap, és színről színre láthatjuk Krisztust,
megértjük majd azt is, hogy mit tettünk jól, és mit
nem. Addig nekünk, keresztény-keresztyéneknek
Krisztust kell követnünk, és minden alkalommal
meg kell kérdezni a Mestert: „Te mit javasolsz? Mit
tegyünk?”
A végére egy kis humor: egy református lelkipásztor barátom mesélte, hogy egy hittanon feltette a kérdést: Tudják-e mi a különbség a keresztyén és a keresztény között? Egy kislány válasza:
„Semmi! Az a keresztény, aki hiszi, hogy Jézus
függött a keresztyén…” Isten adja, hogy ne legyen
közöttünk semmi különbség az utolsó ítéletnél, és
mindannyian együtt dicsérhessük Istenünket egy
örökkévalóságban, hol már nem az számít, hogy
katolikusok, reformátusok, evangélikusok voltunk,
hanem az, hogy krisztuséi.
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alapszabály javaslatok és módosítások
A 2013-as rendkívüli Országos Küldöttgyűlés az
OKGY 2013. 11. 23/12. számú határozatában egy
jogi munkacsoport felállítására kérte fel az Országos Elnökséget. Felmerült ugyanis az igény az
ülés keretében elfogadott Alapszabály továbbgondolására, egyes rendelkezéseinek esetleges

• A javaslatokat 2014. január 19-ig az Országos
Iroda részére kell megküldeni.
• Minden javaslat mellé indoklást kell fűzni. Ennek
hiányában nem kötelező foglalkozni a beérkezett
javaslattal. Amennyiben a javaslat szövegmódosításra vonatkozik, azt pontosan, szövegszerűen
kell megküldeni úgy, hogy a törlendő szövegrész
áthúzásra kerül, és a beszúrandó szövegrész kivastagítva, aláhúzással legyen jelölve.
• A fontosabb stratégiai kérdések tekintetében
a jogi munkacsoport 2014. február 14-ig küldje
meg a döntés-előkészítő anyagát az OT részére. Az anyag tartalmazza, hogy milyen kérdéskörökben érkezett módosító javaslat, ezeknek
milyen hatása van a Szövetség, ill. csapatok
működésére.
• A jogi munkacsoport az OT által adott irányok
alapján 2014. március 16-ig dolgozza ki az ASZ
szöveg javaslatait.
• Az OT a jogi munkacsoport összekötő személyének Székely Csaba (304.) csst-t választja meg.

megváltoztatására. Alapvető cél, hogy a cserkészmozgalom igényeit a lehető leg jobban kiszolgálja a Szövetség alapdokumentuma. A munkacsoport elsődleges feladata erre a feladatkörre
szorítkozik.
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A javaslatokat az elkövetkező egy hónapban,
azaz 2014. január 19-ig várjuk a fenti címen. Kérjük, hogy a tárgy mezőbe írjátok bele, hogy „ASZ
módosítási javaslat”. Köszönjük.

új csapatparancsnokok
kinevezése
buda:
Szilágyi Bence csst. (25.)
Pej András csst. (400.)
Némethy Kálmán csst. (442.)
Fillinger Zsófia (1002.)

részletek:
http://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-felhivas-korosi-csoma-sandor-osztondij-programra-p

erzsébet tábor 2014 –
vezetői jelentkezés
2014-ben ismét lesz „CserKészen az életre” tábor,
melynek eddigi története során közel 3000, többnyire hátrányos helyzetű gyermek nyerhetett bepillantást a cserkésztáborok hangulatába.
Nem titkolt célunk, hogy a tábori élmények hatására a résztvevők felkeressék a legközelebbi csapatot, és ők is cserkésszé váljanak. A táborban szükségünk van tapasztalt őrsvezetőkre,
rajvezetőkre és altáborparancsnokokra, hogy az
előre kidolgozott programok segítségével megvalósítsák ezeket a célokat.
2014-ben is számítunk rátok a táborok lebonyolításában. Idén lesz néhány újdonság, ami reméljük, megkönnyíti a munkánkat, illetve a program és a keretmese is megújul! Kérjük, mindenki
tartsa szem előtt, hogy ez a munka nem kerülhet előtérbe a saját csapatában vállalt teendőivel
szemben. A pénzügyi feltételek a tavalyihoz hasonlóak lesznek.
A jelentkezéseteket március 1-ig várjuk. További
információk
az MCSSZ
honlapján.
Kérjük, olvassátok át alaposan a feladatköröket.

szombathely:
dr. Magyar Balázs csst. (51.)
pécs:
Kriszbacher Gergő csstj. (217.)

körösi csoma sándor
program 2014

Az OKGY döntése nyomán az Országos Tanács
az OT 2013. 12. 14./4. számú határozatában kijelölte a folyamat sarokköveit.
OT 2013.12.14./4. Az Országos Tanács az Alapszabály módosításának folyamatában az alábbi
szempontok figyelembevételét kéri az Országos
Elnökségtől:
• A kerületi választott tisztségviselőkön vagy
csapatparancsnokokon keresztül kérjen és várjon javaslatokat, észrevételeket.

be javaslatokat a titkárság címére küldve. Ez nem
azt jelenti, hogy csak a fent említett személyek véleményére vagyunk kíváncsiak! Minden magyar
cserkész megteheti észrevételeit, de azt kérjük,
hogy ezeket a csapatparancsnokok és a kerületi elnökségek továbbítsák a központba. Szeretnénk,
ha minden javaslat mögött lenne érdemi egyeztetés, és beszélgetés a felek között. Minden javaslat mellé pontos és részletes indoklást kér és vár
az Országos Tanács, valamint a feladattal közvetlenül foglalkozó jogi munkacsoport. A kellőképpen
megindokolt észrevétellel, javaslattal lehet érdemben foglalkozni. Ennek megfelelően pontos törvényi
meg jelölést, vagy szövegszerű javaslatokat vár az
OT, amennyiben egyes rendelkezések módosítására érkezik indítvány.

Pályázz és nyerj ösztöndíjat a diaszpórában élő magyarság értékeinek megismerésére, és a Magyarországgal való
kapcsolatának erősítésére! 100 nyertes pályázó, 7
hónap, 23 ország.

Ennek értelmében csak csapatparancsnokok, kerületi elnökségek és az országos elnökség nyújthat

Jelentkezz, ha elmúltál 20 éves, érdekel a külhoni magyarokkal való közösségépítés és jól beszélsz angolul és/vagy az általad választott ország nyelvén!

a táborok időpontjai:
• 2014. július 27.-augusztus 1.
• 2014. augusztus 3-8.
• 2014. augusztus 10-15.
• 2014. augusztus 17-22.
Négy, egyenként 6 napos (5 éjszaka) turnusban,
ismét a zánkai Új Nemzedék Központban.
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42%
MISKOLC

58%

II

474 276 198

47%
III
39%

SZOMBATHELY
610 371 239

BUDA
2958 1565 1393

42%
SZÉKESFEHÉRVÁR
412 241 171

PÉcS
1023 516 507

Forrás: ECSET, 2013. 12. 12. (aktív cserkészek létszáma)

PEST
1789 985 804

46%

55%

DEBRECEN

54%

IX

154 83 71

61%
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I

53% 45%

X

IV

58%

VI

VIII

45%

KECSKEMÉT
877 479 398

55%

44%

V
56%

SZEGED
403 224 179

46%

50% 50%

54%

Összesen 8871 cserkész Fiúk: 4670 Lányok: 4201
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2015. JÚLIUS 28–AUGUSZTUS 8.
cserkesz.hu/dzsembori

Jelentkezz te is a magyar csapatba!

