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most akkor...
...hogy is van ez?
Ástok meg kötöztök, meg meneteltek bakancsban, meg cipelitek a marmonkannákat, meg konzervet nyittok bicskával? Hát le a kalappal, de valljuk be ez nem túl lányos! Meg
aztán állni az alakulón napos tisztként és sípolni meg vezényelni, meg túlkiabálni a sok hangos gyereket? Nemár lányok!? Most komolyan? Miért jó lányként cserkésznek lenni?
Úgy tűnik valamiért mégis jó, különben biztos nem lenne az MCSSZ 46%-a lány! Na de miért? És hogyan lehet
egy nő jó vezető? Mit tanulhatunk a lányoktól? Mi az, amit
csak egy női vezető adhat át? Hogy viseli egy férfi, amikor egy nő a felettese? Hogyan nevelhetünk nővé a cserkészmódszereinkkel? Hogyan lehet egyáltalán nővé nevelni egy olyan mozgalomban, ahol nem a sztereotip női attitűdök dominálnak? Ugye-ugye igencsak érdekes kérdések!
Ebben a hónapban a VL szerkesztősége igyekezett minél
alaposabban körüljárni ezt a témát. Megkérdeztük fiúkat,
lányokat egyaránt. Igencsak eltérő válaszokat kaptunk, reméljük titeket is elgondolkoztatnak a kérdések!
Interjút készítettünk Csóka Sacival, kíváncsiak voltunk milyen
nőként csapatparancsnoknak lenni. Ráhel nővér a női szerzetesi hivatásról, szépségeiről és nehézségeiről mesél. Bemutatkozik a kommunikációs csoport, Tőrincsi Timi a csoport vezetője mesél a női vezetőtípusokról. Vág junk bele! olvashattok
egy igazán csajos programról, amit bármelyik csapat könnyedén megvalósíthat. Jó olvasgatást kívánunk, meglátásaitokat,
ötleteiteket pedig várjuk a vl@mcssz.hu címre!
JM! A Szerkesztőség
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az újtörzsh elyed!

Nincs ötleted, hova üljetek
be vezetőségi után egy kics it lazítani
? Nincs
még törzshelyetek? Szeretn
él más
cserkészekkel egy ütt finomat
enn i,
társasozni, beszélgetni? És
jó lenne mindezt kedvezményes
en? Nyu gi! Örömmel jelentjü k meg talá
ltuk a
tökéletes helyet! A nem rég
nyitott
Nyugi egy igazi hangula tos
gasztró-kultúr pub a Nyugati tól tíz
percnyire. Látogassatok el minden
képp, és
ne felejtsétek otthon a cserkés
z tagkártyátokat sem , ugyanis enn
ek felmutatása 10% kedvezményt
biztosít
minden termékre. Lájkoljá tok
a Nyugi
facebook olda lát, hogy min
dig értesüljetek a legfrissebb prog ram
okról!

művészet és hit

Károllya l beszélget Sajgó
Jún ius 1-jén , 18 órától Eperjes
et kapcsolatá ról. Minden
ész
műv
a
és
hit
Szabolcs SJ a
Párbeszéd Házába n. Era
nak
vár
érdeklődőt szeretettel
l, beszélgetésekről a
okró
ről és más érdekes prog ram
információt!
lsz
talá
itt
n
ába
Ház
zéd
Párbes

yakorlat
t az ő
hivatástisztázó lelkig
mi Urun któl, hogy ne legyek süke
nok. Itt azt a kegyelmet kérem a
„Kérjem a kegyelmet, amit kívá
gos szen t akaratának teljes ítésében.”
hívására , hanem készséges és szor
Szen t Ignác
an tovább? Egy Szen t Ignác-i
ér, amikor döntést kell hoznunk. Hogy
Életünk újra és újra útelágazáshoz
tásunk. Van, akit a családalahiva
mi
a
is
mi
,
t adha t, hogy felismerjük
követésére az evangéliumi
lelkigyakorlat hata lmas segítsége
atlan
oszt
ől. Van, aki vágyat érez Jézus
pítás vonz , de fél az elköteleződést
milyen formában is tetanácsok útján , de bizonytala n, hogy
sokféle vágy feszít,
akit
Van,
ént?
papk
t,
gye. Szerzeteskén
t Ignác lelkigyaSzen
n.
asso
hallg
s nem látja még , mely ikre
élyes beszélgetések rékorla tai a csend, az ima és a szem
hogy rendet terem tsün k
vén segítséget nyúj tana k abba n,
b vágyainka t. Mély
élyeb
legm
erjük
felism
életünkben, és
eréséhez és
felism
nk
tásu
hiva
vágyaink elvezethetnek
egy- egy döntő lépés meg tételéhez.
nem érettek a feltéPersze kiderülhet, hogy esetleg még
a. Egy nyolcnatalár
hoza
meg
és
dönt
telek egy végleges
lehet, hogy előnkre
ségü
segít
is
r
pos lelkigyakorlat akko
döntést, amit majd kérébb lépjünk és előkészítsünk egy
sőbb hozunk meg .
gy; Gerber Bori
Kísérők: Forra i Tamás SJ; Gerber Györ
haza .hu/?p=953
ezes
trend
//ele
További információ: http:
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programajánló

csíksom lyói búcsú

Sok szeretettel megh ívunk
Benneteket a Csíksomlyói
búcsúra, hogy együ tt, cserkészként vehessün k részt a
Szűzanya tiszteletére tartott
körmeneten, szen tmisén.
Egész hétvégés programmal
készü lünk nektek.
Amit tudni kell:
A szállás biztosítva péntektől
vasá rnapig, polifoam (izolír) és
hálózsák szükséges. A szállás helyszíne: Csíkszereda,
Petőf i Sándor iskola .
Ennivalót hozz magaddal!
Egyszeri alkalmat mi biztosítunk (szom bati vacsora), ehhez hozz magaddal csajkát,
evőeszközt.
Ha nem tudsz pénteken estére megérkezn i, akkor találkozunk szom bat reggel 8 órakor Csíkszeredában a Placcon
(Taps téren) egyenruhában, és
együ tt vonu lunk ki a nyeregbe. Ha teheted, hozz magaddal csapa tzászlót. Kérlek, jelezd a részvételi szándékodat,
és hogy mettől medd ig leszel
velün k, hogy tudjunk tervezni.
A szen tmise után a nyeregről
lejövet a Szék Útján , a Márton Áron Gimnázium sarká nál
flash mobra kerül sor.
Részvétel i díj: 20 lej/fő, ami
tartal mazza a két éjsza kai
szállást, és a szom bati meleg
vacsorát.
Részvétel i szándékodat június
2-áig jelezd a cilip.mesi@rmcssz. ro e-ma il címen. Kérlek,
ne egyenkén t jelentkezzetek
be, hanem csapa tosan/csoportosan küldje el a vezető a
bejelentkezést.
Ha bárm ilyen kérdésed, megjegyzésed van, írj a cilip.
mesi@rmcssz.ro e-ma il címre, vagy hívd a +40 740 879
423-as telefonszá mot.
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Köztudott, hogy amikor Bi-Pi megalapította a cserkészetet, a lányokra még
a
nem gondolt. Mi ebben a hónapban
zrkés
cse
a
nők szerepét vizsgáljuk
t
mozgalomban. A vélemények mos
a
t
tán sarkosabban különböznek, min
korábbi témák esetén.
vl

Mi

az előnye, ha a vezető nő?

Az biztos előnyt jelent,
hogy a lányoknak példát tud mutatni, például abban, hogy milyen praktikák vannak
a konyhaművészetben, a takarítás
területén és a helyes viselkedésben. Azt is nagyon figyelik a kisebbek, hogy az ellenkező nemű
vezetők között milyen a kapcsolat,
hogyan kommunikálnak, miként
viselkednek egymással.
várdai balázs őv. (442.)

balázs Ha őszinte akarok lenni, azt kell mondjam, hogy egy nőnek nehezebb megszereznie a
tiszteletet, mint egy férfinek. De nem lehetetlen.
Ha határozottan kiáll, és elmondja mit, hogyan, a
fiú először zavarba jön, hogy neki egy nő fog
utasításokat adni, de ha átlépi ezt a küszöböt,
szerintem teljesen jó vezető lehet egy nő is. Ehhez kellő érettség kell egy férfi részéről, mert ha
az nincs meg, akkor szoronghat egy női felettestől. Nekem is nő a vezetőm, és nincs ezzel problémám. Sőt, a nőknek eltér a gondolkodásmódjuk
a férfiakétól, ezért én sokszor hozzáadom a véleményüket az én nézőpontomhoz.
vl

Mi

a véleményed a női vezetőkről?

(nevet)
Azért nevettem fel, mert nekem
négy lánytestvérem van, vagyis a
nők eddig eléggé meghatározták az
bedekovics péter csst. (43.)

éle-

legyenek. Bi-Pi más okokból nem gondolt kezdetben a lányokra, de ma már nagyon jó, hogy ők is
vannak köztünk. Éppen ezért a vezetők között is
fontos – ha nem is egyenlő arányban –, hogy a
lányok is ott legyenek.
Szerinted milyen ez a jó arány?
A vezetetteknek az arányában lenne ideális az azonos nemű vezetők kiválasztása. Nálunk több a fiú vezető, ezért próbálunk minél
több lány vezetőt kinevelni, megnyerni magunknak a csapatba, amely egy új jáépülő csapat, és
nálunk vegyes rajok vannak. A kislányokat a
nagyobb lányok tudják jól vezetni, a fiúkat pedig
fiúk. A vezető példakép is. Lehet, hogy egy ellenkező neművel nem is tud vagy mer megbeszélni
mindent. A nagyobbak a raj- illetve csapatparancsnokok családi életét is példáként állíthatják
maguk elé, itt is fontos a nemek aránya.
vl

vl

M iért,

szerinted hogyan kell vi-

bepe

selkedni egymással?

Partneri viszonyban.
Az a jó, ha egy cserkészcsapatban a fiúk és a lányok egymást kiegészítve tevékenykednek. Ha a fiúknak nem erőssége
a tábori főzés, a lányok ebben
viszont jobbak, akkor úgy os�szák meg a munkát, hogy inkább a fizikai erőt követelőt lássák el a fiúk. Ez szervezés kérdése.
balázs

Lehet- e egy lány is tábori napos tiszt, táborparancsnok, vagy cserkésztiszt? Egyáltalán , működik- e,
ha egy nő akar magas pozícióba kerülni?
vl
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tetszett. Határozott tudott lenni, miközben mégis
anyás volt. Ha kellett, megsimította a gyerekek arcát, és lássuk be, más egy apai simítás, mint egy
anyai. Nem a nemtől függ, hogy valaki jó vezető-e
vagy sem. Sok férfi vezetővel találkoztam már, aki
borzalmas napos tiszt volt, nem tudta kézben tartani a gyerekeket a táborban.

temet, és ez ezután is így lesz. A cserkészetben
az életre nevelünk, ezért elkerülhetetlen, hogy a
nemek kérdése szóba kerüljön. Én annak vagyok
a híve, hogy a lányok és a fiúk vegyesen

vl

Volt

már női vezetőd?

Könnyen

vl

Ha

egy lány kiáll és keménykedik, azt kapja meg ,

hogy nem nőiesen viselkedik.

H ogyan

lehet a tiszteletet

kivívni anélkül, hogy ne veszítse el a nőiességét?

bepe A cserkésztáborban nem kell mindenkinek
ordibálnia csak azért, mert vezető. Ha női napos
tiszt van, ordibálás nélkül is el tudja vinni a napot.
Ha mégis le kell hordania a gyereket valamiért,
akkor a táborparancsnok ¬– ha fiú –, tegye meg
helyette. Nem azért, mert egy nő ne tudná megtenni, de talán az valóban nem annyira nőies dolog. Nálunk a parancsnok-helyettes lány volt, és
így osztottuk meg az ilyen jellegű feladatokat.

vagy nehezebben

tudtad őt elfogadni?

vl

Az első csapatparancsnokom nő volt, és ő
az egyik példaképem. A vezetői jelleme, karaktere

vékenységek dominálnak, hogyan lehet nővé nevelni lá-

bepe

Egy

ilyen mozgalomban , ahol a férfias jellegű te-

nyokat?

vezetők lapja 7
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tekintélyét a csapatban eltöltött múltja erősíti
meg. Én is átestem mindazon, amin a vezetettjeim. A hitelességen múlik a tekintély,
nem kell azért férfiassá, keménnyé válni.

simonyi noémi őv. (1926.) Azokban
az esetekben, amikor egyes feladatok nehéznek bizonyultak, segítséget kértem a fiúktól. Nem
versenyeztettem a lányokat. A táborban azzal tudunk segíteni,
hogy széppé varázsoljuk a környezetünket, főzünk, gondoskodunk a társainkról. Ezzel is a nőies mintát erősítem a lányokban, de a fiúk felé is
így lehet megmutatni, milyen egy belevaló, kedves lány.
vl

Van

hátránya , ha a cserkészvezetők körében lá-

nyok is vannak?

noémi A férfiak szempontjából az lehet a hátrány, hogy ők úgy gondolják, egy nő elnyomja
őket, sérül az önbecsülésük. Mégis: szerintem fele-fele arányban lenne ideális a nemek jelenléte
a vezetők között, mert egy nő egészen más
szempontokat vesz figyelembe, mint egy férfi.
Azt gondolom, hogy a nők szemszögéből is érdemes nézni a világot.
vl

Egy

cserkészvezetői múlttal rendelkező nőnek mi-

lyen vezető társadalmi szerepvállalás „áll jól”?

8 vezetők lapja

noémi Bármilyen területen alkalmas egy nő is
vezető beosztásra, ha megvan hozzá a szakmai tudása. A cserkészet által olyan széles
gyakorlati tapasztalatra tesz szert, amivel érvényesülni tud a társadalomban, megállja a helyét
a férfiak között is. A cserkészvezető nők például az ifjúságnevelés területén, pedagógiai feladatokat ellátva versenytársai lehetnek a
„csak” egyetemi diplomával rendelkező kollégáiknak, hiszen eltérő, bevált módszertani ismeretük és gyakorlatuk van.

A nők
fontosak a cserkészetben, a különféle női szerepeket segítjük elsajátítani, mint az anyaság, feleség, hivatásban, munkában való helytállás.
kádár cecília csst. (608.)

vl

Segédtisztként

sok ember vezetése a munkád.

N őies

tudsz maradni?

cecília Tapasztalatom szerint ez korosztályhoz
kötődik. Nekem kiscserkész rajom van, ott jól
működik a dolog, de még sosem volt női csapatparancsnokunk, és ez vélhetőleg még sokáig így
is lesz. Amíg vannak fiúk a csapatban… Egy nő

ragó ákos csst. (1004.) A mi korosztályunk számára már evidencia, hogy
mind a fiúk, mind a lányok
helyet kapnak a cserkészetben. Az idősebbeknek ez nem
ennyire egyértelmű ma sem.
Nem az alapján ítélem meg a vezetőket, hogy nők, vagy férfiak, hanem a vezetői munkájukat értékelem. Nekem általában jó vezetőim voltak, ha pedig nem voltam
annyira elégedett, akkor arra
gondoltam, hogy a cserkésztörvényben foglaltak
szerint a cserkész jólelkű,
és engedelmeskedik a vezetőjének – vagyis elfogadóan álltam hozzá. Egy női
vezetőt semmiképpen sem
nézek más szemmel, mint
egy férfit. Nem vizslatom, egyáltalán, nem keresem a hibát. Persze a
nemek közti szerepeket illetően az
embereknek más-más az érzékenysége, de nem tudnék, nem is akarok,
és nem is jó, ha általánosítunk.
vl

Te

termeted szerint is egy nagy ember vagy,

látszólag mókás lehet, ha egy kis nő „ dirigál”.

M ilyen

ezt onnan fentről nézni?

ákos A kiindulási alap az, hogy van a vezető és
a vezetettek. Ezt el kell tudni fogadni, és nem
számíthatnak a külsőségek, vagy az, hogy alkalmasint a vezető jóval fiatalabb nálam. Én éppen
abban látom a cserkészet egyik értékét, hogy
megtanít a játékszabályok elfogadására. Társadalmi szinten viszont nem érvényes a korra és
nemre való tekintet nélküliség. A korral nő a tapasztalati tőke, de ezt sem lehet általánosan kijelenteni. Mindenesetre a világ arra megy – nagyon helyesen –, hogy a különbségek szerepe
csökken. Optimista vagyok a változásokat illetően, bízom abban, hogy a kiegyenlítettség
felé haladunk.
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írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)

a vezető
magánya
a

vl, nagy emese
mégis

A

Zebegényben

fővárosban laktok, de a vizsgára

készültél. I lyen erős a kötődés?

constantinovits-csóka sarolta Zebegényben
nőttem fel. A szüleim ma is ott élnek, a család
minden hétvégén ott gyűlik össze, ott lettem
cserkész, a szívem odahúz. Jelenleg a helyi cserkészcsapat parancsnok-helyettese vagyok, de
korábban én voltam a vezető. Akkoriban csak
nyolcan voltunk, ma huszonketten vagyunk vegyes őrsökben, melyeket három húgom, Cili, Bea
és Zsófi vezet. Cili egyben a mostani csapatparancsnok. Egyébként azért lettem én a vezető,
mert nem volt más korombeli fiú. Kis falu ez, kevés a gyerek, hogy külön-külön őrsöket lehessen
létrehozni nemek szerint. Az a tapasztalat, hogy
a gyerekek nagyon élvezik az együttlétet. A fiúlány kapcsolatból később sokkal kiegyensúlyozottabb férfi-nő kapcsolat alakulhat ki, mert képesek
lesznek egymás fejével is gondolkodni.
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szintén jót tesz a tekintélynek, ha a gyerekek
tudnak tanulni a vezetőjüktől. Tőlem sokat tanultak, mert a csapat családias hangulatú: eleinte
minden programot én szerveztem és bonyolítottam le, ezért sok személyes élményünk lett.
vl, emese

A

tekintély fontos tényező egy hierarchikus

felépítésű szervezetben .
el a kiérdemelt címig .

Sok próba, megmérettetés vezet
Ha egy nő éppúgy végigjárja a

ranglétrát, miért veszítheti el könnyebben a tekintélyét
egy férfihez képest?

A négy hónapos Johanna elégedetg
ten gügyög Saci ölében. Kint dübörö
k
csa
ont
visz
a város, a ház mögé
az idilli madárcsicsergés szűrődik be,
ó
és a kiságy fölé lógatott zenélő forg
álomba ringató hang ja.
babaillatú lakásban minden a nyugalomról mesélne, ha nem tudnánk, hogy Saci
csak az imént ért haza a hírhedten nehéz polgári jog vizsgájáról. Feszített tempó. A zebegényi csapatparancsnokságról, az érvényesülésről, a karrierről, a humorérzékről beszélgettünk. Interjú Constantinovits-Csóka Saroltával,
csst. (832.).

cserkéSzemmel

vl, emese

Élvezted,

hogy a testvéreiddel kellett

együtt dolgoznod?

saci Elég nehéz volt. Ráadásul érettségi környékén kerültem abba a helyzetbe, hogy építeni és
irányítani is kellett a csapatot. Persze egyben nagyon jó is, hogy kéznél volt a család, mindig tudtam valakire számítani, de a lánytestvérek azért
meg tudják nehezíteni egymás életét. Volt rá példa, hogy a táborban konfliktushelyzetben kellett
döntést hoznom, ami az egyik húgomnak nem
tetszett, és valami személyes, családi dolog felemlegetésével rögtön kitört a nevetés a gyerekek
között, azonnal aláásva a tekintélyemet. Egy női
vezetőnek alapból sincsen akkora tekintélye, mint
egy férfinek.

saci Ez nem a cserkészet, ez a társadalom problémája. Az az eset ugrik be, amikor elmentem
tárgyalni a plébános úrhoz a csapat dolgairól, és
nem vett annyira komolyan engem, mint a férfi
elődömet. A tanítónőknek is kisebb a tekintélye
a férfi tanárokéhoz képest, egy nőnek jobban
meg kell dolgoznia a tiszteletért. Pedig az egymás mellett élésnek megvannak az előnyei.
Zebegényben bevált a koedukált rendszer: a
lányok kicsit vagányabbak lettek, a fiúk pedig
nyitottabbak a lányok felé, és ez sokat segített a ma 18 évesekből álló őrsöm tagjainak. Az első randiknál például hasznát vették azoknak a tapasztalatoknak, amelyek ebből a közös felcseperedésből származtak. De annak is
rengeteg előnye van, ha nemenként külön őrsökben vannak a
gyerekek, például a kiskamaszok
„fúj fiúk, fúj lányok” időszakában
nem feltétlenül szerencsés a
vegyes őrsök szervezése.
vl, anna

Sokszor

azt látom

a kisebb lányokon , hogy nem
igazán találják a helyüket
a mozgalomban , mert alap-

Egy női vezető hogyan tud tekintélyre szert tenni anélkül, hogy elveszítené a
nőiességét?
vl, zöllner anna

vetően fiúkra lett szabva .

Egy

lány vagy elmegy abba

az irányba , hogy

Rambo

lesz, vagy ellenkezőleg , túl

saci Ez nagyon nehéz munka, de nem lehetetlen.
A testvéreimmel szerencsések vagyunk, mert
van humorérzékünk, és jól vesszük a poénokat.
Nem sértődünk meg, ha a fiúk „kóstolgatnak”
minket. Nagyon fontos, hogy a gyerekek is lássák, vevő vagyok a vicceikre. A másik dolog, ami

csajos , cicás .

Te

mit teszel,

hogy elkerüljék a szélsőségeket?

saci A helyes egyensúly
kialakításában a lányvezetőknek kiemelt feladata

vezetők lapja 11

cserkéSzáj jal
Egy kitaszított érzés. Míg a testvéreim bandáztak
a gyerekekkel, nekem utasítgatnom kellett őket,
megszakítva a játékot, hogy folytatódjon a következő program. Rossz volt látni, hogy velük sokkal
közvetlenebb a kapcsolatuk, mint velem. Szerencsére a környékbeli települések cserkészcsapatai
is hasonló nagyságúak, gyakran összejárunk, és
a szomszédos Kismarosiaknak szintén lány vezetőjük van, így mi együtt ápoljuk a lelkünket.
M ik az erősségei egy női vezetőnek?
Úgy gondolok a csapatomra, mit a gyerekeimre. Tudok a problémáikról, követem a sorsukat, és van alkalmam az anyáskodásra is, sőt,
szerintem ennek kifejezetten helye van. Míg a
fiú vezetők ritkábban gondolnak arra, hogy vajon minden megvan az elsősegély-dobozban,
isznak-e elég vizet a gyerekek a nyári táborban, mosnak-e kezet rendesen, mi lányok erre
gondosan ügyelünk. A lelki, érzelmi dolgok is
inkább ránk hárulnak. Ha valakit bántás, sértés
ér, a fiúk gyakran csak legyintenek rá. Egy
lány inkább ápolja a másik lelkét, meghallgatja
a sérelmeit. Egyszóval: mindenkinek megvan
a helye itt a cserkészetben. Gondoltam már rá,
hogy kezdeményezzem a vezetőségnél egy női/
férfi szerepekről szóló konferencia megszervezését, mert rengeteg élmény gyűlt össze a cserkészetben. Van sok alapanyagunk ahhoz, hogy
kidolgozzuk, miként lehet beiktatni a nővé, férfivé
nevelést a cserkészmódszerbe.
vl, emese
saci

van. Látom a férjemen, hogy olvad el, amikor a
kislányok körülrajong ják, pláne Hanni lányunk,
akitől még jobban elgyengül. Érthető, hogy a fiúk
kevésbé értenek a lányok nyelvén, és nekik
olyan vezető kell, aki egyben példakép is tud lenni, ami bizony nagyon nehéz feladat. Valóban résen kell lenni, mert ha jót teszel, ha hibázol, az
őrs kegyetlenül lemásol.

Szerinted

ez a mozgalom alkalmas arra ,

hogy a párkapcsolatra is felkészítse a fiatalokat?

lyes utat?

saci Sokszor a szükség. Csapatparancsnokként
fel kellett venni a szerepet. Akkor már nem csak
a Csóka Saci vagyok, hanem egy erős irányító,
aki határokat szab, következetesen látja el a feladatait. Közben persze ismerik a civil arcomat is,
amikor sokkal lágyabb, megengedőbb vagyok.
Ebben az ellentmondásos helyzetben is sokat segített már a humorérzék, a viccelődés. Azért van
ám ennek a státusznak egy szomorú velejárója
is. Rájöttem, hogy a cserkészetben a vezetői
munka kicsit magányos. Ez a vezető magánya.

És? Így van?
Igen! Mégiscsak hasonló értékrendű fiatalokról van szó, közös élményekkel. Fordítva is
igaz, hogy klassz lányokat lehet itt megismerni,
életrevaló, vagány lányokat. Amikor én voltam
gyerek, kicsit riasztó volt látni, hogy az akkori
nagylányok finoman szólva sem voltak csinosak,
inkább slamposak. De érdekes látni egy dzsemborin azt is, milyen nagyok a különbségek az országok cserkészei között. Az írek kifejezetten

N eked

mi segít abban , hogy megtaláld a he-
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vl, emese
saci

közben tanulsz az

ELTE

jogi karán .

Tanulás,

karrier,

család, és még egy kis cserkésztiszti képzés is belefért
az életedbe.

M elyik látta kárát a sokoldalúságnak?
Ha nem cserkészkednék, az egyetemet
már tavaly el tudtam volna végezni, de úgy vagyok vele, ha újra kezdeném is, így csinálnék
mindent. A vizsgák előtt sokat bos�szankodtam magamon, hogy már
megint miért vállaltam el egy-egy
cserkészprogram megszervezését,
de aztán a vizsgák általában sikerültek, és minden ment tovább. Nekem
bizonyára sokkal több feszültséggel
jár a felkészülés, mint azoknak, akik
nem égetik két végén a gyertyát.
Szidtam is magam, de mégiscsak jó
dolog adni. Azt megélni, hogy a munkám, a cserkészprogramjaim örömet
okoznak a gyerekeknek, ez a fontos
dolog, nem az, hogy hányasra vizsgáztam polgári jogból.
saci

Te is a cserkészetnek köszönheted a férjeConstantinovits M iklóst, Öcsit. Itt a kislányotok,

vl, emese
vl, anna

saci Egy apuka mondta nekem, hogy itt az a jó,
hogy klassz srácokkal lehet megismerkedni, akik
nem fog ják a kislányát a rosszba vinni.

vl, anna

kihívó ruhákat viselnek, tűsarkús lányokat is láttunk a sárban imbolyogni. A mi lányaink sokkal
igényesebbek.

det,
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írta: Zöllner Anna csst. (1926.)
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A lányoknak kell egy biztonságos hely
at és
– egy hely, ahol kifejezhetik maguk
megtalálhatják saját hang jukat. Mi sem
az
lehetne jobb egy ilyen helynek, mint
i
ítan
alak
uk
tudj
őrs. Ám ahhoz, hogy ki
dig
min
y
a megfelelő légkört, fontos, hog
válfigyelemmel kísérjük a vezetettjeink
et.
tozásait, szem előtt tartsuk igényeik
A lányoknak olyan biztonságra van
szükségük, ami mind a lelki, mind a fizikai jólétükhöz elengedhetetlen. Az érzelmi biztonsághoz szükséges a magas fokú bizalom és a titoktartás a csoporton belül. Csak egy
ilyen környezetben tudják megosztani a nehézségeiket anélkül,
hogy a többiek ítélkeznének.
Nagyon sok lánynak nem adatik meg egy ilyen csoport, ebből
is láthatjuk, hogy milyen elengedhetetlen szerepe van a lányok fejlődésében az összetartó, bizalmas őrsi légkörnek, ahol
beszélhetnek az „igazi problémákról”. Fontos, hogy ez a csoport csak lányokból álljon, itt jobban önmaguk tudnak lenni, nem
akarnak megfelelni a fiúknak,
a családnak vagy az iskolának,
nem amiatt aggódnak, hogy hogy néznek ki, bátrabban merik megosztani a gondolataikat.

v

A Lánycserkész Kutatóintézet (Girl Scout Research Institut) tanulmánya szerint a 11 és 17 éves kor
közötti lányoknál három elkülönülő csoportot találunk. Az első az úgynevezett Preteens, ez a
klasszikus tinédzser éveket megelőző időszak,
14 vezetők lapja

11 és 12 éves kor között, ezt követi a Teens, 1315 évesen az igazi tinédzser korszak, 16-17 éves
koruk között pedig a Young Women, azaz fiatal
hölgyek korcsoportja. E csoportok sajátosságainak figyelembevétele segíthet, hogy olyan programokkal készüljünk az őrsünknek, amire a leginkább szükségük van egy adott korban. Ám
nem szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy
minden gyerek teljesen különböző, így ezeket a
jellemzőket nem tekinthetjük kőbevésett szabályszerűségeknek, inkább csak sorvezetőnek.
1. az átmeneti évek (11-12)
Ebben az időszakban sok lány vált iskolát, az
általános iskola védett burka után gimnáziumba kerülnek, úgy érzik, gyorsan fel kell nőniük,

hogy az új közösségben elfogadják és szeressék
őket. Habár 11-12 évesen már tinédzserek a lányok, de még gyerekek is, és így egyik csoportban sem érzik magukat igazán kényelmesen. Ebben a korban a barátság abszolút elsőbbséget
élvez a lányoknál, a másoknak tetszeni vágyás
az egyik vezető tényező az önképük kialakításában. A lányok ebben az időszakban a leginkább

pepszi
közösség-orientáltak, segíteni akarnak egymásnak, ideális világkép él a fejükben, és erősen álmodozóak. Fontos, hogy ebben az időszakban
sokat beszélgess velük a barátságról, csináljatok
minél több szabadtéri és sportos programot. Segítsd erősíteni az önbizalmukat.
Kedvelt elfoglaltságok:
• jobbá tenni a környezetünket (tevékenységek, amik
a környezetvédelemmel
és mások segítségével
kapcsolatosak)
• kiszakadni a városból,
minél többet a szabadban lenni
• beszélgetni a barátságról
(hogyan lehet megbirkózni a barátok révén jelentkező problémákkal)
• minden olyan tevékenység, ami segíti az önbizalom épülését
• minél több sport

• zenehallgatás (a zene, mint önkifejező eszköz
jelentkezik)
• fejlődni a meg jelenésben (minden, ami öltözködés, divat)
3. a sikervágy nyomása alatt (16-17)
Ilyenkor kezdik megtalálni a lányok a függetlenség első állomásait, ugyanakkor nagy nyomás

2. az „én” generáció (13-15)
A 13. életév a belépő az igazi tinédzser évekbe a lányoknál. Ebben az időszakban kifelé nagyon magabiztosnak tűnhetnek, igyekeznek távol tartani magukat a szüleiktől, ám az igazság
az, hogy nagyon is érzékenyek minden őket érő
nyomásra. 13 és 15 éves koruk között a lányok
elsősorban az „én”-re, magukra fókuszálnak, félelmeik középpontjában az itt és most áll.

nehezedik rájuk, helyt kell állni az iskolában, hogy
aztán a megfelelő helyen tanulhassanak tovább.
A lányok kifejezetten készségfejlesztő programokra vágynak, olyanokra, amelyek egyaránt
segítenek boldogulni a „felnőtt-élet” és céljaik elérésével járó nehézségekkel is. Beszélgessetek sokat a jövőről, milyen elképzeléseik vannak,
merre szeretnének tovább menni, segíts nekik
fejlődni a jó időbeosztásban.

Tetszem-e a fiúknak? Jól nézek ki? Népszerű
vagyok?
Úgy érzik, egy bizonyos módon kell viselkedniük,
gyakran bújnak felvett szerepek mögé. Gyakoriak ebben az időszakban az étkezési rendellenességek is, hiszen minél vékonyabbnak, csinosabbnak szeretnének tűnni. Ebben az időszakban
fontos, hogy segítsd fejleszteni az önképüket.

Kedvelt elfoglaltságok:
• gyakorlatok, játékok, beszélgetések, amik segítenek elgondolkodni a jövőbeni tervekről
• minél több foglalkozással, hivatással megismerkedni
• feladatok, amik a helyes időbeosztásra nevelnek
• sokat foglalkozni az érzelmekkel

Kedvelt elfoglaltságok:
• személyessé tenni a saját környezetet (olyanra
berendezni a környezetemet, ami arról árulkodik, hogy ki is vagyok én)

A témával foglalkozó teljes tanulmány angol nyelven itt érhető el:
http://www.girlscouts.org/research/pdf/ten_truths.pdf
vezetők lapja 15

írta: Nagy Emese, Fábry Bálint
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Múlt havi számunkban a kemenceép
ry
fortélyaiba avatott be bennünket Fáb
hoBálint (205.), most ötleteket ad arra,
gyan használjuk.
A megépített kemence belsejébe jó nagy
tüzet rakunk, így kb. egy-másfél óra alatt
felmelegszik. Amikor már kívül is meleg,
ki kell kotorni az összes parazsat. Ehhez érdemes
egy kis gödröt ásni mellé. Ezután egy botra kötött

t

vizes ronggyal kicsit megtörölgetjük az alját, így
nem lesz hamus a kenyerünk. A következő lépés a hőmérséklet ellenőrzése: kevés lisztet szórunk oda, ahova a kenyeret szeretnénk rakni. Ha
füstölni kezd, és megég, akkor jöhet még a vizes
rongy, ha csak szép lassan barnul, akkor már jó.
Lapáttal berakjuk a kenyeret, becsukjuk az ajtaját, és nagy jából húsz perc sütés után kész is a
friss, ropogós vekni.
Mivel a kemencét sok idő felfűteni, érdemes kihasználni a melegét, és többféle sütnivalót előkészíteni. Eleink pitével kezdtek, utána jöttek a
14 vezetők lapja

kenyerek, majd végül aprósüteményt, kekszeket
sütötték meg. Ennek nyomán mi a sorrendet tartva pite híján egy kenyeret vagy kalácsot és kb.
két tepsi pogácsát/aprósüteményt sütöttünk. Az
utóbbiakhoz érdemes vinni néhány tepsit, és akkorára méretezni a bejáratot, hogy ne kelljen utólag vésővel szórakozni, így a berakás-kiszedés
sokkal gyorsabb lesz.

rece pt

kalács, b riós,
kakaós csiga

pizza

Hozzávalók:
• 1 kg finomli szt
• 2 tojás
• 2 evőkanál zsír
• 1 teáska nál só
• 6 ma rék cukor
• fél csomag élesztő
• kb. két bög re víz
Elkészítés:
gyos vízben két
Az élesztőt fél pohár lan
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egy
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bi cuccba , és jól
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Szószhoz:
• 1 nagy hagyma
• 3-4 evőkanál (oliva)olaj
• 1 nagy konzerv paradicsom (140g)
• 4 teáskanál cukor
• 2 kávéskanál oregánó
• 1 kis babérlevél
• 1 kávéskanál só
• + a rávalók!

beleöntöm az élesztős trutyit, hozzákeverek egy
kis lisztet, és a tetejét meghintem liszttel. Ha megreped, hozzáöntök kb. fél liter vizet és 5 evőkanál
olajat belegyúrok, majd lezárom, és hagyom állni
kb. 15-20 percet. Sütés előtt jól kiolajozom a tepsit,
lisztben kicsit átgyúrom a tésztát, kettéveszem,
kinyújtom, majd addig sütöm, ameddig elkezd pirulni az alja (kb. 10-15 perc). Ekkor rárakom a
szószt meg a rávalókat, és sütöm addig, ameddig
finom nem lesz.

Elkészítés:
Tészta: A lisztet egy kelesztőtálban összekeverem egy teáskanál sóval. Az élesztőt összemorzsolom egy bögrébe, két teáskanál cukorral ös�szekeverem, és annyi langyos vizet öntök rá,
hogy ellepje, és hagyom állni. (Az instant élesztőt
ugyanígy.) A liszt közepén egy kis mélyedésbe

Szósz: A hagymát felaprítom, és 3-4 evőkanál
olajban addig dinsztelem, amíg átlátszó nem lesz.
Hozzáöntöm a paradicsomot és fél konzervnyi
vizet. Négy teáskanál cukor, egy kávéskanál só,
egy kis babérlevél és két kávéskanál oregánó
hozzáadása után a vulkánozástól számított 2-3
percig főzöm. Kevergetni kell!

Tésztához:
• 1 kg finomliszt
• 1 teáskanál só
• 1 élesztő vagy instant élesztő
• 2 teáskanál cukor
• víz
• 5 evőkanál olaj
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írta: Zöllner Anna. (1926.)

minden vélemény

rece pt

pogácsa
Hozzávalók:
• 1kg finomli szt
dát összegyúrom)
• 0,5 kg ma rga rin (2/3-a
re tej
• 5 dkg élesztő - 1 bög
enn i)
elv
hez
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(ke
s
• 2 tojá
• 2 kis kanál só
Elkészítés:
s tej jel vagy tejfölA hozzávalókat langyo
tom , rákenem a malel összegyúrom , kinyúj
m, pihentetem.
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k oldal, TV
Óránként frissülő faceboo
Légy képben!,
,
VL
műsorok, filmek, MCS,
nlap, egyre
rengeteg fotó, színes ho
ban, és még
több cserkészet a médiá
azt a sok-sok
sorolhatnám hosszasan
kommunikációs
újdonságot, amit mind a
szönhetünk.
csoport munkájának kö
csi Tímeával,
Ebben a hónapban Tőrin
vezetőjével
a kommunikációs csoport
beszélgettünk.
vl, zöllner anna

N emrég

érkeztél a

Szövetséghez,

hogy érzed magad?

recept

zabh elyh es
korong
Hozzávalók:
12-13 dkg margarin
25 dkg zabpehely
2 egész tojás
12-13 dkg cukor
2 evőkanál liszt
késhegynyi sütőpor
Variációk:
+ csoki, vagy kakaó
+ kókuszreszelék
+ gyümölcskenyérbe való akármi:
dió, birs, mazsola
Elkészítés:
Egy edényben felforrósítom a marg
arint,
majd a zabpelyhet néhá ny percig
pirítom,
aztá n hűln i hagyom. Én nem hagy
tam és a
belekevert csoki elolvadt :(
Felverem a tojásokat, összekeverem
a cukorra l, a zabpehell yel, a liszttel meg
a sütőporra l. Aztá n jöhetnek hozzá a plusz
dolgok
is. A masszából kis halmokat kész
ítek és
vizezett kaná llal sütőpapírral bélel
t teps ibe
teszem. Előmelegített sütőben 180-2
00 fokon 15-20 percig sütöm. Lezá rt fémd
obozban soká ig eláll. De nem nálunk.
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tőrincsi tímea Sokáig rádióztam, leginkább ahhoz
tudnám hasonlítani. Mindenki végzi a saját munkáját, de szoros kapcsolatban állunk más munkacsoportokkal, folyamatos az információ-áramlás,
mindenki nyitott a másikra. Így a szellemi képességek és kapacitások az egyén részéről még
jobban előjönnek, egy nyitott közösségben kreatívabbak tudunk lenni. Mindenkin érzem a tenni
akarást, mindannyian egy közös célért dolgozunk. Egy igazi nagycsaládként működünk együtt.
vl

M esélj

a munkacsoportról!

M ilyen

feladatok tar-

toznak hozzátok, és hányan vagytok?

timi Heten vagyunk, ebből ketten felelősek a szövetségi újságokért, a Magyar Cserkészért, a Vezetők Lapjáért és a Légy képben!-ért. Van két
grafikusunk, és van gyakornokunk is. Ő a honlap
és a facebook oldal tartalmi frissítésével foglalkozik. Segít nekünk megszólítani a fiatal korosztályt,
az üzenetünket fiatalos nyelvre lefordítani.

M ik a főbb céljaitok?
Nem cserkészként érkeztem a Szövetséghez, így tudom kívülállóként nézni a szervezet
működését, benne a cserkészek tevékenykedését. Látom azokat a pontokat, ahol még nagy az
információhiány, ezeket a hiátusokat kell nekünk,
kommunikációsoknak érdemi tartalommal feltölteni. Sokan tudják, hogy ez egy ifjúsági mozgalom,
vl

timi

alakuló

érdekel!
de azt már annál kevesebben, hogy a legnagyobb ifjúsági mozgalom Magyarországon, és a
világban is kiemelkedő szerepet tölt be. A fiatal
generáció életében az elektronika, a facebook és
minden egyéb kommunikációs eszköz egy hiányt
próbál betölteni, mi azt szeretnénk megmutatni,
hogy ennek a hiánynak a pótlására van más

Az én filozófiám
a munkám során mindig
az, hogy előbb csináljunk
valami jót, és utána
beszéljünk róla. Csak
így leszünk hitelesek.
mód is: a cserkészet. Világunk egyre inkább eltávolodik a természettől, a cserkészek tudnak
szimbiózisban élni a természettel, és igen gyakorlatiasak. Ezt az életformát kell minél többeknek
megmutatnunk, hogy a digitális világ mellett is lehet harmóniában élni a természettel.
Legalább ennyire fontos az, hogy a cserkészet
megtanít nemcsak egyként gondolni magunkra.
Ma a társadalom azt diktálja, hogy a legfontosabb
az önkifejezés, az előbbre jutás, minél többet tenni magamért. Ezzel szemben a cserkészet olyan
alapértékeket közvetít a gyerekeknek, ami segít
nekik egészséges, egész emberré, a társadalom
hasznos tag jává lenni – és ezt a szülők is érzik.
A társadalomban lévő igényt és a cserkészet által kínált nevelési módszert és közösségi élményt
kell összekapcsolnunk, amihez az információátadás a leg jobb eszköz. Nekünk kell megfogalmaznunk ezeket az üzeneteket, hogy azok célba találjanak. Jó úton járunk, a társadalom részéről már most is érezhető a nyitottság, hiszen a
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alakuló
üzenet az emberek számára,
hogy a cserkészet olyan közösségi élményt ad, amihez jelenleg a társadalom más fórumain
nem találunk hasonlót.
vl

M ilyen

konkrét terveitek vannak

a közeljövőre?

legtöbb szülő szeretné, hogy gyermeke toleráns
legyen, közösségi élményt kapjon, befogadó legyen, és sorolhatnék még számos alapvető emberi értéket, amihez tudatosan vagy tudat alatt
ragaszkodunk. Ezeket az értékeket a cserkészet
képes úgy visszahozni, hogy nem didaktikusan
mondja el, hanem a gyakorlati tevékenység által nevel. „Mutasd meg és meg jegyzem, engedd,
hogy csináljam és megértem.”
vl

M ennyit

tud, mennyit lát a társadalom a cserké-

szek nevelési munkájából?

Jelenleg ezt térképezzük fel. Az Országos
Cserkésznap nagyon jó fórum volt arra, hogy
közvetlen kapcsolatba lépjünk az emberekkel.
Abban biztos vagyok, hogy nyitnunk kell, használni a hatékony kommunikációs eszközöket, a
médiát, hogy minél szélesebb körben megmutathassuk magunkat. Közel negyven évig nem lehetett a cserkészetről hallani, ezért alapjaiból kell
felépítenünk a képet a társadalom számára, ehhez pedig a sajtó nagyon jó partner lehet.
timi

Nemrég például a Magyar Televízióban volt egy
nyolcvan perces adás, ami csak a cserkészekről
szólt. Igyekeztünk ezt a műsort is úgy felépíteni, hogy minél színesebb, vidámabb és közvetlenebb képet tudjunk mutatni; hangsúlyozni, hogy
a mozgalomban életrevaló, vidám gyerekek és
fiatalok vannak. Azt gondolom, a legfontosabb
18 vezetők lapja

timi Jobban összebarátkozni a
sajtóval. Olyan életképeket,
helyszíneket és cselekvéseket
tudunk képernyőre vinni, ami
a sajtó munkáját is segíti, hiszen biztosak lehetnek benne,
hogy a közönség nagy érdeklődéssel fog ja fogadni. Elkezdtünk tárgyalni többek között a TV2-vel is.
Balatonfüreden hamarosan egy élő műsor keretében mutatjuk meg a cserkészek minden korosztályát, és a praktikákat, például, hogy mit viszünk egy táborba. A cserkészet egy összetartó
közösség, de ez a közösség egy nagy társadalom része, fontos, hogy elfogadjanak, befogadjanak minket. Ha nyitottá válunk, jobban megismernek minket, és akkor még többen lehetünk.
vl A hónap fő témája a nők, női cserkészvezetők.
Szerinted van különbség női és férfi vezető között?

A kommunikációs csapat munkatársai: Mózer Bence (293.), Sándor Viktória, Nagy
Emese, Tőrincsi Tímea, Gyarmati Anett, Sárközi Gábor, Sáfár László csst. (433.)
timi Egy női vezető talán a stílusában más, mint
egy férfi. A nő emocionálisabb, szereti az érzelmi
alapú vezetést, ami azt jelenti, hogy odafigyel a
munkatársai igényeire, és mindemellett úgy próbálja leosztani a feladatokat, hogy azzal motiválja a
vezetetteket. Erre talán a nők könnyebben ráéreznek, szeretik nézni a feladatok mellett az emberi
oldalt is. Számomra nagyon fontos, hogy akikkel
együtt dolgozom, azokkal közösen tudjuk szem
előtt tartani a célt, és ezért tudjunk szívvel-lélekkel
dolgozni. Egy nő talán finomabban tud kommunikálni, könnyebben elsimítja a konfliktusokat. Szavakkal nagyon sok mindent el lehet érni. De a fentieket leszámítva nem igazán látok különbséget
férfi és nő vezető között. Én megoldás-orientált vagyok, minden vélemény érdekel. Ha ellenállásba ütközöm vagy teljesen más véleménnyel találkozom,
akkor sem zárkózom el, hanem érdekel a másik
ötlete is: nyilván nem véletlenül mondja. Addig
szoktunk dolgozni, amíg az ő hozzáállása és az én
elképzelésem találkozik, szerencsére a legtöbb
esetben ez meg szokott valósulni.

vl

M it

gondolsz, egy női vezetőnek nem nehezebb ki-

vívni a tiszteletet, úgy hogy közben megtartsa a nőiességét is?

timi Hogy kinek milyen a vezetői stílusa, az
szerintem nem a nemtől függ, vannak kemény
női vezetők is. Én nem ezt a tendenciát követem. A vezető szakmai elfogadottsága azon
múlik, hogy van-e benne annyi lelkierő, hogy
amit elképzelt, azt végig tudja vinni. Fontos,
hogy motiválni tudja a kollégáit, hogy azok vele
együtt, egy hajóban utazzanak. Sokféleképpen
fogalmazhatunk meg egy dolgot, nem mindegy,
hogy tesszük. Ha jót közvetítünk, jó motiváló
erővel, akkor elérjük, hogy az ügy mellé álljanak, nekem ez a legfontosabb. Az én filozófiám
a munkám során mindig az, hogy előbb csináljunk valami jót, és utána beszéljünk róla. Csak
így leszünk hitelesek, nem akkor, ha kommunikációs stratégiákat gyártunk, és egy tartalmi hiányokkal szenvedő úton járunk. Először megalapozzuk azt, amiről aztán már lehet érdemlegesen kommunikálni.
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írta: Huszár András Márton csst. (217.)
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Portugáliában

lázs „Baluval”
Május elején Solymosi Ba
„Joséval” részt
OVT-vel és Pótor József
régiójának
vettünk a WOSM Európai
g Commissiorendezvényén a Trainin
(TCNM) Porners Network Meetingen
vezetőképzés
tóban, Portugáliában. A
k. A jelenlegi
vezetői évente találkozna
t évvel ezelőtt
volt az ötödik alkalom, ké
zigazda.
pedig Budapest volt a há
urópa majd minden országát képviselték
a vezetőképzésben dolgozó cserkészek
a megbeszélésen, ezért nagyon sokszínű
társaság gyűlt össze, mely hol nehezítette, hol érdekessé tette az eszmecserét. A találkozó tematikáját, helyszínét egy kisebb önkéntes csoport
határozza meg, nagyrészt ők is tartják a gondolatébresztő előadásokat, szemináriumokat. A „hálózat” mögött sajnos nem mindig érződik, hogy
tényleges közösség lenne, mert a résztvevők körében évente elég nagy a fluktuáció, így sokszor
előről kell kezdeni a megbeszéléseket, egymás
képzési rendszerének és szövetségének megismerését. Inkább egy informális hálózatról van
szó, melyben a tagokat laza kapcsolat köti össze.
Több javaslattal is éltünk a találkozó folyamán,
mellyel előzetes ismereteket lehetne szerezni a
résztvevőkről, szövetségekről, vezetőképzésekről. Így több idő maradhatna a szakmai munkára,
és nem a közös „szótár” kialakítása vinné el az
idő jelentős részét.

gondoltunk arra, hogy Bi-Pi könyveit minden ilyen
találkozó előtt még egyszer mindenkinek el kellene olvasni.

e

Európában nagyon sokféle nemzeti cserkészet
létezik, és ez a sokszínűség nem csak a különböző egyenruhákban, hanem például a vezetőképzések szintjeiben és céljaiban is megmutatkozik.
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A találkozó nem plenáris előadásokra, hanem
kiscsoportos munkára és szemináriumokra épült.
Minden nap reggelén, két „ösvény” egyikét kellett
kiválasztani, majd egész nap azt követni. Az „ösvény” egy tágabb tematikát jelentett, ahol nagyon
sok csoportos megbeszélés, eszmecsere kapott
helyet, gyakran gondolatébresztő előadással kibővítve.

A hétvége egyik fő témája a „youthempowerment” azaz a fiatalok bevonása volt. Nyugat-Európában ez most eléggé fontos téma, míg KözépEurópában nem is nagyon értjük, hogy miről van
szó. A különbségek abból is adódnak, hogy például Magyarországon a 1920-as évektől van őrsvezetőképzés, és nekünk ez természetes, hiszen
Bi-Pi „akaratának” érvényesítését látjuk a fiatalok vezetésbe való bevonásában. Nyugat-Európa
egyes országaiban a vezetőképzés legalsó szintjén csak 18 éven felüliek, kvázi felnőttek vehetnek részt. Kemény munkával és időbefektetéssel tisztáztuk a fogalmakat, és keserű mosollyal

Az első napon a fogalmak tisztázása volt a cél,
de emellett szó volt e-learning rendszerekről; a
társadalmi változásokra való reakciókról és, hogy
ezeknek miként kell meg jelenni a vezetőképzésben. A nap egyik leginkább várt előadója Stephen Peck, a Gilwell Park parancsnoka volt. Sajnos
az előadásából az derült ki, hogy a Gilwell Park
már csak névlegesen a vezetőképzés központja. A minőségbiztosítást és a képzések felügyeletét a WOSM vette át, ilyen módon nagyon régóta nincs ellenőrizve, hogy a Wood Badge címén
milyen minőségű képzést folytatnak le az adott
országok. Legtöbb országban nincs ennyi szintre szétbontva a vezetőképzés, mint nálunk: bizonyos szempontból értelmezhetetlen a segédtiszti

és a tisztképzés közti különbség. Érdekes volt viszont egy olyan woodbadge-t tartani a kezünkbe, melyen hat darab fa „bead” van. (A bead magyar neve hiányzik - javaslatokat várunk!) Ilyen
woodbadge csak a Gilwell Park parancsnokát illeti meg, és a széfben őrzi az eredetit, amit még
Bi-Pi faragott.
A második napon a mentorálás és coaching témakörben hallottunk hasznos információkat. A
harmadik napon nyitott terek tartására volt lehetőség, de sajnos nemigen voltak erre jelentkezők,
így a leghasznosabb eseménynek a TCNM jövőjéről szóló diskurzus bizonyult.
Utolsó este közösségi programon vehettünk
részt, melyben buszos városnézés és egy híres
pince meglátogatásai is szerepelt. Magunkkal vittük a kartonból kivágott Bi-Pi-t (a cserkésznapos
Bi-Pi selfie továbbfejlesztése) és a legtöbb helyen
készítettünk vele fotót, ami nagyon tetszett mindenkinek. Végül flamand cserkésztestvéreinknek
adtuk, akik remélhetőleg szintén elkezdik majd
terjeszteni. A találkozó legnagyobb haszna számunkra a hálózatépítés volt. Európa legtöbb országából voltak képviselők, így tudtuk növelni a
magyar cserkészet beágyazottságát az európai
régióban.
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írta: Mészáros Judit Ráhel
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kkan elő,
„Akármilyen nehézség bu
i, hogy anern
előbb-utóbb fel lehet ism
n: önzésünknak gyökere bennünk va
atlanságunkban.
ben, gőgünkben, bizalm
goldás is náEz jó hír, hiszen így a me
l nővér, akivel
lunk van.” – mondja Ráhe
k.
hivatásáról beszélgettün

összeszedjem a bátorságom, és letérjek arról az
útról, ami annyi szépet kínált, s neki merjek menni az ismeretlennek, ami nagy erővel vonzott, s
amiről sejtettem, hogy százannyi kincset rejt.

Ez volt a sorsfordító tanács, amit kaptam valakitől, aki látta útkeresésem gyötrelmeit. Belementem a gondolat-kísérletbe, s nagyon kontrasztos élményben volt részem. Családanyaként beszürkült és beszűkült minden, míg szerzetesként
éreztem, hogy kitágul a szívem, és átjár a szabadság érzése. A képzeletjáték után logikusan
felötlött bennem a kérdés: mire várok még?

melyek a kincsek?
A szerzetesség lényege számomra, hogy közelebb segít legmélyebb vágyam teljesüléséhez:
szeretni Istent teljes szívből, teljes lélekből, teljes
elméből és minden erőből. A szüzesség mibenléte nem a házastársról, családról való lemondás,
hanem a szexuális energia, a jegyesi szerető képesség Istenre irányítása, illetve az Ő országára. Az engedelmesség lényege nem az, hogy az
ember lemond az önrendelkezésről, hanem hogy
mozgósítja az akaratát arra, hogy elfogadja Isten
uralmát. És ugyanígy a szegénység sem abban
áll, hogy lemondunk a világ javairól, hanem hogy
felfedezzük Isten gazdagságát és megajándékozott voltunkat. Keresztényként mindenki Krisztushoz tartozik, és az Ő tanúja. De különbözőképpen
követhetjük őt. A szoros követés jelenti, hogy Jézus életformáját is felveszem.

Azt tudom, mire vártam sokáig. Vágytam rá,
hogy jöj jön a herceg fehér lovon, s nagy-nagy
szeretetéhségemet betöltse. Az egész világ azt
sugallta nekem, hogy a jó párkapcsolattól lesz
boldog az ember, s én ezt az üzenetet sokáig
nem kérdőjeleztem meg. Az csak elméleti hittétel volt számomra, hogy valódi boldogságunk és
gazdagságunk Isten; Ő tudja maradéktalanul betölteni szívünk vágyát. Azzal a lehetőséggel pedig főképp nem foglalkoztam, hogy sajátos adottságaim, vágyaim lehetnek, ami miatt más útra
kellene térnem, mint a nagy többségnek. Csak értetlenül álltam meg újra és újra az úton, amelyen
tömegek mennek, és boldogok, konstatálva, hogy
nekem valami lényeges hiányzik. Több impulzus
– pl. az említett képzeletjáték is –segített, hogy

miben mutatkozik meg ennek az életformának a szépsége?
Szerzetesként – ez az élményem – minden közvetlenül Istenről szól. A házban, ahol lakom, kápolna van; fő munkaidőben imádkozhatok, evangelizálhatok, és pusztán már öltözetemmel is
Krisztust hirdetem. Felbecsülhetetlen ajándék,
hogy életünkben központi helyet kap a lelki élet.
Számtalan lehetőségünk adódik az elcsendesedésre, tanulásra, reflexióra, osztozásra és liturgikus ünneplésre. Felnőtt nők élünk egy fedél alatt, amiről sokaknak – különösen a még
egyedülálló nőknek – igen negatív előfeltevésük
van, pedig ez azzal a tagadhatatlan előnnyel jár,
hogy könnyedén rendet tudunk tartani, és jelentős időnk felszabadul azzal, hogy megosztjuk a

hogyan találtad meg hivatásodat?
„Csukd be a szemed, és képzeld el magad családanyaként. Érezz bele, milyen az. Most képzeld el
magad szerzetesként. Milyen érzés?”
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házimunkát. A praktikusságnál persze sokkal lényegesebb a kapcsolati, érzelmi szempont. Mindenki törekszik a figyelmes gesztusokra, a testvéri kommunikációra és a kiengesztelődésre. A
saját közösségen túlmenően is sokrétű kapcsolatot lehet ápolni az Egyház nagy családján belül:
gyönyörű ajándék ez a tágasság. Hasonló ebben
a cserkészethez. Mindebben – s ez a legszebb –
felfedezhető Jézus figyelmes szeretete, kényeztetése.
adódnak nehézségek? mik azok?
Kinek mi. Éppen mi. Az egyik fogadalom konkrét megélése, egy elöljárói döntés, egy helyezés,
a kora reggeli felkelés, igényfeltárás, konfliktusvállalás… A közösségi élet valamilyen szempontból mindenképp kihívás. Ellentétben a párválasztással, szerzetesi közösségünket elsősorban nem
kölcsönös szimpátia, vonzalom alapján választjuk. Sokfélék vagyunk, különböző háttérrel és eltérő szeretetnyelvvel. A másik és önmagunk
megismerése, elfogadása általában feszültségekkel kísért folyamat. De akármilyen nehézség

bukkan elő, előbb-utóbb fel lehet ismerni, hogy
annak gyökere bennünk van: önzésünkben, gőgünkben, bizalmatlanságunkban. Ez jó hír, hiszen
így a megoldás is nálunk van. Minél jobban sikerül leépíteni illúzióinkat, s elfogadni alázattal a valóságot, annál kevesebb nehézségünk lesz.
miben más a női és a férfi szerzetesi
hivatás?
A gyakorlati életben meg jelenhetnek a nemi sajátosságok, egyoldalúságok. A női közösségek
általában hajlanak a nagyobb kontrollra, az élet
kérdéseinek részletesebb leszabályozására. A
férfi közösségeket pedig talán az a veszély fenyegeti, hogy elsikkad a mély, testvéri kommunikáció. Fontos ismerni erősségünket, gyengeségünket, és keresni az egyensúlyt.
Ami az identitást illeti, különböző hangsúlyt kap
az önképünk. Az Egyház Krisztus jegyese. Ez
alapján alkalmazhatjuk a hasonlatot, és tekinthetjük a szerzetesnőt Krisztus jegyesének, míg a
cölibátusban élő férfit az Egyház jegyesének.
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írta: Kovács Vanda, Rudan János cst. (25.)
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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
farsangi időszak
A farsang a vízkereszttől ( január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek.

tapasztalat
Szent György napja
Április 24.-e, a cserkészek védőszentjének, Szent
Györgynek a napja. E napot Európa nagy részében a tavasz kezdeteként tartották számon, s
gazdag néphagyományok épültek rá.
VI. cserkészkerület – Szent György napok
Sárkányölő Szent György a cserkészek védőszentje. Az ő áldozatos munkája előtt tisztelegve
gyűlünk össze mi, VI. kerületi cserkészek, és töltünk el egy vidám hétvégét a kerület többi csapatával. Jó alkalom ez, hogy megismerjük egymást, új kapcsolatokat alakítsunk ki - vagy a már
meglévőket fűzzük szorosabbá.
http://www.hatker.cserkesz.hu/
hatker/cikk/szent-gy%C3%B6rgynapok-2013

http://www.cserkesz.hu/hir/beszamolo/kistokaji-cserkesz-farsang
IV. Cserkészkerület – KRECSEFA –
Kőszegi Regös Cserkész Farsang
A IV. kerületben hagyományosan egy egész hétvégén át tart a farsangi mulatság.

Húsvét
A tojásfestéstől a locsolásig megannyi programötlet tobzódik a húsvéti ünnepkör körül.
X. Cserkészkerületben a gyömrői 836. sz. Teleki
László Cserkészcsapat rendezett
már több alkalommal Nyuszi Bulit
http://www.836.hu/indulolap.htm

I. Cserkészkerület – Busóbál
„Egy jó KCS program a téli időszakra, amikor csak
el kell hozni őket és nem kell semmit se szerveznetek!”
http://mu.cserkesz.hu/elsoker/2013/12/10/busobal-2014
Disznótour
„Játszol, táncolsz, forr a borod… Disznótour! Vágod?”
http://regos.cserkesz.hu/evkozi-programok/disznotour-2/disznotour-2014/disznotour-2014-meghirdetes
II. cserkészkerületi farsang – Kistokaj
A II. Cserkészkerületben, a 786. sz. Szent György
Cserkészcsapat rendezi a kerületi szintű mulatságot.
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https://www.facebook.com/events/341229449350882/?ref=22
VI. cserkészkerületi farsang
A hagyományos kerületi farsangot délelőtt a kiscserkész programok nyitják, majd délután jönnek
a cserkészek, az esti buli pedig már a kószáké
és a vándoroké.

Május 1.
„A tavasz legszebb hónapjának első napját régidők óta megünnepelték az emberek, munkájuk-

http://www.xcserkesz.hu/archiv/
jatszohaz-2004

A majális számos programlehetőséget rejt magában, melyeket akár
több csapat is közösen szervezheti.
http://www.vaciremenyseg.
hu/2010/05/30/cserkesz-majalis-2
http://944.cserkesz.hu/node/2452
Pünkösd
„Pünkösd ősi ünnepén a kereszténység a Szentlélek eljövetelét ünnepli. A pünkösdi királyválasztás – az ideiglenes hatalomra utaló értelme ellenére – több régi magyar hagyományelemet ötvözött magába, úgymint a pogány magyarok lovas
ügyességi játékait vagy éppen Szent Erzsébet
(pünkösdi) rózsalegendáját. Keretét tekintve pedig
e szokás a fiatalokkal betanította a házasság ceremóniáját. Előbbi jegyeit a legények pünkösdi királyválasztása viselte magán, ami egyben nagy
jelentőséggel járt.”
A pünkösdi király választása, szép kihívást és
számtalan programlehetőséget rejt magában.
Íme pár ötlet, hogy (nem cserkész programokon)
hogyan választanak királyt!
http://zaol.hu/hirek/punkosdi-kiralyvalasztas-redicsen-1544122
http://boldogfalva.
blogspot.hu/2011/07/
punkosdi-kiraly-valasztas.html

http://www.hatker.cserkesz.
hu/hatker/galeria/2012-cserk%C3%A9szfarsang
X. Cserkészkerület – farsangi játszóház
„Három csapat tag jai gyűltek össze január utolsó
előtti szombatján a Horváth Mihály
téri farsangi játszóházra.”

jegyesének, akinek a háza előtt felállította a
májusfát. Ha a fa száradni kezdett, kitáncolták,
vagyis mulatságot rendeztek körülötte.”

ban szünetet tartva, árnyas ligetekbe vonulva el.
Részben a község állított májusfát, melynek tövében férfias erőpróbákra és persze nagy táncmulatságra került sor; részben pedig egy-egy legény
díszített föl egy-egy kisebb fát szalagokkal. Ezzel jelezte a legény, hogy azt a lányt választaná

Nyár
Az év felét végiggondolva, nem mehetünk szótlanul el a nyári programok mellett sem, melyek
közül külön kiemelendő az idei regös tábor, mely
2014. június 27-én nyitja kapuit!
http://regos.cserkesz.hu/wp-content/uploads/2014/05/regosplakat2014_222.jpg
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írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)
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endomondo

www.endomondo.com
Ez egy kiváló alkalmazás sport
szerelmeseinek. Rengeteg különféle sportágat lehet beállítani (pl. futás, gyaloglás, biciklizés, golfozás,
stb.). A program sok dolgot mér,
köztük a megtett távolságot, az időt és a sebességet. Mindezen adatokból statisztikát készít, amit
bármikor visszanézhetünk. Fontos meg jegyezni,
illetve van, hogy nekünk kell felmondani egy szöveget, amit a gép ellenőriz. A kezelőfelület magyarul jelenleg csak az angol nyelvhez érhető el,
viszont ha már tudunk angolul vagy németül, akkor választhatunk más nyelvet is. Ez a program

hogy az adatgyűjtéshez gps-re van szükség, így
egy hosszabb futás például eléggé lemerítheti a
telefont, valamint ezek az adatok nem 100%-san
pontosak, de becslésre kiválóak. Ha előre megadunk néhány adatot (magasság, testsúly), akkor
pontosabb eredményt kapunk. Nagy előnye, hogy
bármilyen operációs rendszerű okostelefonon futtatható.

egyaránt hasznos kezdődnek és haladóknak, mivel könnyen és játékosan lehet vele tanulni, de ismétlésre is tökéletes.

duolingo
www.duolingo.com/hu
A mai világban elengedhetetlen
legalább egy idegen nyelv ismerete. A duolingo ebben nyújt segítséget, ugyanis remekül használható
nyelvfejlesztésre, gyakorlásra. Elég
jól felépített és csoportosított leckéken mehetünk
végig. Minden leckében van fordítás, hallásértés,
28 vezetők lapja

airdroid
web.airdroid.com
Ennek a programnak a segítségével adatokat továbbíthatunk a telefonunk és a
számítógépünk között. Ez leginkább
akkor hasznos, ha nincs nálunk
adatkábel vagy egy távoli gépről
szeretnénk adatokat a telefonunkra

juttatni. A program futásához egy androidos telefonra és egy böngészőre van szükség, valamint
internetre. A böngészős felületen, a mappákon és
fájlokon kívül a telefon értesítései is meg jelennek.

silence
play.google.com/store/apps/
details?id=net.epsilonlabs.silence.ads
Ennek az alkalmazásnak segítségével előre beállíthatjuk, hogy mikor
váltson a telefonunk néma üzemmódba. Csak annyi a teendőnk,
hogy vagy a programon belül létrehozunk egy eseményt vagy a
naptárunkból importálunk egyet.
Miután megvan
az időpont, beállíthatjuk, a
csengőhang, a
média és az
ébresztő hangerejét, illetve,
hogy be- vagy
kikapcsolt állapotban legyen
a wifi, a mobilinternet és a
bluetooth.

teamviewer
www.teamviewer.com/hu/Index.Aspx
Ezen applikáció lehetőséget ad arra,
hogy számítógépünket a telefonunkról irányítsuk. A programot
persze mindkét eszközre telepíteni
kell. Az alkalmazás hasznos lehet
olyan esetben, ha messze vagyunk a gépünktől, de mégis szeretnénk rajta beállítani valamint,
vagy a gépen van az adott dokumentum, amit el
kell érnünk. Arra fontos figyelni, hogy nem a leggördülékenyebb irányítást teszi lehetővé a program, tehát nagy valószínűséggel játszani vagy
word doksit írni nem így fogunk.
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írta: Keszei Zsófia (304.)
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Lehet, hogy
Magadnak ruhát varrni?
st király!
húsz éve uncsi volt, mo
gyanis hiába a fogyasztói társadalom, a
plázák meg a spanyol divatboltláncok,
vannak ötletek, amik az én fejemben
születnek meg, és az egyik említett helyen sem
találhatók. Nem is beszélve a nagymama blézeréről (még jó, hogy vékonyabb vagyok nála, bővíteni szívás), meg az Aphrodité-szerepről a következő nyári táborban. Meg az elismerő pillantásokról, amit a
nadrágfelvarrásért kaptam, férfi
részről.

u

Minden úgy kezdődött, hogy Márti,
aki sok kreativitást örökölt, meg
egy varrógépet,
gyakran büszkélkedett új alkotásaival. Saját készítésű táskák, ruhák,
szoknyák születtek
a keze alatt, amiket
gyorsan megirigyeltünk. Megesett rajtunk a szíve, ezért
végig-, majd továbbgondolta a dolgot,
és előállt egy fantasztikus ötlettel. Ez volt a Vág junk bele!
És belevágtunk. Először csak a szervezésbe.
Varrógépeket, helyszínt, anyagokat, kellékeket, jelentkezőket kellett szerezni. Az utóbbival volt a
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legkevesebb gond. A helyszín, a belvárosi 304.
Csapatotthon, melynek befogadóképessége hamar megtelt, miután egy ütős, saját
készítésű plakáttal a közösségi médián, illetve néhány levelezőlistán
meghirdettük a programot.
A varrógépeket már nem volt ilyen
egyszerű összehozni, de bevetettük a kapcsolatainkat, és sikerült
összeszedni jó pár darabot a regösöktől. A többit összedobtuk: mindenki elkuncsorogta az otthonit.
Egy szerényebb összeget is sikerült elnyerni az I. Cserkészkerülettől, ez elég volt a sok rozoga gép
javítására, hiányzó alkatrészek
pótlására és az induló anyagokra.
Így a regösök is jól jártak velünk,
Márti pedig profi varrógépjavítóvá
avanzsált.
A sok készülődés után már alig
vártuk, hogy tényleg belevághassunk a valódi programba. A résztvevők jöttek is
mindenhonnan: 15-től a 30-évesekig mindenféle korosztályt képviselve. Márti először bemutatott pár átalakított, illetve teljesen saját alkotást.
A karcsúsított nagyi hálóing romantikus ruhává

alakítva, a rakott miniszoknya összesen fél méter anyagból, és az ejtett nyakú, csipkével kombinált felső le is aratták a babérokat. A Márti saját tervezésű óriástáskájához vett virágos anyagokért pedig véres küzdelem indult. Majd, miután
megismerkedtünk a varrógéppel, Márti tizenkét
felé szakadt, és mindenkinek egyszerre segített
az első öltésekkel. (Utólag nyilvánvaló, hogy kellett volna egy segítő, mert ennyi emberrel lehetetlen egyszerre foglalkozni.)
Először bénák voltunk; egy-egy próbaanyagon szerencsétlenkedtünk,
aztán szép lassan
mindenki belejött a
varrásba, és mikor
már nem veszélyeztettük a sajátmagunk és a többiek
testi épségét, elharapózott a kreativitás, és mindenki talált egy hiányzó foltot az életében, amit
színesre kell varrnia. Az említett romantikus óriástáskákon kívül az összesen öt alkalom alatt készült
édes pénztárca, krumplinyomott neszeszer, mintás pólóból mintás szoknya, estélyi táska, és egy
rakás fekete köpönyeg a Harry Potteres 304. téli
táborra. A szülői visszajelzések alapján a talárok
a tábort követő egész héten kedvenc pulcsiként
funkcionáltak.
Persze ruhatervező nem lettem. El kell ismerni,
hogy a zöld függönyöm is kissé kanyargós lett,
és a nagyi varrógépe is feladja a leckét, amikor
lehetetlen helyeken akad be. Az viszont a legnagyobb vagányság volt, hogy egy hirtelen jött
ötlet tényleg megvalósulhatott, és olyan dolgot
tanulhattunk egy társunktól, ami élvezetes és
hasznos is. Mártinak nem győztük megköszönni a segítséget, és levelezőlistát hoztunk létre a
jövőbeni varró-workshopok egyszerűbb szervezésére. Senkinek sem volt kedve ugyanis a

„vizsgamunkával” örökre letudni ezt a lendületes
eseményt.
A varrás tehát nem csak szuper női program a
szokásos erdei vadulások után, de csapatépítésnek sem utolsó: fontos nevelési célokat szolgálhat, és hasznos cserkésztudás. Itt nem csak
az igényes, hihető keretmeseruhákra gondolok.
A függönyszegéssel sem kell a bútor-multikat
gazdagítani, egy gomb felvarrására pedig pont

megfelel a 86-os busz Batthyány- és Gellért-tér
közötti szakasza. Ha unom a ruhatáramat, most
már mindenképp a padláson álló nagyszekrényben kezdem a frissítést, a következő utam pedig
a „megőrült” méteráru boltba és a használtruháshoz visz. Nadrágszárat felvarrni pofonegyszerű,
és a férfiruhák is bármikor nőivé avanzsálhatnak. Semmi sem megoldhatatlan, csak egy kis
kreativitás szükséges.
A mindenhatóság tudata mellett Az egész program sajátos keveréke volt a régi és modern érzéseknek. Néha énekeltünk, mint az asszonyok és
lányok a téli kukoricafosztáskor, néha bravúros
darabokat próbáltunk magunkra. Kreatívan és
merészen együtt gondolkoztunk, akár egy művésztelepen. Nagyon reméljük, hogy a kezdeményezéssel „divatot teremtettünk”, és hasznos tippeket adtunk egy formabontó programhoz.
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Kedves Csapatparancsnokok!
Kérjük, segítsétek a kérdőív kitöltésével, hogy létre tudjunk hozni egy cserkész, cserkészközeli ingatlan adatbázist. Több lehetőség van kialakulóban: pl.: egységes portya szállás adatbázis kialakítása, kulcsosház hálózat kialakítása. Ha a csapatodnak bármilyen ingatlanhoz köze van, kérlek,
adjátok meg az információt. Köszönjük!
Az űrlapot az alábbi linken tölthetitek ki: http://goo.gl/JS0xFm

régi-új elnökség a szövetség élén
Rendhagyó eredménnyel zárult a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnökségének tisztújító ülése:
A Szövetség új Alapszabályának 2013. január 12-i
hatálybalépése óta idén először került sor az elnökségi tisztújító ülésre. A 2014. április 12-i elnökségi ülésen az új Alapszabály értelmében az elnökség jelöltjeinek választásáról a korábbi gyakorlattal ellentétben már nem közvetlenül a tagok
összessége, hanem a kerületi küldöttgyűlések
által delegált országos küldöttek dönthettek. Az
elnökségi választás folyamatában az új alapdokumentum életbe lépett rendelkezései szerinti lényeges változás, hogy az országos küldöttek
már nem az elnökség egyes tag jaira (országos
elnök, országos ügyvezető elnök és országos
vezetőtiszt), hanem elnökségre, mint döntéshozó szervre együttesen, listára szavazva adhatták le voksukat. Fontos változás továbbá, hogy
az elnökség a minden évben elfogadott elmúlt
évi munkájáról szóló éves beszámolója alapján
a korábbi gyakorlattal ellentétben nem négy, hanem három évre kap felhatalmazást választóitól,
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a választott tisztségviselők pedig tetszőleges alkalommal újraválaszthatók.
Az idén áprilisban megtartott elnökségi tisztújító
ülésen az elnökségért induló három jelölt együttesen szerepelt a szavazólapon. A korábbi két
ciklusban regnáló, a Szövetséget immár nyolc
éve vezető tisztségviselőknek a mostani szavazáson nem akadt kihívójuk. Ezért a titkos szavazás alkalmával egyetlen lista melletti „igen”, „nem”
és „tartózkodom” válaszok közül kellett választaniuk az arra jogosultaknak.

hírek
azonnal látni az eredményeit, és a jövőjét. Most
értünk oda, hogy kemény munkánknak köszönhetően van már mit leszüretelnünk, és a későbbi
termés is jónak ígérkezik, ezért ideje beszámolnunk az eddig elért eredményekről, és a jövőbeni tervekről.
Amint azt a kiadványban is láthatjátok, sok program, fejlesztés, beruházás szolgálta és szolgálja
majd a jövőben is a meglévő csapatok munkáját,
illetve vannak, amelyek az új gyerekek bevonását segítik a mozgalomba. Arra törekszünk, hogy
a projekt révén a taglétszám növekedjen, de a
cserkészet minősége is fennmaradjon. Hisszük
azt, hogy a projekt támogatásával megvalósult
programok, fejlesztések a hasznunkra válnak,
amellett, hogy újabb és újabb gyerekek ismerkednek meg velünk, akik el is köteleződnek a cserkészfogadalom által. Dolgozzunk ezen közösen!
A 12 oldalas kiadványt az alábbi linken tölthetitek le: http://goo.gl/
zTIQsw

Az Országos Elnökség választásának végeredményeként az országos küldöttek, érvénytelen
szavazatok nélkül 45 igen, 11 nem és 10 tartózkodás mellett Buday Barnabást cst. (16.), dr. Henn
Pétert csst. (442.) és Solymosi Balázst cst. (205.)
választották meg újra a Magyar Cserkészszövetség Országos Elnökségének.

Az alábbi linken pedig megtekinthetitek lapozható formátumban:
http://issuu.com/mcssz/docs/tamop_kiadvany_04__1_

támop - kisközösségi ifjúságnevelés támogatása kiadvány

otv közlemény
cserkésztáborokhoz

2013. április elsején indítottuk el a „TÁMOP-5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című kiemelt projektet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar Cserkészszövetség konzorciumában. Az anyagi támogatás mértéke 1 071 000 000 forint.

Kérem a csapatparancsnokot és táborparancsnokot, hogy a Táborozási Szabályzatban megadott
határidőig postai úton jelentse be az illetékes hatóság felé a cserkésztáborait.

Az indulás óta eltelt egy évben sok fejlesztés,
beruházás, program valósulhatott ennek a forrásnak a segítségével, és még számos van előttünk. Ebben a kiadványban ezeket foglaljuk ös�sze, hogy egy átfogó képet adhassunk a TÁMOP-pal kapcsolatban. Jogosan merül fel a kérdés, hogy miért most. Ahogyan egy frissen elültetett facsemetén sincsenek azonnal termések,
ahogy aggódunk, hogy gyökeret ereszt-e, úgy
egy ilyen nagy jelentőségű projektnek sem lehet

A cserkésztáborok sorozatos jogszabálysértése miatt a Kormányhivatalok Népegészségügyi
Szakigazgatási Szervei (ÁNTSZ) és Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek (zöldhatóság) is végzéseket hoztak. (Egymástól függetlenül több külön-külön ÁNTSZ és
KöTeVíFi is küldött végzést.) Amennyiben újabb
jogszabálysértést követ el bármelyik cserkészcsapat, úgy pénzbírságot rónak ki az MCSSZ-nek.
Az MCSSZ ezt a pénzbírságot (és a cserkészet
hírneve rontásának terheit) ráterheli az illetékes
csapatparancsnokra.

Néhány tipikus jogszabálysértés:
• bejelentés hiánya,
• késői/határidőn túli bejelentés,
• pontatlanul beadott bejelentés.
Megoldási javaslataim:
• Csak a Táborozási Szabályzat aktuális mellékleteiben található formanyomtatványt használd.
NE régi formanyomtatványt, és NE saját fogalmazást írj.
• A Táborozási Szabályzatban megadott határidőig add postára a pontosan kitöltött és aláírt
nyomtatványt. (A másolatot a táborozási engedély-kérésedhez csatold, amit a cserkészkerületednek küldesz el.)
• A Táborozási Szabályzat és mellékleteiben leírtak szerint járj el:
http://cserkesz.hu/szovetseg/testuletek/ot/szabalyzatok

xxv. kárpát-medencei regöscserkész-tábor
A Magyar Cserkészszövetség és a Regös Alapítvány meghirdeti a XXV. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábort. Táborunkra minden cserkészt aki volt már, és aki még nem - szeretettel várunk.
A tábor helyszíne: Miskolc
A tábor időpontja:
Legalább ötödik osztályt végzetteknek: 2014. június 27. – július 6.
Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek: 2014.
június 30. - július 6.
Egyetemistáknak és felnőtteknek 2014. július 2-6.
A programból: folyamatos néptánc- és énektanulás, kézműves foglalkozások (fafaragás, szalma-,
gyékény- és vesszőmunkák, nemezelés, lószőrékszer készítés, rezezés, gyertyamártás, szövés,
gyöngyözés, bőrözés, batikolás, agyagozás, hímes-tojás festés, csipkeverés, mézeskalácssütés...),
előadások (hangszeres, ill. néprajzi), népszokások
felelevenítése (regölés, téltemetés, pünkösdölés,
stb.), népi játékok, minden este táncház, stb…
Részvételi díj: negyedikig 18 000 Ft,
ötödiktől 22 000 Ft.
Jelentkezni interneten tudtok a regös honlapon: www.regos.cserkesz.
hu/jelentkezes/
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A Vezetőképzési Felmérés kitöltői 51
tulajdonság közül választhatták ki a
szerintük három legfontosabbat.
Pl.: 60%: A férfiak 60%-a nevezte meg
ezt a tulajdonságot a három legfontosabb között.
193 érvényes női és 149 férfi kitöltő
válaszai alapján.
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2015. JÚLIUS 28–AUGUSZTUS 8.
cserkesz.hu/dzsembori

Jelentkezz te is a magyar csapatba!

