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nëvekedés
és őszinteség
Kezdjük egy kis visszatekintéssel! 2007-ben írtam erről a
témáról, de ma is teljesen naprakész. Hogy is kezdtem?
„Nemrég hívta fel valaki a figyelmemet, hogy a nevelés és
a növelés (növekedés) szavaink alapvetően azonos tőről fakadnak. Hiszen mi mást szeretnénk, mint a ránk bízottakból
a lehető legtöbbet kihozni? Nevelni, azaz növelni őket?”
Mostanság sokat beszélünk a növekedésről, mert ez egy
mérhető, kézzel fogható jele annak, hogy amit csinálunk,
az sokaknak megtetszik, és sokaknak kedve támad itt lenni köztünk. Nem tudhatjuk még, hogy mi fogta meg. A vidámság, a közösség, a kaland, a romantika, vagy egy-egy
személyes varázserő hatott rá. Mitől marad itt? Mert nem
hisszük, hogy a nevelés volt az a vonzerő, ami közénk
rántotta a leendő cserkészünket.
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Mi biztosak vagyunk abban, hogy nevelni akarunk, és alakítani a ránk bízottakat. Emlékezzünk a cserkészet céljára:
„… Isten felé növekedjenek…” Így összenő, ami összetartozik: a nevelés és a növelés.
Nevelni, növelni akarjuk a ránk bízottakat. A saját példánkkal. Nevelni, növelni akarjuk önmagunkat. Önnevelés. Nevelünk önneveléssel is! Elsődleges feladatunk felnőtt korúként (akár vezetőként vállalunk szolgálatot, akár felnőttként segítünk, akár felnőttcserkész életet élünk, akár a
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cse rkészh ét taizébe n

A Katol ikus Cserkészek Világszövetségének Európai régiója idén is
megh irdeti a korábbról már jól ismert Cserkészhetet Taizében, 2014.
július 27. - augusztus 3. között.
A program költsége körül belül 70
euró, ami a szállást, étkezést és a
programokat is magában fogla lja.
A cserkészhét elsőd legesen 15-29
éves fiatal vezetőknek szól, de 30
év felettiek is jelentkezhetnek. A
szállás nagy közösségi sátra kban
lesz (saját sátor vihető). Az utazást egyénileg kell megoldani.
A program nyelve angol.
A Cserkészhét keretein belül a
résztvevők a Taizé normál heti
programja in vesznek részt (napi
három közös ima, kiscsoportos beszélgetések, tema tikus műhelyek,
gyakorlati közösségi munka), ezen
felül saját, cserkészprogra mok is
lesznek.
Jelen tkezési határidő: 2014. július
15., a http://iccs-em.org/en/activities/scout- week-taize-2014 honlapon keresztül. A jelentkezés végleges ítéséhez szükségetek lesz
majd a Külügyi Vezető aláírására
is, ezért a jelentkezés egyénileg folyik. Az ICCS egyszerre fog ja bejelenteni az összes jelentkezőt, ezzel
biztosítva , hogy az összes cserkész egy csoportba kerüljön.
További információt Gresz Orsolyától kérhettek. greszorsol ya@
gmai l.com
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a növekedés?

soós árpád, celsus, csst. (192.) A növekedéssel
semmi gond nincs. A kérdés az, hogy közben a
cserkészet céljának és eszköztárának eddigi erősségei (Isten felé tartó
személyiségfejlődés: cselekvés vagy
játék közben megtanult fegyelem, felelősség- és magyarságtudat, stb. útján) is gyarapodnak-e? Erről nem vagyok meggyőződve, és ahogy beszélgetek közeli
csapatparancsnok-társaimmal, ők sem. Ez persze
lehet, hogy csak a kommunikáció hiánya, és a VL
betömi majd ezt a foltot is. Mi bízunk benne, és ha
komolyan kérdeznek, szívesen válaszolunk is.

kerekes margit, gitka(1507.) Persze,
kell, ez természetes dolog. Az lenne a
baj, ha nem növekednénk. Az azt jelentené, hogy nem egy élő szervezet
tag jai vagyunk. A növekedés nem
jár lármával – a bölcsek szerint.
pej andrás csst. (400.) Mivel hiszek
abban, hogy a cserkészet egy –
sokszor göröngyös, de – járható út
a világ jobbá tételéhez, ezért ezt a
lehetőséget meg kell mutatni az embereknek, gyerekeknek.

Növekedni lehet és kell.
A jól végzett cserkészmunka fejlődést hoz maga után. Ez együtt jár a
növekedéssel, ami természetes és jó
dolog. Új módszerek, új lehetőségek
és új távlatok nyílnak meg. Ugyanakkor fontos, hogy ezt kézben tartsuk, a
cserkész eszmeiség szellemi-lelki keretei maradjanak meg, hiszen ez a közös alap.
vidovich kálmán cst., 298.

lehetnek a növekedésnek veszélyei?
celsus Nagy a pörgés a TÁMOP pályázat körül!
Reklámozzuk magunkat, és százezrekhez jutunk
6 vezetők lapja

el, eszközöket szerzünk be, ingatlanokat kezdünk
fenntartani, és sorolhatnám még az évek óta tényleges megoldásra váró problémákat, ami persze
nem leküzdhetetlen. Azonban arról egyelőre kevés
szó esik, hogy az elnyert forrásoknak hány százaléka fordítódik hosszú távú tervezésre. E tekintetben a mi működési kultúránk – ebbe beleértem természetesen magamat is – sajnos sokszor gyenge.
Ezen kívül veszélyt jelent még a gyors tempó, amit
ez a pályázat diktál. Döntésről-döntésre kell haladni
és nincs idő szusszanni. Tartok továbbá attól, hogy
ez a tempó olyan konfliktusokat szül, amik nem
kerülnek megoldásra. Ez pedig emberi kapcsolatok
megromlásához vezethet.
gitka Felhígulás, „minőségromlás” lehetnek a növekedés kellemetlen mellékhatásai. Meg az is, hogy
bizonyos esetekben nem mindnyájan ugyanazt
gondoljuk egy-egy fogalomról. A növekedésnek
ugyanakkor előnye is lehet, sok lehetőség rejlik abban, ha sokszínűbbek leszünk.
andrás A növekedés nem minden. Nem az a cél,
hogy sokan legyünk, hanem hogy értéket teremtsünk, és ezzel utat mutassunk az embertársainknak. Ha ezt látják és értékelik, akkor csatlakozni
fognak. Emellett csak úgy szabad növekedni, ha
ezzel a régi tagság is lépést tud tartani. Egy közösség vagyunk, ezért oda kell figyelnünk egymásra.
A kulcsszó a kommunikáció. Ha tudjuk, hogy mi
történik (és esetleg azt is, hogy miért…), akkor sokkal könnyebb mögé állni.
kálmán A veszély és a bizonytalanság minden
növekedésben benne van, főként, ha a folyamatok
gyorsan zajlanak le. Ilyenkor például vezetőhiány
léphet fel, amit megfelelő gyorsasággal vagy minőségben nem tudunk azonnal orvosolni, s ez a mindennapi cserkészmunkára negatívan hathat. Emellett a gyors növekedés esetén beleeshetünk a
mennyiség-minőség örök párharcába, és ez néha

értékvesztést és egyfajta felhígulást okoz. Ennek a
helyzetnek a kezelése, a már meglévő vezetők felelőssége.
mi lehet az előnye és hátránya egy
cserkészmúlt nélküli vezetőnek?
jó a gyorstalpaló”?
celsus Szerintem én is cserkészmúlt nélküli vezetőnek minősülök, ezért tudom, hogy van néhány
előnye is, de inkább hátrányt jelent. Kevés példa
van előtted, de ahhoz nagyon ragaszkodsz. Viszed
tovább a hibákat, amiket vezetőid előtted, vagy veled elkövettek. Nehezebben tudsz meríteni egy-egy
módszertani ötletet a „háttértáradból”. Én rengeteget
kaptam az I. és X. kerületek őrsvezetőképzés
mameluk- és kiképző-képzésétől, hogy ezeket a
hátrányokat leküzdjem. Az előnyök közé tartozik,
hogy a cserkészmozgalomba való elmélyülés mellett inkább megmaradnak a nem cserkész barátok.
Sokszor vita alakul ki abból, hogy most épp miért
nem velük van az ember. Ezek a viták önismeretet
és a cserkészet tudatosabb megélését, megismerését követelik meg az embertől. Motiválnak az úton.
gitka Édesanyám 1990-ben, gyorstalpalón lett segédtiszt. Az akkor végzettek nagyon sokat tettek a
cserkészet beindulásáért, és a „gyorstalpaló” ellenére nem láttam hiányt lelkesedésben és munkában.
Persze, a cserkészmúlt nélküli felnőtt vezetőknek
olykor nehezebb elszakadni a korábbi szokásaiktól,
esetleg – mivel nem volt mintájuk – nehezebben
értenek meg egy-egy számunkra alapvető dolgot.
Ugyanakkor én szerencsésnek tartom, ha egy
szervezetben megvan a „külső szem”, aki rákérdez
arra, hogy mit miért csinálunk. Tükröt tartanak,
ezért így jobban megismerjük magunkat, és láthatjuk a cserkészetünk külvilág felé mutatott oldalát is.
andrás Ha egy vezető több éves cserkészmúlttal
rendelkezik, akkor nem kell egyértelmű dolgokat
magyarázni. Ha azt mondom, hogy KCS vagy GH,
akkor egy nyelvet beszélünk. Persze egy friss
szemlélet nagyon sokat lendíthet egy közösségen.
Olyan új szempontokat világíthat meg, amelyek a
„belsősökben” fel sem merült volna. Nem a gyorstalpaló a lényeg, hanem az, hogy az illető milyen
ember és milyen képességekkel rendelkezik, attól
függetlenül, hogy van-e cserkészmúltja vagy nincs.

kálmán A cserkészmúlt nélküli vezetőben ott van
minden lehetőség, nem érték még negatív hatások,
teljes mértékben bizalommal tekint a jövőbe a vezetés tekintetében. Ezek mindenképpen előnyök. A
hátrányok pedig, hogy együtt kezdi a vezetettjeivel
a cserkészetet, egy-egy órával jár előttük. Az ily
módon kezdő vezetőknek megerősítésként és segítségként elengedhetetlen egy gyorstalpaló, ami a
kezdeti nehézségeken túllépteti, valamint személyes példákat, kapcsolatokat jelent számára. A
rendszerváltásnál is így, tapasztalatok nélkül indult
újra a cserkészet, sokan gyorstalpalón kezdték.

te hogyan fognál csapatalapításba?
celsus Ez a kérdés aktív csapatbeli vezetőként
most igen távol áll tőlem, de bizonyára segítséget
kérnék a cserkészkerületem vezetőitől, akik – bízom benne –, irányt mutatnának ebben.
gitka Emberközpontúan és alulról jövő kezdeményezésekkel. Szerintem nagyon fontos, hogy ott,
ahol csapatot akarunk alapítani, valóban legyen
igény a cserkészetre. Indirekt módon meg lehet velük tapasztaltatni az egység, a hit, a közösség értékeit, mindezt a természetben és cselekedve tanulva. A CSÖK rendszert amúgy jónak tartom, de nagyon fontos, hogy olyan embereket vonjunk be,
akik nagyon nyitottak, és akik ismerik a helyi emberek problémáit és összekötőkként tudnak fellépni
a helyi csapatok és az új csapatok között.
andrás Jelenleg sehogy, mivel már van egy csapatom, ahol találok éppen elég kihívást és feladatot.
kálmán Először is egy klasszikus szervező testületet hoznék létre, akik mind erkölcsileg, mind anyagilag-fizikailag segítenék az alakuló csapatot (szülők, plébánia, önkormányzat, helyi vállalkozók). Ezzel
párhuzamosan egy hatodikos-hetedikes vegyes,
kb. „két őrsnyi erejű” egység toborzását kezdeném
meg, akik a csapat mag ját képeznék, és belőlük
lennének az első őrsvezetők is 1-2 éven belül. Mindenképpen számolnék egy közeli/baráti csapat és
a gyerekek szüleinek segítségével. Ugyanakkor a
tábort és a portyákat a csapat közös hagyományainak meglapozásaként saját magunknak valósítanánk meg. A csapatalapítás eljárása: http://cserkesz.hu/latogatok/csapatalapitas
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írta: Pótor József cst. (304.)
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re
Hányan vagyunk? Ez a kérdés egy
nagyakrabban hangzik el, és egyre
gyobb létszámmal tudunk válaszolni
erre, egyre elégedettebb mosollyal.
z elmúlt években növekedési pályára állt
a magyar cserkészet, amelyhez komoly
forrásokat is kapott segítségül. De mit jelent számunkra a növekedés? A létszámbeli növekedés mindenkinek fontos. Talán mert kön�nyen érthető, jól mutatható. A jó egyenlő a sokkal, és fordítva. Biztosan nem lennénk egyre többen, ha nagyon rosszul csinálnánk a dolgunkat,

a

hiszen a gyerekek lábbal szavaznak, de fontos
látnunk, hogy a létszámnövekedés nem önmagáért való cél.
Hiszünk abban, hogy minden gyereknek joga van
a cserkészethez. Nem való mindenkinek a cserkészet, és nem is akarunk pusztán tömegszervezetté válni. De a cél az, hogy aki akar, az cserkész lehessen. Ehhez pedig két dolog szükséges:
először is fontos, hogy minden gyerek tudjon a
cserkészetről. Találkozzon vele valahol, akár személyesen, akár a tévében vagy az interneten, de
tudjon róla, hogy létezik.
A második szükséges dolog pedig az, hogy minden gyerek lakóhelyéhez elérhető távolságban

cserkéSzemmel

A növekedés azonban
minőségben is fontos, nem
csak mennyiségben. Még
nem találkoztam olyan
cserkésszel, aki ne szerette
volna jobban végezni a
munkáját.

legyen cserkészcsapat. Vagyis valódi lehetősége
legyen csatlakozni hozzánk.
Jelenleg a járások harmadában nincs cserkészet.
Ha a települések szintjén vizsgáljuk a lefedettségünket, akkor még rosszabb a helyzet: ma a cserkészet szigetszerűen működik Magyarországon.
Ha ezen változtatni akarunk, akkor a jelenlegi csapatlétszám többszörösére van szükség! Így, ha jól
dolgozunk a következő években, akkor komoly létszámnövekedés elé nézünk. De fontos leszögezni,
hogy ez nem cél, hanem következmény. Ha sokan
vagyunk, akkor elérhetőek vagyunk.
A növekedés azonban minőségben is fontos,
nem csak mennyiségben. Még nem találkoztam
olyan cserkésszel, aki ne szerette volna jobban
végezni a munkáját. Ehhez a Szövetségünk kell,
hogy segítséget adjon pedagógiai kiadványokkal,
programokkal és vezetőképzéssel. Ezt jelenti ma
a növekedés. A TÁMOP-os kiemelt projektünk is
leegyszerűsítve a fenti célokat szolgálja, minden
ezt a növekedést segíti..
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írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)

Gyula újratörkltészvcseapat
frissen alakult cse

„Céltudatosság! Ha valaki cserkészcsapatot akar indítani felnőtt fej jel,
azzal a tudattal kell végigcsinálnia,
hogy sosincs vége.”
j építésű, barátságos hangulatú iskola.
Gondozott udvara, parkja van, tágas terekkel és meleg színekkel. Jó lehet itt
tanulni. Gyulán vagyunk, alig pár kilométerre a
román határtól. A Göndöcs Benedek Középiskolában az igazgató nem csupán igazi, európai feltételeket teremtett a fiataloknak, de úgy
gondolta, szeretne egy cserkészcsapatot is. Az
elején járnak az építkezésnek, jelenleg huszonhatan vannak az 554-esek. Bemutatjuk a Kerkai Jenő Cserkészcsapat születésének körülményeit.

ú

Hat évvel
ezelőtt merült fel bennem, hogy jó lenne, ha egy
szakképző iskolában is megteremtődnének a
cserkészet feltételei. Fenntartónk a Katolikus
Egyház korábban a gimnáziumában működtette
a mára szétszéledt Maróthy Cserkészcsapatot.
Régóta tervezgettem, hogy legyen a gyerekeknek újabb lehetősége arra, hogy kibontakoztathassák a képességeiket, tudásukat, tehetségüket, de meg kellett várni, hogy a kellő feltételek
rendelkezésre álljanak. Nem is anyagi jellegűekre, hanem a feladatra alkalmas emberekre gondolok. Eltelt egy kis idő, míg megtaláltam őket.
czirok sándor, az iskola igazgatója

vl, nagy emese

Az

ön gyermekei a

Maróthyban

kezdték a cserkészetet, milyen visszajelzéseket kapott
tőlük?

czirok sándor 11-12 évesek lehettek, amikor
megalakult a csapat, és kifejezetten szerettek
volna részt venni a közösség életében.
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Ambíciójuk volt, hogy minél többet tapasztaljanak abból, amit a cserkészet tud nyújtani.
Ahogy felnőttek, és elhagyták a gimnáziumot,
más városokban tanultak tovább, így eltávolodtak a cserkészettől is. Úgy gondolom, nem volt
alkalom az utánpótlás nevelésre. A továbbtanulóknak csak egy töredéke jött vissza Gyulára
az egyetem, főiskola után, így megszakadt a
folytonosság. Ezért akartuk a városi cserkészetet újraindítani. Csapatunknak volt egy történelmi elődje, amely 1925-ben alakult. Az iparosok
554. sz. Gyula cserkészcsapata a cserkészmozgalom felszámolásáig működött, szép eredményekkel. Az akkori fiatalok megfordultak nemzetközi találkozókon, cserkész dzsemborin, volt
saját fúvós zenekaruk, a városban nagy elismertségnek örvendtek.
emese

Egy

csapat újraindítása nagy szervezést igé-

nyel, először is kell egy fenntartót találni .

czirok sándor Nem kell nagyon felfele keresgélni, elég helyi szinten megtalálni a kapcsolatot.
Én a csapatalapítási szándékról tájékoztattam a
Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság vezetőjét, Barabás Hunort, aki örömmel támogatta a
szándékunkat. A csapatszámot megtartottuk,
csak a nevét változtattuk meg Kerkai Jenőre. A
páter az egyik példaképem, régóta tanulmányozom az életét. Jezsuita atya volt, aki Szegedről
indulva egy országos méretű katolikus ifjúsági
mozgalmat hozott létre 1935-ben, félmilliós tagsággal. A KALOT, azaz a Katolikus

cserkéSzemmel
Agrárifjúsági Legényegyletek Országos
Testülete alapvetően a vidéki fiatalokat
próbálta fölkarolni, hogy korszerű tudást kapjanak a gazdálkodásról, kismesterségekről, amelyek segítségével
önállóan tudnak termelő munkát folytatni, szervezetbe tömörülni, fejlődni. A
mozgalom közel kéttucatnyi népfőiskolát is működtetett. Kerkai Jenő olyan
szellemiséget képviselt, amelyet érdemes megismertetni a mai fiatalokkal is.
A mi szakiskolánkban is többségében
iparos képzés folyik, ezért is éreztem a
szellemi rokonságot a páter, és a mi
céljaink között.
ekete Szabolcs csst. (554.) személyében találták meg azt a
vezetőt, aki felelősséggel, és a
kellő elkötelezettséggel tudja ellátni a
csapatparancsnoki teendőket. Szabolcs
testnevelő tanárként dolgozik az iskolában, és alig két éve lett cserkész annak eredményeként, hogy az igazgató
megkereste a csapatalapítási szándék
ötletével.

f

emese

M it

tudtál ezelőtt a cserkészetről?

Minimális információim
voltak, igazából semmit. Amit tudtam,
az később téves ismeretnek bizonyult.
Úgy gondoltam, hogy ez egy zárt közösség, táborozók, természetbarátok
klubja. Arról, hogy a nevelésről és a
vallásosságról is szól, semmit sem tudtam. Ha mondjuk Szegeden, vagy Budapesten élnék, bizonyára többet találkoztam volna a cserkészettel, de itt a
környékünkön semmilyen nyoma sem
volt, a múltban pedig nem kutattam.
Aztán a megkeresés után sokat változott ez a kép.
fekete szabolcs

emese

M ik

voltak az első lépések a csa-

patalapítási folyamatban?

szabolcs Az iskolánknak van egy lelki
vezetője, aki megkereste az egyik szegedi csapat parancsnokát, Lacát (Kéri
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cserkéSzáj jal
László cst., 1507.), aztán Misi atyával, a kerület
elnökével folytattuk a beszélgetést. Laca részletes tanácsokat, javaslatokat adott, hogyan ismerkedjünk a cserkészettel. Tanár kollégámmal,
Mittag Rolanddal (őv., 554.) közösen vettünk
részt az alapképzésen 2010-ben, amelyet Gitka,
Laca és Marcsi tartott Szegeden. (Kerekes Margit csst., Kerekes Mária csst. 1507.) Ezt követte
az őrsvezető-képzés Budapesten.

anna

A

segédtiszti képzésről nem beszélhetünk, de

ha egy mondatban kéne összefoglalni , mit mondanál
róla?

szabolcs Azt, hogy vissza akarok oda menni,
amióta csak eljöttem! Tisztább képet kaptam a
világról, önmagamról, a társaimról. Az az érzés,
amit ott átéltem a tíz nap alatt, máig kísért.
anna

M ivel

tudtátok megfogni a gyerekeket?

Ho-

gyan toboroztatok?

M esélnél az ott tapasztaltakról?
Nagyon sokfélék voltak a jelöltek, de

vl, zöllner anna
szabolcs

akadt köztük olyan is, akivel egy cipőben jártunk. Aztán volt, aki régóta cserkész, de csak
felnőttként gondolt arra, hogy képesítést szerezzen. Egy kicsit kilógtunk Rolanddal a sorból,
mert mi már harmincévesek vagyunk, családos
emberek, akik egy kicsit másként látjuk a cserkészetet. A keretmese tíz-tizenöt évvel ezelőtt
csak egy játéknak tűnt volna, ma már rögtön
látom a nevelési célját, és alkalmazom a családi
életben és az iskolai oktatásban is. Az őrsvezető-képzéssel párhuzamosan elkezdtem a segédtisztit is, ez elég nehéz időszak volt. Szinte
nulla tudásból kellett teljesítményt nyújtani. Leginkább könyvekből tanultam. Szerencsére Laca
hívott nyári táborba, ami nagyon sokat segített
abban, hogy sikeresen elvégezzem mindkettőt.
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szabolcs Alaposan át kellett gondolnunk azt,
hogy az átlagos csapatalapítási metodika működőképes lesz-e, vagy
sem a városunkban. Hiába kaptunk
mintát a fővárosból, vagy Szegedről, úgy láttuk, hogy
pontosan ugyanúgy
nem fog működni.
Nem kezdhettük az
építkezést a kiscserkészek toborzásával, középiskolában
dolgozunk, ezekkel
a diákokkal vagyunk körülvéve,
ezért az elsők toborzása célzottan,
a körükben történt.
Tudtuk, kik a fogékonyabbak, nyitottabbak és
őket kérdeztük meg, velünk tartanak-e. Belőlük
lettek az „alapemberek”, és a továbbiakban
szinte nem is kellett keresgélni, szépen jöttek a
többiek, mert látták, hogy itt az iskolában mozgunk, itt van a csapatotthonunk. Itt nem csak
hetente egyszer találkozunk, hanem a hét minden napján, ami sokkal közvetlenebb kapcsolatot eredményez. Viszont csak az iskolán belül
terjeszkedünk.

M iért?
szabolcs Először meg kell erősíteni a vezetőséget, stabilizálni az értékrendet, aztán fogunk
majd bele a terjeszkedésbe, különben szét fog
hullani a közösség. Ha túl gyorsan kezd növekedni a csapat, problémák jelenhetnek meg. Hiába van a szövetségnek egységes irányvonala,
emese

félő, hogy azt nem fog ják követni egy fellazult
közösségben. Ha már létrejött az erős csapat
négy, vagy hat év alatt, utána tudunk lépni afelé, hogy másokat is bevonjunk a közösség életébe.
anna

B udapesten

két- három évente váltják egymást

a csapatparancsnokok, és erős tisztikar is van körü löttük, míg vidéken sokkal jellemzőbb , hogy egy ember
vállán van a munka java , ráadásul öt, akár tíz
évig is viszi a csapatot.

Te

meddig tervezed a csapat-

parancsnokságot, gondoskodsz- e az utánpótlásról?

szabolcs Ezen nem szoktam gondolkodni, de
ha valaki jelentkezik a pozícióra, szívesen átadom. Rolanddal közösen vezetjük a csapatot, de
egyelőre egyedül én végeztem el a ST-t a csapatban. Valószínűleg idő kell ahhoz, hogy az
utánpótlást biztosítsuk.
emese

Újdonsült cserkész vagy, viszonylag
Éreztette ezt veled bárki?

tapasztalattal.

kevés

szabolcs Soha nem éreztettek velem ilyet a
cserkészek. Inkább én érzem úgy, hogy keveset tudok még. Nem is az elvek, vagy a motiváció szintjén különbözünk, hanem a cserkésztapasztalatban. Amikor összeülünk, és keretmesékről beszélgetünk, akkor én ehhez a párbeszédhez kevéssé tudok hozzászólni. Azonban
sokan mondják nekem, hogy ez az újonc lét pozitív hozadékkal is bír, hiszen kritikus szemmel,
kívülről is rálátok olyan dolgokra, amelyeket a
többiek természetesnek vesznek, esetleg azt
mondják, hogy „hát ilyen a cserkészet”.
anna

Ha

tanácsot kérne tőled egy ambiciózus bé-

késcsabai fiatal, hogy szeretne ő is csapatot alapítani , milyen tanácsot adnál neki?

szabolcs Ha van már családja, legyen türelmes. Ez az egyik alapvető feltétele a munkának. A másik, a céltudatosság. Ha valaki cserkészcsapatot akar indítani felnőtt fej jel, azzal a
tudattal kell végigcsinálnia, hogy sosincs vége.
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írta: Huszárné Thuróczy Piroska Outi csst. (426.)
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Talán a túl sok elméleti anyag, az elvo
k
fogalmak vagy a számítási feladato
bonyolultsága miatt: az iskolai tanulmányok nem segítik, hogy a diákok
ben
megszeressék a kémiát. Sokak fejé
álló
l
távo
a kémia a való élettől nagyon
tudomány.
alójában hétköznapi életünk számos
mozzanata során találkozunk kémiai jelenségekkel, csak ezeket természetesnek
vesszük. Ha megértjük egy számunkra ismert jelenség okát, akkor nemcsak a mindennapi életben használható tudást nyerünk, hanem átélhetjük a felfedezés örömét. Előző cikkünkben a vízzel foglalkoztunk, most a tűzzel „ játszunk”.

v

Egy jó cserkész sok mindent tud a tűzről. De vajon a fa égésének kémiai hátterével is tisztában
van? Az alábbi kísérletet egy tűzrakással foglalkozó forgószínpad egyik állomásaként ajánlom;
mert a tűzrakás mozzanatai során több ízben
vissza lehet utalni az itt elhangzottakra.
• Időtartam : 20 perc
• Szükséges eszközök (csoportonként): gyufa, gyertya,
hurkapálca, hideg üveglap
• Szükséges anyagok: meszes víz (égetett mész –
CaO – híg oldata)
• H elyszín : bárhol
• Korosztály: mindenki
• Szükséges vezetők száma: 1 fő
• Gyerekek ideális létszáma: 3-4 fős csoportokból
bármennyi
A kísérlet során gyertyával szemléltetve magyarázzuk meg a tűzzel kapcsolatos alapvető tudnivalókat. A cserkészeknek kettesével-hármasával
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adunk egy-egy gyertyát, és megkérjük őket,
hogy gyújtsák meg őket. Ezután a következő sorrendben érdemes megbeszélni a tűzzel kapcsolatos kérdéseket:
tulajdonképpen mi az a tűz? milyen tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban?
A tűz egy olyan „ jelenség”, ami során hő keletkezik, ezért melegít minket. Fény jelenség is kíséri; a gyertya és a fából rakott tűz láng ja sárga,
de például a gáztűzhely rózsáján látható láng kék
színű.
mi alakul át mivé a fából rakott tűz és a
gyertya esetén?
Mint sok kémiai reakció és fizikai folyamat során, valamilyen anyagból/anyagokból másmilyen
anyag/anyagok keletkeznek. Ezt az átalakulást a
hőátadás és a fény jelenség kíséri.

pepszi
Tapasztalataink szerint az első esetben a fa alakul át hamuvá és füstté, a másik esetben a viasz alakul át valamivé; azt elsőre nem lehet látni, hogy mivé. (Érdemes már itt jelezni, hogy a
későbbiekben pontosítani fog juk, hogy pontosan
milyen folyamatok zajlanak le.)
milyen típusú kémiai reakciók lehetnek
ezek?
Mivel hőt ad át a környezetének, ezért biztosan
exoterm reakció. A két tanult nagy reakciótípus
közül (redoxi reakció / sav-bázis reakció) pedig
valószínűleg redoxi reakció, de ezt a későbbiekben be is bizonyítjuk.
vizsgáljuk meg, hogyan épül föl
a gyertya lángja! ránézésre mit
látunk; milyen részei vannak a
lángnak?
Kérjük meg a cserkészeket,
hogy egy hurkapálcát fektessenek végig vízszintesen
a láng közepén néhány másodpercre! Ezután tartsanak
a gyertya láng jába pár pillanatra hideg üveglapot. Már
ránézésre meg tudjuk állapítani a láng egyes részeit; a belső sötét részt,
a fényesen világító középső részt és a láng külső
részén a nem világító szegélyt. A hurkapálcával és
az üveglappal végzett vizsgálatból a következőket
állapíthatjuk meg: a belső rész, a mag, ami nem
égette meg a gyújtópálcát és az üvegen paraffinos kört hagyott, nem annyira forró, és paraffin
gőzöket tartalmaz. A világító burok izzó koromszemcséket tartalmaz, ezét látunk az üveglapon
koromszemcsékből lerakódott karikát. Azért keletkeznek itt koromszemcsék (amelyeknek az izzása
okozza egyébként a sárga színt), mert a lángnak
ez a része nem érintkezik elég oxigénnel ahhoz,
hogy a széntartalmú vegyületek tökéletesen elégjenek. A külső világító rész a legforróbb: ez égeti
meg leg jobban a gyújtópálcát. Itt az éghető anyag
már elég oxigénnel találkozik ahhoz, hogy tökéletesen elég jen. Ha az üveglapot a tűzből kivéve rögtön megvizsgáljuk, rövid ideig egy vízcseppekből
álló külső karikát is észrevehetünk, ami a meleg
üveglapról hamar elpárolog.

megjegyzés: a kísérletekkel kapcsolatos bővebb magyarázat itt található: Rózsahegyi Márta, Wajand Judit; 575 kísérlet a kémia tanításához,
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, 189-192. o.
az eddigiekből milyen következtetéseket tudunk levonni arra vonatkozólag, hogy a gyertya égése során milyen
anyag/anyagok alakulnak át milyen
anyaggá/anyagokká?
Mivel korom keletkezik az égő anyagból, azért valamilyen széntartalmú anyag ég el. Ezek olyan vegyületek, amelyeket szénből és hidrogénből álló,
viszonylag nagy molekulák alkotnak (pl. a vízmolekulánál, vagy a szén-dioxid molekulánál sokkal
nagyobbak). Azt is tapasztaltuk, hogy az égéshez
oxigén kell; hiszen az oxigéntől elzártabb helyen
kevésbé ég a láng. Az égésnek több terméke is
van; pl. a korom és a víz, amit lecsapódva láttunk
az üveglapon.
hogyan tudnánk bebizonyítani,
hogy tényleg kell az égéshez
oxigén?
Az égő gyertyára borítsunk fej jel lefelé egy befőttes üveget, vagy főzőpoharat. A gyertya először füstölni kezd,
majd másodperceken belül elalszik.
Az oxigén hiányában egyre „tökéletlenebb” lett az égés, majd teljesen meg is szűnt.
van a gyertya lángjának (és a fából rakott tűznek) még egy fontos terméke,
amit eddig nem tudtunk bizonyítani, mivel
egy színtelen, szagtalan gáz. van ötletetek, hogy mi lehet ez az anyag?
A következő módon bizonyíthatjuk a létezését.
Egy üveg mérőhenger aljába meszes vizet töltünk. A mérőhengerbe belelógatunk egy gyertyát
a rá erősített drót segítségével. Az üveghengert
lefedjük egy üveglappal, és megvizsgáljuk, hogy
milyen változásokat tapasztalunk a láng elalvása
után. A meszes víz megzavarosodott. Talán emlékeztek; ez a szén-dioxid gáz kimutatási reakciója. A meszes vízben kalcium-karbonát (azaz
mészkő) keletkezik, ami a vízben oldhatatlan. A
reakció egyenlete a következő:
ca(oh)2+co2=caco3+h2o
vezetők lapja 15

írta: Nagy Emese

gasztrovás

k
innovációre
ggelire
a,
gyümölcsjoghurt, zabkás
amerikai palacsinta
edd a kezed a szívedre: hányadik nap
után érzed azt a táborban, hogy soha
többé nem eszel lekváros kenyeret? Vezetőként láthatod, hogy a gyerekek minden finom újdonságot örömmel fogadnak, főleg egy
esős reggelen, vagy egy nehéz nap kezdetén.
Dobd fel őket egészséges, laktató és szuper finom reggelikkel, amiket gyerekjáték elkészíteni
tábori körülmények között is. Lássuk a legegyszerűbbet, amiért még tüzet sem kell gyújtani.
Házi gyümölcsjoghurt. Miért ne ehetnél olyat, amit
otthon? Szórj a poharad aljára müzlit, kanalazz
rá natúr joghurtot, és tegyél a tetejére a kedvenc
gyümölcsödből. Joghurtot lehet kapni nagy kiszerelésben, ahogyan müzlit is, szóval egyáltalán
nem macerás dolog, mégsem gyakori reggeli a
táborokban.

t

Az eddigi tudásunk alapján próbáljuk meg felírni egy szénhidrogén tökéletes égésének egyenletét! A szénhidrogének olyan szerves anyagok,
melyek szénből és hidrogénből állnak. A viasz fő
alkotója, a korábban már emlegetett paraffin is
főként ilyen szénhidrogén molekulákból áll. Mivel
a nagyobb szénatom számú paraffinok bonyolultabb vegyületek, helyettük a legegyszerűbb telített szénhidrogén, a metán égését fog juk felírni.
A metán égésének kiindulási anyagai és a keletkező anyagok ugyanis ugyanazok, mint a paraffin esetében.
az égéshez szükséges kiindulási anyagok: szénhidrogén, oxigén
Az égés során keletkező termékek:
víz és szén-dioxid
(korom csak a tökéletlen, oxigénhiányos égés során keletkezik). Ezek szerint a tökéletes égés
egyenlete:
ch4+2o2=co2+2 h2o
A fából rakott tűz
esetében is igaz
mindaz, amit a gyertya esetében tapasztaltunk, csak még egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert a fa még sokkal többféle vegyületből áll, s ennek megfelelően
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az égés során is többféle anyag keletkezik. A fa
égése során is fő szerepük van a szerves anyagoknak. De ebben az esetben fontos lépés, hogy
a fából többféle éghető gáz szabadul fel, és ezek
égnek a tűz láng jában (pl. CH4, CO, H2 stb.).
Mindesetre a gyertya égése kapcsán szerzett
kémiai tudásunkat itt is jól hasznosíthatjuk; a fa
égéséhez is kell elegendő mennyiségű oxigén, és
az égés fő termékei itt is a víz és a szén-dioxid.
A tökéletlen égés nyomán itt is keletkezik korom, aminek egy része füstként elszáll, és az
égés nyomán visszamarad a hamu, ami a fa szilárd égéstermékeiből és az éghetetlen vegyületeiből áll.
megjegyzések Fontos,
hogy hagy juk a cserkészeket gondolkozni a válaszokon. A fent leírt sorrend szerint haladva rá lehet őket vezetni a helyes
válaszokra; sokkal jobban meg fog ják jegyezni
mindazt, amire ők maguk
jöttek rá.
A következő lapszámokban néhány olyan kísérlet
leírását tervezem közzétenni, melyekkel egyszerűen el lehet kápráztatni
a cserkészeket egy-egy tábortűz, vagy meseerdő alkalmával.

zabkása
Érdemes nagyobb mennyiségben főzni, ha már egyszer
ezért gyújtunk tüzet reggel.
Frissen, melegen is finom, és
másnap hidegen is élvezetes
napindító, magas tápértékű élelem. Rendkívül egészséges, tele
van B-vitaminokkal, vasat, foszfort és kalciumot is tartalmaz ez
a rostban gazdag, jó ízű gabona.
Tetszés szerint dúsítható mazsolával, dióval, mogyoróval, aszalt gyümölcsökkel,
így a hozzáadott cukrot is elhagyhatjuk.
elkészítése: 1 adag zabpelyhet a száraz, felmelegített edényben addig pirítjuk kevergetve,
míg megérezzük az illatát. Ezután 2 adag vizet

öntünk rá, és lassú tűzön 10-15 percig főzzük,
amíg besűrűsödik. Pihentetjük, hogy teljesen felszívja a nedvességet. Ízlés szerint adhatunk még
hozzá fahéjat, almát is.
tábori palacsinta
Palacsinta- és elektromos gofrisütő nélkül is készíthetünk palacsintát a táborban, csak sűrűbbre
kell bekeverni a tésztát, amelyhez élesztő- vagy
sütőport adunk. Amerikai stílusú, vastagabb, ruganyos harapnivalót kapunk. Hat fő részére állítottuk össze a receptet.

hozzávalók: 20 dkg liszt, egy csomag sütőpor, 2 dl tej, 2 db tojás, 2 evőkanál vaj, vagy olaj, 1
evőkanál cukor, vagy méz, egy csipet só.
Az összetevőket simára keverjük és pihentetjük egy-két óráig, hogy a liszt megduzzadjon. A
tésztának sűrűnek kell lennie, de mégis folyósnak. Ez a lényeg. A felhevített edény aljára kevés
olajat öntünk, és óvatosan kis halmokat kanalazunk rá a masszából, majd mindkét oldalát szép
pirosra sütjük. Az elkészült palacsintákat lefedjük egy konyharuhával, amíg a többi adag meg
nem sül. Akinél van juharszirup, tehet rá belőle,
ha„csak” lekvár van kéznél, biztos sokkal jobban
fog ezen az alapon csúszni, mint a kenyéren.
vezetők lapja 17

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

legutóbbi újraindulás hajnalán rengeteg településen jelent meg a cserkészet,
azonban mára a járások több mint felében nincs működő cserkészcsapatunk. A Szövetség stratégiai céljai között szerepel, hogy
ezen az állapoton változtasson, és minden magyarul beszélő gyerek csatlakozhasson a cserkészethez, ha akar. Ezért a TÁMOP 5.2.8 projekt részeként elindult a kezdetben hat, majd
tízfősre duzzadó hálózatunk, hogy segítsük a
csapatok indulását. A csapatalapítási összekötők nem teljes állásban dolgoznak a szövetségnél, munkájuk során hetente minimum egy látogatást tesznek olyan szereplőknél, akik részesei lehetnek egy csapatalapítási folyamatnak.
Olyan emberekkel dolgozunk, akiknek belefér
az életükbe, hogy ezt a nemes feladatot elvégezzék. Igen változatos a csapat, akad köztünk
több egyetemista, de van pénzügyi tanácsadó és borász is. Összeköt minket, hogy így
vagy úgy, de mániánk a cserkészet. Igyekeztünk olyan embereket találni, akik aktívan részt
vesznek a saját csapatuk vezetésében vagy
akár kerületi szinten, és hitelesen tudják képviselni mindazt, amit a cserkészetről gondolunk.

parancsnokot, fenntartót, vezetőket. Cserkész
élményt kell adnunk a vezető korú gyerekeknek, hogy tudják, mi mellett köteleződnek el, és
jövőbeni parancsnokukkal együtt őket is át kell
segítenünk a szükséges képzéseken. A csapatalapítás során egyszerűbb a helyzetünk,
ha egy közeli, működő csapat segíti a munkát. Ilyenkor azt kérjük, hogy két-három évközi
programra és akár a nyári táborba hívják meg
a gyerekeket és a jövőbeni parancsnokot, hiszen leírhatjuk egy könyvben, hogy milyen jó
dolog táborkaput építeni, számháborúzni vagy
izgatottan készülni egy tábortűzi produkcióra,

Jó hír, hogy igen sokan keresnek meg bennünket azzal, hogy szeretnének olyan közösséget adni a gyerekeknek, mint a cserkészet.
Azokra a helyekre is eljutunk, ahol jó talaja van egy csapat létrehozásának. Ezek általában járási székhelyek, ahol egy helyen van
nagyobb „gyerekanyag” és vezető korosztályú fiatal is. Nagyon sok kérdés és aggály merül fel egy csapatalapítási folyamat során, melyekre igyekszünk megoldást találni. A célunk,
hogy ne csak elindulni segítsünk, hanem megteremtsük azokat a feltételeket, amik fenntartható működést eredményeznek. A cserkészet
alapelveiből nem adhatunk alább, ezért komoly
a felelősségünk: meg kell találnunk a megfelelő

de a személyes élmények nélkül ez keveset ér.
Nehézség azokon a területeken akad, ahol közel s távol nincs cserkészcsapat. Ott még inkább fókuszba kerülnek azok a segítő szolgáltatások, amivel a mozgalom és a szövetség
segíteni tud: például több száz olyan gyerek
fog CserKészen az Életre táborba menni, akik
alakuló csapataink tag jai lesznek.

egyik munkatársa, aki nem cserkészként megismerkedve a mozgalommal elhatározta, hogy
lakóhelyén újraindítja a gyülekezet szunnyadó
cserkészcsapatát. Így ezt a folyamatot testközelből szemléljük, és nagy izgalommal várjuk a
fejleményeket. A sok e-mailezés, megbeszélés
mellett az igazi élmény a munkánkban az, ha
látjuk, hogy megindul a szervezési folyamat, és
már olyan fiatalok vesznek részt kerületi vagy
csapatprogramokon is, akik a mi munkánk miatt kerültek kapcsolatba a mozgalommal. Ilyenkor kicsit beindul bennünk a „csapatparancsnok/mentor” és valahol a sajátunknak érezzük
az alakuló csapatokat, és teljes szívből igyekszünk a parancsnokot támogatni.

A nemrég kezdődött központi alapozó felkészítőnk olyan embereket ismertetett meg a cserkészettel, akik eddig nemigen hallottak róla, de
valamiért felkeltette az érdeklődésüket. Nagy
részük a képzésen már konkrét csapatalapítási szándékról számolt be, köztük a projektiroda

Hasznos tanulsággal szolgál a munkánkban
annak ismerete, hogy ahol korábban volt, ott
miért szűnt meg a csapat, illetve az is, hogy
sokszor találkozunk olyan településeken is
cserkészekkel, ahol nem is várnánk. Ezeken a
helyeken nagy segítség lehet olyan emberre

a
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Jó hír, hogy igen
sokan keresnek meg
bennünket azzal, hogy
szeretnének olyan
közösséget adni a
gyerekeknek, mint
a cserkészet.

A CSÖK munkatársai: Havas-Volczer Fruzsi,Wintsche-Mikesch Viktor, Zöldi-Kovács
Gáspár, Zombori Nelli, Rák János, Nagy Gábor (Gabssy), Győry Sándor

akadni, aki ismeri a cserkészet fortélyait. Előfordult már például, hogy egy iskola igazgatója keresett fel minket, aki még a 90-es évek elején
volt cserkész, és a plébánosuk amúgy is lelkesedik az ötletért, így szeretne maguknak egy
csapatot. Az atya egyébként egy papi találkozón (rekollekción) hallott tőlünk a cserkészetről,
ahol lehetőséget kaptunk, hogy tíz percben elmondjuk a „tutit”. Ez egyike volt azoknak a találkozóknak, ahol a cserkészet ügyének söprögetünk „összhárshegyileg” (OVT, nevelési
igazgató, CSÖK koordinátor). Közel 40 helyen
folytatunk csapatalapítással kapcsolatos megbeszéléseket, köztük olyan helyeken is, ahol jelenleg megyei szinten is csak két-három csapat van. Bízunk benne, hogy ezt a számot növelni tudjuk. Azt gondoljuk, hogy minden gyerek megérdemli, hogy cserkészek közé tartozhasson, ezért azon dolgozunk, hogy az ország
azon részeibe (pl. Tatabánya) is eljuttassuk a
cserkészetet, ahol jelenleg nem működik ilyen
közösség. Komoly és időszerű feladat.
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tapasztalat

kemeaznecredőben
an újra meKözeleg a nyár, hamaros
ra! Unod már,
gyünk táborba, portyák
űzön készült
hogy mindig csak tábort
zerűen csak
ys
eg
ételeket eszel? Vagy
i új, és újabb
áln
szeretnéd magad kiprób
k együtt keterületeken. Akkor rakjun
mencét!
ábry Bálint (205.) és társai tavaly nyáron
elkészítették életük első tábori kemencéjét, ami ma is ott van valahol az erdőben,
Bernecebaráti közelében, a Solymár-forrásnál. Az
már kiderült, hogy jó munkát végeztek, mert a
környékbeliek azóta is rendszeresen használják
a szokatlan erdei „tűzhelyet”. Azon a nyáron boldog volt a társaság: saját készítésű péksüteményeket, kenyereket fogyaszthattak az erdő mélyén! Megkérdeztük Bálintot, hogyan tudnánk mi
is utánuk csinálni.
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kezdtétek a munkát?

Sajnos nem vagyok egy kemenceépítő nagymester; tudásom nagy részét a
fábry bálint
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youtube-ról szereztem (http://goo.gl/tyKn0w). Ha
hosszútávra szeretnétek kemencét építeni, akkor
mindenképp keresgéljetek a videók között. Van,
amelyiken elmondják a pontos száradási időket, és
azt, hogyan kell szép belsőt csinálni homokkal. Mi
egy egyszerű kemencét állítottunk össze, amihez
a következő alapanyagokat kellett beszerezni:
• 10-15 friss, kisuj j vastagságú friss mogyoróvessző (bármilyen hajlékony, de erős ág megteszi)

• 6 vödör agyag és 12 vödör homok
• kb. 1 négyzetméternyi textil
• nagy jából annyi széna vagy szalma, amen�nyit egy ember felmarkolva kényelmesen el tud
vinni
• egy nagyobb fólia, amin az összetevőket tapossuk-gyúrjuk majd össze
Homokot a patakparton bányásztunk, jó minőségű agyagot pedig az egy kicsit arrébb lévő
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tapasztalat
készítettünk egy szokásos 2:1-es keveréket, amihez annyi szénát tapostunk, amennyit csak bírtunk. Ebből a masszából tapasztottuk meg a külsejét, ami kb. 6-8 centi vastag lett. Végül vizes
kézzel elsimítottuk, hogy jobban nézzen ki.
Mivel sötétedésre sikerült befejezni, így csak
másnap reggel gyújtottunk be. Kezdetben kis
lánggal, aztán kb. két óra elteltével teljes gőzzel
tüzeltünk benne mintegy 10 órán keresztül, amíg
az egész kemence ki nem száradt. A belső fa
szerkezet, meg a rongy elég hamar kiég belőle,
azért kell kis lángon kezdeni, hogy legyen ideje
annyira megszáradni, hogy ne omoljon be. A legtöbb időt az anyagszállítás és a taposás vitte el,
maga a váz megépítése és a tapasztás nem volt
több másfél óránál, úgy, hogy ketten-hárman dolgoztunk rajta.
Elégedett vagy az eredménnyel?
Sajnos csak szűk egy hetem volt megépíteni és használni, így más módszer nem nagyon
jött szóba. Novemberben visszamentem megnézni, és még állt, sőt a helyiek készítettek hozzá parázskotrót is. Ha ilyen adottságok mellett újat építenék, akkor néhány dolgot másképp csinálnék:
• amikor az alját tapasztottuk, érdemes lett volna
kb. 15 centivel túllógatni a faszerkezeten, hogy
a külső rétegeknél ehhez tudjuk tapasztani
• előre le kellett volna gyártani egy ajtót, „amire
ráépítjük” a bejárati nyílást, így sokkal jobban illeszkedő verziót kaptunk volna. Ezzel együtt a
bejáratnál érdemes a jelenleginél kicsit jobban
túllógatni az alját, hogy az ajtót kényelmesebben oda lehessen támasztani
vl

bálint

völgyben találtunk, úgyhogy jól megszenvedtük,
mire kézben áthordtuk a rétre. Elsőként a kemence belső formáját építettem meg a vesszőkből. A
kemence lelke, hogy a belsejébe vezető „folyosó”
belső magassága a nagy belső tér magasságának nagy jából a kétharmada legyen.
Aztán elkészítettük az aljához és a belsejéhez való anyagot: két adag homokhoz egy adag
agyagot adagolva addig gyúrtuk-tapostuk, amíg
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teljesen homogén masszát nem kaptunk. Igyekeztünk minél kevesebb vizet hozzárakni,hogy
gyorsabban száradjon. A cél inkább törős, mint
placcsanós állag volt. Nagy jából nyolc centi vastagon leraktuk az aljára, és kézzel elsimítottuk.
Miután ez megvolt, ráborítottuk a hozott textilt, hogy könnyebben tudjuk betapasztani, majd a
textilre kb. 5-6 centi vastagon feltapasztottuk a
gyúrt masszát. Majd villával kicsit megbordáztuk,
hogy jobban hozzátapadjon a külső réteg. Ehhez

• ha nem is csinálunk előre ajtót, akkor arra érdemes figyelni, hogy teljesen sík legyen az eleje,
így egy deszkát nekidöntve sokkal jobban szigetelő ajtót kaphatunk, mint ami most van.
• nagyon figyelnék arra, hogy kavicsmentes homokot használjak, mert borzasztó a kavicsost
taposni
A következő számban szó lesz a sütés menetéről, és recepteket is kaptok, amelyeket ebben a
kemencében már kipróbáltak. Sütöttek benne kenyeret, pogácsát, kakaóscsigát, brióst, pizzát, kalácsot, és keksz-szerű aprósütit is.
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írta: Solymosi Balázs cst. (205.)

tapasztalat
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nëve(l)-kednek, a kiképző
…
dolgukat, a nyulak… a GH
gy jutottunk oda, hogy igenis igény van
arra, hogy egy-egy VK tábort őrizzenek, vigyázzanak. Így alakult ki a BAlta,
amely egyre inkább jogot
és teret nyert a nagy létszámú táborainknál.
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Az NNT2013-ban egyértelművé vált, hogy bár a
bázist őrzik szakemberek, a táborra ez nem érvényes, magunknak kell
megoldani ezt a kérdést. Mi
is tartozott hozzájuk? Egyfelől a tábor területének a
védelme a behatolni akarókkal szemben. Elég egyértelmű, hogy egy ilyen nagy létszámú tábor, ahol
sok-sok ember számos vagyontárgya jelen van,
könnyű célpontnak tűnik rossz szándékú embereknek. Ezért vigyázzunk a táborra, és ne engedjünk be senkit!
Másfelől az is fontos, hogy ne engedjünk ki senkit, akinek nincsen kint dolga. Hiszen felelősek
vagyunk a táborlakókért. Akik programra mennek ki a táborból, arról tudjunk, és ha szükséges,
meg tudjuk találni. Harmadrészt a tábor felépítése miatt voltak rémképeink arról, hogy kik, mikor
és hova kívánnak átvándorolni az egyéni céljaik
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alapján. Ezért talált ki a regisztrációt intéző HR/
VT munkacsoport olyan kódokat, amelyről kön�nyen leolvasható, hogy kinek hol lenne a helye –
és reméljük, jó helyen is vannak.
Mivel a biztonságnak része az is, hogy tudjuk
azonosítani a táborlakókat, ezért a BAlta munkacsoportban voltak informatikusok is, akik a táborlakók azonosítására építettek ki rendszert a
regisztrációtól a helyszíni azonosításig. Ez a rendszer jól volt kitalálva, de sajnos a valóságban
nem tudott úgy működni, ahogy szerettük volna. Egyrészt
a nomád körülményeket nehezebben
bírták az eszközök,
másrészt a jelentkezési fegyelem és
hozzáállás okán
esetenként órákat
áldoztunk a regisztrációra. Ezen kívül
jelentős gond volt a
fegyelemmel is: hiába kértük, hogy a tábor kapuját használja mindenki, ez nem sikerült.
Pedig jó okunk volt erre – hiszen máshol kilépve
a műútra komoly balesetveszélynek teszi ki magát vagy másokat egy ott gyalogló cserkész.
Csodálatos volt, hogy mennyi igazi szakemberrel
találkoztunk! Mind olyan szervezetnél éli meg hivatását, amely szakmai hátteret nyújtott az itteni
önkéntes munkájához: katasztrófavédelmi szakember, rendőr, katonai rendész, VPOP-s vagy
határőr… És mind-mind cserkész! A törzs munkájában fontosnak láttuk, hogy amennyire lehet,
zavartalan környezetben dolgozhassunk. Így az

is fontos volt, hogy a problémák kezelésének érdekében ne csak úgy „beugorjon” mindenki, hanem kerüljön a megfelelő helyre, ahol megoldást
tudunk rá találni.
Az világosan látszott, hogy a teljes őrzést nem
tudja megoldani ez a maroknyi, igen elszánt csapat, ezért kértük, hogy a táborlakók is vegyenek
ebben részt. Elmondtuk, hogy kapnak képzést, és
akár próbára is tesszük az őrködőket. A „szolgáltatás alapú cserkészet” képe azonban erősebb volt a
résztvevők fejében, ezért a BAltától várták a megoldást, amihez kevesen tettek hozzá komolyan.
A tábor folyamán egyetlenegy komoly fegyelmi ügy volt, amikor nem kijelölt helyen dohányzó, tábori kártyát nem viselő cserkészekre bukkantak a BALtások. Mindezek mellett egyikük 18
év alatti volt, és nem volt szülői engedélye. Hos�szas beszélgetés végén maguk is azt mondták,
hogy nem lenne igazságtalan, ha hazaküldenénk

őket. Másnap reggel hazamentek a táborból, és a
cspk-kat értesítettük a helyzetről. Szomorú, hogy
ilyennel is kellett foglalkozni…
Tudjuk, hogy esetenként keménynek, erősnek
tűnhetett a BAltások tevékenysége. A biztonság
nem játék, ezért nem lehet esetenként a „szépen
kérés” vagy a könyörgés hang ján szólni. Határozott fellépést követelt meg a munkájuk. Ha valakit ezzel megbántottak, sajnálom, és elnézést kérek, de soha nem gondolnám, hogy ez lett volna
a szándékuk!
Mindezek mellett egy igazán előremutató meglepetésben részesültünk: a BAlta parancsnoka az
előtábor első napján minden munkacsoportjába
tartozó cserkésszel együtt a tábor közös építményeinek felállításába fogott. Akkor tették mindezt,
amikor még esetenként a saját sátruk sem állt.
Nagyon köszönjük ezt a példaadó és önzetlen
munkát! „Jó mulatság, férfimunka volt!”
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példát találunk
Országszerte számos jó
val megszertöbb csapat összefogásá
p már megszovezett újszerű, vagy ép
ra. Következő
kott cserkészprogramok
ből gyűjtöttünk
összeállításunkban ezek
példák nem
össze egy csokornyit. (A
programok, így
feltétlenül ma is működő
korábbiak,
a csatolt linkek is gyakran
sként közöljük.)
ezeket pusztán eligazítá
24 órás
A kósza-vándor korosztálynak izgalmas találkozási lehetőséget és nem utolsó sorban kihívást
jelenthet a 24 órás sportprogram. A lényeg, hogy
az alvásnak helye nincs a (hivatalos) programban, csak játék és sport. Ismert verziók:
Egyetlen sportág
24 órás asztalitenisz bajnokság, 24 órás focibajnokság
Források: http://www.youtube.
com/watch?v=bXe3ciFK1e4
http://hirmondo.budakeszi.hu/budakeszi-hirek/archivum/571-ejszakai-ping-pong-es-24-oras-focibajnoksag
Több párhuzamosan játszható sportág
Többnyire csapatsportok, ezek közül is leginkább
a labdajátékok a kedvencei ennek a formának.
(Kosárlabda, streetball, foci, lábtenisz, röplabda, kivételes esetekben pedig akár kézilabda is.)
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tapasztalat
a hagyományos Kalazantius Kosárlabda Tornát,
ismertebb nevén a Gyűrűk Ura választást:
http://kalazanti.wordpress.
com/2010/12/11/gyuruk-ura-kosarlabda-bajnoksag-2010/
Strandröplabda
A strandröplabda több kerületben is népszerű
sport. Az V. (Szegedi) Cserkészkerület is rendez
bajnokságot:
http://cserkesz.hu/program/v-cserkesz-strandroplabda-bajnoksag
és az I. Cserkészkerület budakalászi csapata, az 1111. sz. Szent István
Cserkészcsapat szervez cserkészotthonánál bajnokságot:

http://www.simontornya.hu/index.
php?pg=news_6_253

http://mu.cserkesz.hu/elsoker/2012/04/27/strandroplabda-bajnoksag/

Labdarúgás
A VIII. Cserkészkerületben Kecske Kupát szerveznek, ahol a Gödölye korosztálytól a Mekk
Mester korosztályig mindenki labdába rúghat.
A X. Cserkészkerültben is szerveztek már labdarúgó
bajnokságot:
http://www.xcserkesz.hu/programok/keruleti-cserkesznap-2013/
labdarugo-bajnoksag
extrém kategóriában ajánljuk:
Karikás ostor
A 212. sz. Bornemissza Gergely
Cserkészcsapat kereste Bekecsen
a karikás ostor bajnokát, Rózsa
Sándorát:
https://www.facebook.com/
events/157034221000824/

Aludj máskor!
Kilóg a lóláb, az Aludj máskor! sokkal inkább játékos, mint sportos vetélkedő, viszont az egyik legismertebb 24 órás program.
http://www.youtube.com/watch?v=D0x2Mi8-Gbo&feature=youtu.be

Airsoft
Az I. Cserkészkerületben 2011-ben airsoft bajnokságra vártak 5 fős csapatokat és
persze szurkolókat is:

http://www.24orasvetelkedo.hu/
bajnokságok
Minden korosztály számára ajánlható és számos
cserkész jó példát is tudunk ajánlani.
Kosárlabda
A VIII. Cserkészkerületben a 121. sz. Dr. Vetéssy
Géza Cserkészcsapat szervezett
2012-ben kerületi kosárlabda bajnokságot: http://vetessy.hu/KVKB
A X. Cserkészkerületben a 412. sz.
Kalazanti Szent József Cserkészcsapat szervezi

A III. Cserkészkerületben tavaly szervezte a 379.
sz. Feltámadás Cserkészcsapat a kerületi Strandjáték Bajnokságot, ahol a röplabda mellett, strandfoci és frizbi is volt.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6681089132
06465&id=144653168885378
Vízpart mellett, persze szervezhetünk további versenyeket, vetélkedőket is: úszóverseny, vizibicikli-verseny, vizilabda, evezés, vizipisztoly csata.

http://szentgellert950.
hu/2011/09/29/cserkesz-airsoft-bajnoksag-2011/
Labdajátékok
A Romániai Magyar Cserkészszövetség az éves
sportnapon több labdajátékból – labdarúgás, kosárlabda, teniszlabdával célba dobás – hirdet versenyt.
http://www.rmcssz.ro/vii-orszagos-cserkesz-sportnapok
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issuu

A név már sokak számára ismerős lehet, hiszen jelenleg a VL-t is
ezen keresztül lehet olvasni. A weboldalnak létezik egy mobilalkalmazása, amellyel telefonon is olvashatjuk
a VL-t, illetve a többi

elérhető hőtérkép, széltérkép, szmogtérkép és akár
radarkép is.
Egy másik nagyon hasznos
funkciója, hogy
egy komolyabb
helyzetről figyelmeztetést küld
az alkalmazás,
így időben felkészülhetnek a táborozók egy viharra.

kocka őrs
oldalt. Így egy helyen értesülhetünk minden hírről.
Ez nem csak a naponta frissülő oldalaknál lehet
hasznos, hanem olyanoknál is, amin csak hetente, havonta jelennek meg cikkek. Például a cserkesz.hu esetében nem kell folyamatosan nézegetni az oldalt, hanem ha meg jelenik egy új hír,
akkor arról értesít a program. Van külön okostelefonra szabott alkalmazás, de akár a számítógépen, a böngészőnkhöz is hozzáadhatjuk bővítményként. Minden készüléken külön beállíthatjuk,
hogy mely portálok frissítéséről szeretnénk értesülni.

magyarország hírek
Ez egy android operációs rendszeren elérhető hírolvasó alkalmazás,
ami szintén a könnyű elérést és a jobb átláthatóságot segíti. Itt a legnagyobb magyar hírportálok
érhetők el, viszont mi választhatjuk ki, hogy melyiknek a híreit szeretnénk
meg jeleníteni. Azt is megválaszthatjuk, hogy
mely kategóriába (tech, szórakozás, film stb.) eső
híreket szeretnénk látni.

rss reader

az issuu-n meg jelenő online magazint. A kiadókat lehet követni, így mindig értesülünk róla, ha
meg jelenik egy új szám.

időkép
Aki szervezett már olyan programot, aminek
szabadtéri része is volt, az tudja, hogy az időjárással mindig számolni kell. Ám a nem lehet
folyamatosan a tévét figyelni, illetve egy tábor
vagy portya keretében nincs is rá lehetőségünk.
Ebben nyújt nagy segítséget az időkép alkalmazás. Az egyik legnagyobb előnye, hogy megbízható adatokkal szolgál a program – komoly
csapat áll mögötte. Az alkalmazáson keresztül
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Az okostelefonoknak és az internetnek hála,
sokkalta gyorsabban és könnyebben értesülhetünk a hírekről. Ám rengeteg különféle hírportál van jelen a világhálón, és az ember elveszik
a hírek rengetegében, valamint rengeteg időt elvesz, mire mindegyiket végignézi. Ebben nyújt
nagy segítséget az úgynevezett RSS. Amen�nyiben egy weboldalon elérhető az RSS, és van
megfelelő olvasónk, akkor hozzáadhatjuk az

the brain
Ez a program jelenleg csak számítógépeken, illetve IOS-t futtató készülékeken érhető el, böngészőből is lehet futtatni, de ekkor korlátozottak
a lehetőségek. Leginkább azoknak
lehet szimpatikus, akik vizuális típusok,
mert ez egy
úgynevezett
mind-mapping
program, és a lényege, hogy a bevitt információkat egymáshoz lehet kötni. Így akár egy csapatstruktúrát is fel lehet építeni a legmagasabb
szinttől kezdve a rajon és az őrsön át egészen
az egyes cserkészekig. Létre lehet hozni, mondjuk, őrsvezető vagy őrsvezető-jelölt névvel egy
külön csoportot, és ezekhez folyamatosan hozzá
lehet kapcsolni az egyes cserkészeket. Így mindig

nyomon lehet követni, ki mit csinál. Programszervezésénél is jól jöhet megnézni, esetleg hol van
szükség még emberre. A legtöbb lehetőséget
csak az első 30 napban tudjuk használni, utána
ugyanis lejár az ingyenes próba változat, viszont
a program továbbra is használható, csak korlátozott beállításokkal. Elvileg ingyenesen csak egy
gépen használható, viszont felhőalkalmazás segítségével ezt kiküszöbölhetjük.

doodle
Gyakran
előfordul,
hogy valamiről dönteni kell, de
nincs lehetőség a
személyes
találkozásra. Például pont egy találkozó időpontjának az eldöntése a feladat. Ez két-három ember
esetén még nem probléma megbeszélni, azonban
ennél több résztvevőnél már nehéz lehet. Ebben
segít a doodle, ami valójában nem is annyira alkalmazás, hanem egy weboldal. Létre kell hoznunk egy eseményt, majd miután megvan, már
írhatjuk is a válaszlehetőségekkel ellátott kérdéseinket. Miután elkészültünk, megoszthatjuk egy
link segítségével. Ha valaki válaszolni akar, akkor megnyitja a kapott linket, beírja a nevét a sor
elejére, majd minden válaszlehetőségnél három
opció közül választhat: igen/talán/nem. Folyamatosan nyomon követhetők a válaszok, sőt a táblázat alatt számszerűsítve is van, hogy melyikre
milyen válaszok érkeztek.
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al több a felaA Forrásközpontnak sokk
zerzése. Látgs
data, mint a források me
a lehetőségeket
ni kell a súlyozásokat is,
is, és a hasznosságot is.
ansz.hu, pafi.hu, pályázatok, apám cége,
dzsembori költségek, TÁMOP… Ugye, ha
játszanánk egy társításos játékot, a forrásteremtéstől a pályázatírásig nem biztos, hogy
három lépés kellene… Mert arra gondolunk, hogy
a forrás az pénz, a pénzt pedig a pályázatok adják. MCsSz-ként pedig olyan pályázatokat is el lehet érni, amit egy-egy csapat nem tudna egyedül
megfutni. Mindezek mellett rövid időn belül eljutunk az alapítványokhoz, amelyek jogi személyiségként képesek arra, hogy pályázatokat nyújtsanak be, és így forrást teremtsenek.

s

Hosszú gondolkodás és ötletelés nyomán jutottunk el oda, hogy körvonalazzuk a forrásainkat
és az azokkal való gazdálkodást. Ennek nyomán
sokkal színesebb képet kaptunk, mint amit előtte
gondoltunk. Lássuk tehát ennek a nagy körnek a
körvonalait, és a belső, apró részleteit.
Az alapvető kérdés az volt, miként tudjuk a működésünket biztos alapokra, kiszámítható háttérre helyezni. Mindannyian látjuk, hogy a tagdíjakból egy ekkora rendszert nem lehet fenntartani,
mert olyan nagyságú tagdíjat kellene befizetni,
ami vállalhatatlan lenne a tagság számára. Ezeket a kiadásokat meg lehet szerezni más és más
úton, azonban látnunk kell, hogy nem tudunk egy
nyugodt és fejleszthető munkát biztosítani, ha a
fenntartásának keretei bizonytalanok, mint a kutya vacsorája. Másfelől nem tudunk a piaci elvek
szerint működni, azaz nincsen mit eladni, aminek a bevétele fenntartana bennünket – kivéve
az ingatlanokat, de ha azokat el is adnánk, nem
30 vezetők lapja

lennének a hosszútávú fennmaradás zálogai.
Harmadrészt láttuk azokat a sikeres programokat, ahol a résztvevők kemény munkával, sok
kapcsolattal összeszedték mindazt a pénzmen�nyiséget, amelyre szükség volt. Ilyenek pl. a
dzsemborik. A dzsemborik forrásait azonban két
dolog jellemzi:
1. a legnagyobb része egy-egy személyes
kapcsolatnak köszönhető támogatás:
• tehát nem a cserkészetet, hanem Józsikát/Julikát támogatta (az apu/anyu/unokatestvér főnöke/barátja/volt osztálytársa);
• nem tudjuk, miként élnének, ha állandó együttműködésre kívánnánk átalakítani;
2. nem a kifejezetten cserkészetnek szóló adomány:
• hanem annak egy egészen kis szeletét kitevő
esemény finanszírozása;
• valaki vagy valakik ottlétének támogatása
Ezért szükség van támogatókra. A támogatónak
pedig látnia kell, mit mire ad, kinek ad, miért jó ez
neki… Mert hajlamosak vagyunk azt hinni, minket
mindenki szeret és támogat, támogatna, ha tudná, hogyan kell.
Mindez azt jelenti, hogy az összes megfogható ügy (dzsemborik, rendezvények, stb.) és az
MCsSz kéz a kézben kell, járjanak. Hiszen a
dzsembori is az MCsSz tevékenységének része.
Ez azt jelenti, hogy bármilyen megkeresés is történik, egyaránt képviseljük az ügyet és a szervezetet is! Milyen szép, ha az egyik által létrehozott megkeresés alapján a másik is forrásokhoz
tud jutni!
vegyük sorba, hogy mi minden lehet a működésünket szolgáló kapcsolódás:

• azok az együttműködések, amikor valakik felismerik – a nehezen mérhető – hasznukat, és
azért akarnak együttműködni, mert szerintük
értékes, amit csinálunk. Keveset tudunk felajánlani, de a nevelő munkánk értékének felismerése sokat jelenthet számukra is.
• azok együttműködése, akiknek a saját
tevékenységükben van olyan, amit fel
tudnak ajánlani. Pl. egy szállítmányozó
cég a mi szállítási igényeinket kielégíti,
amivel egyszerűen költségeket tudunk megtakarítani.
• azok az együttműködők, akiknek
a saját tudásunk alapján tudunk
valamit nyújtani, és azt örömmel veszik meg. (Például egy jó családi nap,
vagy saját rendezvényének megrendezése a mi ingatlanunkon.)
• azok a társaink, akik személyes kapcsolataikkal és támogatásukkal összekötnek bennünket olyan cégekkel, személyekkel, akik a fentiek valamelyikében tudnak együttműködőinkké
válni.
• végezetül azok, akik „ jószolgálati nagykövetként” tudnak szót emelni értünk a nyilvánosság előtt, értékeinket képviselve.
A velük való együttműködésnek kölcsönösségen kell alapulnia. Ők is beletesznek, de el is várnak érte valamit. Ezért kiemelten fontos, hogy
őket tájékoztassuk, értesítsük, időnként meghívjuk egy-egy eseményre. Ez a kötelék pedig csak
akkor lehet teljes értékű, ha nem egy-egy alkalomra szól, hanem folyamatos kapcsolattartást
feltételez.
Mint Forrásközpont, sokkal többet gondolunk a
feladatunknak, mint a források megszerzése.
Látni kell a súlyozásokat is, a lehetőségeket is, és
a hasznosságot is. Hiába lenne lehetőség egy nagyon rokonszenves ügybe belekerülni, ha látjuk,
hogy ez jelentősen többet igényel, mint amennyit
meg tudunk tenni. Ehhez kell egy nagy adag, körültekintéssel fűszerezett bölcsesség is.
Mint forrásközpont, feladatunknak tartjuk, hogy
bevonjunk a közös munkánkba mindenkit, így
gondolkodásunk a központot is, de az egyes

cserkészközösségeket is érinti. Ilyen ügyek azok,
amikor igény merül fel valaminek a beszerzésére. Ha egyesével vesszük meg, akkor a matematikai szabályok szerint lesz 3-10-50 darab áru
esetén háromszoros, tízszeres vagy ötvenszeres
az összkiadás. Ha együtt tesszük, akkor lehet
tárgyalni a kedvezményekről, az árengedményekről, stb. Így lehet, hogy bár a kcs
nem érti, de 50*ár=45*ár – és ez a közös érdekünk.
Mint forrásközpont, az is feladatunk,
hogy összekössünk kisfogyasztókat
kis beszállítókkal. Ilyen ügy például, amikor sok helyen táborozva is a leg jobb minőségű, de mégis a pénztárcánknak
megengedhető árukat szerezzünk be.
eddigi eredményeink és terveink:
• Póló-nagykernél 1000 db-os rendelés egységárain vehetünk egyetlen pólót is, bármilyen
számlára, ha a jelszót ismerjük. A jelszó: „cserkész”;
• Winkler-bőrnél kedvezményes vásárlás bőrárúból;
• MAGOSZ gazdáktól a táborok kedvezményes, termelői árú élelmiszer-beszerzése (az
NNT2013-ban már bizonyítottak);
• a tabi sátrogyárnál közös, nagy mennyiségű
megrendelés;
• betegség- és balesetbiztosítás, valamint kártérítési biztosítás minden cserkészre (lábtöréstől a
foci közben berúgott ablakig mindenféle);
• felelősségbiztosítás a vezetők részére (a cserkészprogramok kapcsán);
• japán és kazah dzsembori kapcsán több tucat
cég megkeresése;
• általános és egyedi ügyek mentén megkereséseket támogató dokumentáció összeállítása;
• lehetséges támogatókhoz kapcsolatok felderítése;
• tagkártyákhoz kapcsolódó kedvezményrendszeren való gondolkodás, stb.
Most is itt van a lehetőség: írjátok meg, mire van
szükségetek, miben tudunk segíteni! Hajrá! Mert
tudjátok, hogy a néma gyereknek any ja se érti a
szavát. forraskozpont@cserkesz.hu
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közgyűlés 2014
Április 12-én megtartottuk a 2014. éves
közgyűlést. A meg jelent közel 70 küldött a
beszámolók elfogadása és a formaságok
mellett megválasztotta az MCsSz Országos Elnökségeként és
a Felügyelő Bizottsági
Tagként szolgálatot vállalókat, valamint döntött a
tagdíj 600 Ft-os emeléséről.
A részletes jegyzőkönyv és a beszámolók a
honlapokon lesznek elérhetőek.

új csapatparancsnoki
kinevezések
I. Cserkészkerület:
• Czettele Győző cst. - 1106.
• Szentirmay Józsefné cst.
- 100/ö
IX. Cserkészkerület:
• Bedekovics Péter csst. - 43.
• Matlák Tímea csst. - 1942.

új és megszüntetett
cserkészcsapatok
Örömmel adjuk hírül, hogy
újabb csapatokkal bővült
cserkészközösségünk.
Pesti Cserkészkerület
337. Ádám János Cserkészcsapat – Isten áldja meg a
csapatukat, munkájukat!
A valósághoz való közelítés jegyében felszámoltunk több, már régóta nem
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működő csapatot. Köszönjük mindazok munkáját, akik tettek az ifjúságért, Isten fizesse meg nekik bő
kézzel!
Szombathelyi Cserkészkerület
79. Festetics Cserkészcsapat

felhívás szabadtéri tüzek megelőzésére
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kérésére továbbítjuk nektek az alábbi levelet. Kérjük, olvassátok el, és a jó
idő közeledtével fontoljátok meg,
mikor, hol gyújtotok tüzet, tájékozódjatok a tűzgyújtási tilalmakról! A felhívást az alábbi hivatkozáson olvashatjátok: http://cserkesz.hu/sites/
default/files/konyvlap_fajl/B14_142_OTV_201403%2024.pdf

hírek
jezsuita önkéntes év
Közösség, Lelkiség, Szolidaritás –
Miskolc, 2014/2015
A Jezsuita Önkéntes Év fiataloknak kínál életre
szóló közösségi tapasztalatot főállású szolgálat
keretében. Önkéntesként azt a keresztény ideált valósítjuk meg, mely az evangéliumi lelkiség,
a szociális igazságosság, a közösség és az egyszerű életstílus melletti elköteleződésen alapszik.
Így válhatunk környezetünk számára az önzetlen szolgálat jelévé.
Közös küldetés és elköteleződés
Küldetésünk,
hogy megnyissuk szívünket
Egyházunk küldetésére, a hit
terjesztésében
és az igazságosság előmozdításában, elkötelezetten keresve, hogy a környezetünkben
hogyan tudjuk
saját tehetségünket, időnket, energiánkat az arra
rászorulók javára hasznosítani.
Közösségi élet
Az önkéntes együttlakó közösségben végzi a
szolgálatát. Az egymásra utaltság és a közös célok felfedezése, egy bizalmas háttér, a közösség
alakulása, tapasztalataink megosztása és a kívülről való rátekintés segíthet személyiségünk
formálódásában, utunk megtalálásában.
Szolidaritás a szegényekkel
Az élet minden területén
az evangélium tettekre
váltását, a „szeretettel teli
ember” formálódását keressük, és hogy hogyan
tudjuk a leginkább rászorulókat segíteni. A velük
való szolidaritásért saját
életünkben is vállaljuk az
egyszerűbb életstílust.

Evangéliumi radikalitás
Mély a vágyunk a „lélek szerinti” életre, és nyitottság a szentignáci lelkiségre. Különösen azokat
várjuk, akik szeretnék útjuk alakulásába bevonni
az Istent, ezért szeretnének fejlődni az imádságban és az életük evangéliumhoz igazításában.

az önkéntes év keretei
Azokat várjuk, akik érettségi után, illetve tanulmányaikat megszakítva vagy már befejezve keresik az Istennek tetsző utat, és el tudják magukat kötelezni egy évre erre a szolgálatra.
Közösségi élet: 4-5 fős lakóközösség, valószínűleg külföldi taggal is. Ebben közös
étkezések, munkák, imádságok,
lehetőség rendszeres lelki beszélgetésekre és kísérésre, hetente egy este lelkiségi műhellyel, és
havonta egy lelki nap az egyéni
és közösségi út segítésére.
Helye:
Lakás és szolgálat Miskolcon, az
Avas-déli lakótelepen
Ideje:
Elköteleződés 10 hónapra (2014.
szeptember 1. – 2015. június 30.)
Feladatunk:
Napi 8 órában vállalt önkéntes szolgálat a Jezsuita Gimnázium avasi küldetésében, szociális-oktatási-kulturális-sport és egyéb területeken.
A költségeket a jezsuita rend támogatja.
Jelentkezéshez önéletrajz és részletes motivációs levél megküldése szükséges, ez alapján kerül
sor az egyéni beszélgetésre.
Beküldési határidő: 2014. június 1.
Ha szeretnél a programról többet tudni:
onkentesseg.jezsuita.hu, utkereses.hu
Simó Áron: +36 30 867 7887
simoaaron@gmail.com

megújult
a felfedezőtábor
Láttad már? http://felfedezotabor.hu/
Ha már nem jutott helyed az Erzsébet táborba...
Ha vizes, vagy igazi erdei táborba vágysz...
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Részletek:

A Magyar Cserkészszövetség
megszűnt csapatai 1989 óta
34 vezetők lapja
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2015. JÚLIUS 28–AUGUSZTUS 8.
cserkesz.hu/dzsembori

Jelentkezz te is a magyar csapatba!

