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nagy tábori építmények-verseny!
Se perc alatt összedobsz egy forgóajtót az
őrsi körlethez? Emeletes
ágyon szoktatok aludni az
M63-asban? Hobbitok, hogy
fürdőkádat építetek a táborban?
Eljött a nagy építkezők ideje!
A VL versenyt hirdet. Várjuk
a leg jobb tábori építményeiteket. Küldjetek nekünk fotót és
egy rövid leírást a műveitekről,
mi meg felületet biztosítunk,
hogy meg jelenhessen az újságban. A kategóriák győztesei
pedig egyéb meglepetésben is részesülnek! A következő kategóriákban nevezhettek:
• Legkreatívabb tábori építmény
• Legpraktikusabb tábori építmény
• Leglátványosabb tábori építmény
• Leg jobb őrsi körlet
Spárgát, fűrészt elő, építsétek meg minden idők legszuperebb tábori építményeit, aztán pedig osszuk meg egymással,
hogy mindannyian tanulhassunk belőle!
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Mag ritte, Ducham p, Man Ray
, Dalí, Miró, mon tázs,
kollázs, read ymade és min
den , ami dadaista vagy
szürrea lista július 9-től a Nem
zeti Galériában. A 20.
század i ava ntga rd legnagy
obbjai mos t egy helyen,
edd ig nem látott teljességbe
n kerü lnek kiállításra. A válogatás sorá n nag
y hangsú lyt
fektettek az irányza t sokszín
űségére, a hol
provoka tív, hol iron ikus, hol
a mél ylélektan
hatá rait feszegető, maguka
t nem kön nyen
adó művek igazi játékra hívj
ák a befogadót. Ha igazán szürreá lis élm
ény ben szeretnétek részesü lni látogas
satok el a Galériába,!
Részletes infók itt: http://w
ww.mng.hu/kia llitasok/
idoszaki/elozetes/dada _elo
zetes
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juk ezt a világna k, ugyanis
napon a föld kerekség minden pon tján a cserkészek
nya kukba teszik
nya kkendőjüket és
büszkén hordják a nyil vánosság
előtt egész
nap. Csa tlakozzun k mi is ehhez
a naphoz , nya kkendőt
fel és mutassuk meg
magunkat!
https://ww w.
facebook.com/
groups/worldscoutscarfday

programajánló
segíts te is az ironman
szervezésé be n!
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nem
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A rendezvény
augusztus 2124- ig tart. A
verseny közpon tja a Lágymá nyosi Öböl,
de a versenypályák egész
Budapestet behálózzá k majd.
Ha önkéntes, a napidíjon
-en
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kén t seg ítesz azI RO NM
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od
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felü
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a lab darúgás művészete

Az ötvenes évek ismert sportfotog ráfus
a, Kozá k
Lajos hagyatékából kerül tek elő koráb
ban sehol sem bemu tatott képek a kor
legismertebb magyar labda rúgói ról. A
fényképész fázis fotói tanul mány szerű
en, és elképesztő részletességgel mutatják be az Aranycsapat és a kor más
híres focistáinak emblematikus trükkjeit.
A most előkerült képeknek köszönhető
en Puskás
ballábas külső csűdrúgása, Kocs is fejes
ei vagy ollózása , Hideg kuti boszorkányos cselei, Grosi
cs Gyula ,
a „Fekete Párduc” utánozhata tlan védé
sei mozd ulatról mozd ulatra végig követhetőek, miköz
ben a fotók minősége szinte még a játékosok
hajszálait is
pontosan látni engedi.
A digitá lisan felújított képeket „A labda
rúgás művészete” című kiállításon muta tják be
június közepétől a Millenárison.
A fázis fotók és a huszonegyedik száz
adi technológia találkozásának szerencsés folyomány
akén t
a képsorokból full HD minőségű videók,
szuperlassított kisfilmek is készü ltek, így Puskásék
játéka
olyan élményt ad, mintha egy mai prém
ium sportcsatornán nézné valaki a vb szuperszt
árjait.
Infók itt: http://ww w.mil lenaris.hu/comp
onen t/jevents/even tdeta il/2808/-/sosem-latot
t-kepek-kerultek-elo-az-ara nycsa patrol.html?Item
id=1

ánsz zse ni
leonardo, a ren eszMag
yar Képtárba n izgal mas

Pécsett a Modern
A kiállítáLeonardo tárla t várja a látogatókat.
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s
záció
szen
i
Vinc
son Leonardo da
ellek, rajzok,
alap ján készült, pontos, korhű mod
multiméd iás
kéziratok, vala mint a modern kor
meg az alkoük
rhetj
isme
vel
ségé
segít
eszközei
egya ránt betás
kiállí
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elmé
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muta
akkurátus felta lálót, az
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ómiá t tanu lmányoanat
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innovatív építészt és
s.hu/
opec
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w.leo
zó tudóst. Infók itt: http://ww
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Köztudott, hogy amikor Bi-Pi megalaa
pította a cserkészetet, a elsősorban
Eb”.
nak
fiúk
fiúkra gondolt. „Cserkészet
y
hog
nk,
ben a hónapban arról kérdeztü
ibb
egy fiú mitál lesz több, mitől lesz férf
a cserkészet által..
Milyen férfivá nevel a cserkészet?
Nagyon sokat segített
abban, hogy önállóbbá váljak. Rengeteg
olyan szituáció adódott, amit cserkésztapasztalataim nélkül nehezebben oldottam
volna meg. Egy egyszerű példát említve:
egy iskolai ünnepélyen a fél osztályomnak
nem volt megkötve a nyakkendője, hiszen senki se
tudta a módját. Egy őrsgyűlésen tanultam meg,
hogy kell szépen nyakkendőt kötni, és így én „mentettem” meg az osztályt a leégéstől. Ezen túl, szerintem egy igazi férfi jól tud, vagy legalábbis tud főzni.
A cserkésztáborokban sokat tanultam a főzésről,
így most már nem esek kétségbe, ha otthon nincs
semmi ennivaló, mert mindig tudok csinálni valami
finomságot a meglévő alapanyagokból.
vl

gömöri kristóf őv. (878.)

búzás eszter bíborka (768.) Szerteágazó és hosszú azon tulajdonságok
és képességek listája, melyek által a
cserkészfiúk fejleszthetik önmagukat. A
mozgalom pedagógiai alapjai fejlesztik a
rátermettséget, tájékozottságot, hazaszeretetet és
hazaismeretet, a felelősségvállalást, jó alkalmazkodó
készséget. Ezek a tulajdonságok beépülnek a mindennapjaikba is.
balázs bulcsú őv. (433.) Rengeteg tulajdonságom
fejlődik a cserkész nevelés által. Ilyen például a vezetés és a döntéshozatal, ami véleményem szerint
minden férfi számára fontos. De hasznos a kommunikációs képesség fejlődése is, illetve az emberek elé való kiállás is könnyebben megy a
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cserkésztapasztalattal. Ezek nagyon jól
hasznosíthatók egy munkahelyen. A
gyerekekkel való foglalkozás a későbbiekben a saját gyerekeink nevelése során is jól jöhet.

schmutzer áron őv. (1000.) A problémamegoldásra való képességet emelném ki. Rengeteg szituációban találkozunk különféle problémával, amit nem
tudunk mindig megkérdezni, egyszerűen
valahogy át kell rajta jutnunk, és ezt az élet más területein is alkalmazhatjuk. Negatívum viszont, hogy
szerintem nem tanuljuk meg kellően elfogadni a
más típusú embereket. Nem egyszer tapasztalom,
hogy lenézzük például a falusiakat, vagy épp a „túl
városi” fiatalokat, mondván, hogy hiszen ők még
egy hidat sem tudnak megépíteni! Bizonyára különlegesek vagyunk valamiben, de kár ezt minden
másra kiterjeszteni. Ebben nem ártana fejlődnünk.

A cserkészet felelősségteljességre nevel. Ezt most érzem a leg jobban, őrsvezetőként: nem tehetem meg a gyerekekkel, hogy lustaságból ne készüljek
fel rendesen az őrsire. De ha belegondolok, akkor a felelősségre nevelés folyamata nem most kezdődött, csak
most érik be – remélem! Már kiscserkész koromtól
fogva rajta vagyok ezen az úton, köszönhetően vezetőimnek.
hári márton őv. (1019.)

A cserkészet milyen férfi mintát ad a „kinti” életre?
Ha egy ideális férfit kéne definiálnom, talán
az egyik legfontosabb támpont az a különböző
szerszámok használata, illetve a barkácsolás képessége lenne. A sok famunka, amit a táborokban
csinálunk, nagyon sokat segít ezen képességek elsajátításában.
vl

kristóf

Egészséges keresztyén példa az, amit feléjük közvetít a mozgalom. Ezt teszi már tudatukon
eszter

kívül a páros „fiú-lány” cserkészjátékok által, mint például a „Leveles
a május”, „Gólya”, „Nem kellesz már”.
Amikor cserkész korosztályú őrstag/őrsvezető voltam, rendszeres
volt a csapattáborban, hogy „üzletet” kötöttünk a fiúkkal: mi megvarrtuk a tábori zászlójukat, míg ők segítettek a körletünk kötözéseiben, ásásaiban. Így alakítottuk a fiú-lány szerepek helyét és különbözőségét a kisebbekben.
bulcsú Egy jó cserkész sokaknak
példaképe lehet, még akkor is, ha úgy érzik, hogy
tőlük távol áll a cserkészet. És még ha nem is akarnak cserkészek lenni, azért egy kicsit irigykednek
erre az egészre. Egyrészt a jó közösségre, másrészt az egyének egy-egy jó tulajdonságára.
áron Szerintem mindenkinek mást, ez függ a környezettől, vezetőktől. Nekem talán olyat, aki alapvetően becsületes és áldozatkész, de ügyesen próbálja mind a saját, mind a környezete életét könnyebbé, jobbá tenni.
márton A cserkészet által teljesen más környezetben tudunk szocializálódni, mint az átlag fiatalok.
Úgy gondolom, hogy összességében a társaság, a
szellemiség ad egy olyan közeget, és lehetőséget a
fejlődésre, ami által a fiúkból jó férfiak válnak.

Voltak, vannak férfi példaképeid a cserkészek között?
Nekem Bear Grylls az egyik olyan személy, akire fel tudok nézni. Ahogyan a legtöbben,
én sem brit főcserkészként figyeltem fel rá, hanem
mint tv sztár. A műsorait nézve gyakran tudtam
vele azonosulni. Nem az volt a célja, hogy lerombolja a körülötte lévő környezetet és így meneküljön
meg, hanem az, hogy rávilágítson a természet adta
lehetőségekre, és azokat használva éljen túl. Alapvető tulajdonságai, mint a bátorság, vagy a vakmerőség is tetszett, bár utóbbival nem mindig értettem
egyet, hiszen egy kicsit túlzásba vitte.

számára, de családban betöltött szerepükkel is. Egészséges családban,
többgyermekes apaként méltán példái ők vezetettjeiknek.
bulcsú Apukámon kívül csak
cserkész példaképeim vannak.
(Volt idő, mikor a focisták közül válogattam, de azóta benőtt a fejem
lágya...) A cserkészek közül kétfélét tudok megkülönböztetni: az
egyik, aki közel áll hozzám, és ismerem minden jó és rossz tulajdonságát, látom a sikereit, és a problémáit. A másik, akit csak mint vezetőt látok, és
többnyire a jó tulajdonságai derülnek ki. A jó tulajdonságok összeollózásával alakítok ki magamban
egy „tökéletes cserkészt”, „tökéletes férfit”, „tökéletes
embert”, mint elérendő célt.
áron Nagyon sok. Vezetőim között, vezetettjeim
között, VK-ból, más csapatból, bárhonnan. Amikor
valamilyen vezetői kérdésben kell előrébb jutnom,
vagy bármilyen kérdésben döntést hoznom, felhívom őket, vagy csak korábbi eseményekre gondolok, amikor jól, vagy legalábbis döntöttek. Sokat segítenek!
márton Elsődleges cserkész példaképem nem is
lehetne más, mint az őrsvezetőm, de hasonlóan nézek fel volt csapatparancsnokomra is. Talán a közvetlen kapcsolat volt az, ami megalapozta ezt.

vl

kristóf

eszter Ha bármely csapat- vagy kerületi vezetőre
gondolok, nemcsak cserkész munkájukkal és
szemléletükkel állítanak ideális példát a cserkészeik

cserkészájjal:
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k.
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kiá llásukban, képese
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janak álln i, és Isten terve
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kötelességei ket.
fiúi
fér
szerint beteljesítsék
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írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)

cserkéSzemmel

a siker és
a békesség

Ha valaki azért szeret
engem, mert olimpiai
bajnok vagyok, az a
szeretet nem ér semmit.
Engem, Bandit kell
szeretni.

Budakeszin bandukolunk Balczó
Andrásék felé. A falusias utca hos�szú, házszámokat is csak elvétve
látunk, minek az. Aki itt él, nem a
számmal azonosítja a házat, hanem
a lakójával.
andi bácsi maga építette a családi otthont, a kedvünkért még a repkényt is
megnyírta a házszám felett. Odabent felesége, Császár Mónika készül az ebéddel, egy
unoka mászik a földön, egyik leánygyermek figyeli. Általános családi kör Balczóéknál. A tizenkét gyermekes családapa világklasszis öttusázó
volt, háromszoros olimpia, tízszeres világbajnok,
a Nemzet Sportolója cím birtokosa. A hetvenhat
éves Balczó András generációk példaképe, mégis, találkozásunk hatodik percében már hangosan
nevetünk a kertben. Bandi bácsi csibészkedik.

b

vl, nagy emese

A

kis

Bandinak

gyerekkorában ki

volt a példaképe?

balczó andrás Nyolc-tíz éves koromban még
nem volt példaképem, de ahogy teltek az évek
és céljaim lettek, úgy alakult a példakép választás is. Ahogy mondják, bekattan valami. Versenyzőkorom elején, vagyis tizennyolc évesen több
emberből állítottam össze ezt a képet. Volt egy
Wille Grut nevű svéd öttusázó, aki 1948-ban megnyerte a londoni olimpiát. Tíz évre rá találkoztam
vele, és a személyisége mély benyomást tett
rám. Abban az időben ő már magas pozícióban
volt a sportdiplomáciában, mégis egy vacak hátizsákkal mászkált, és még velem, a húszéves
sráccal is közvetlenül, barátságosan diskurált. Karácsony Lászlóról beszélgettünk, aki a 48-as
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bepanaszolt anyámnál, aki azt válaszolta: ki az a
Bandi? Az csak egy rossz tanuló. Nem tartom kizártnak, hogy ezek az engemet mélyen érintő
negatív besorolások végül fájdalmasan, de a
hasznomra váltak. Én, a Senki Alfonz, hátha nem
is vagyok egy senki.

olimpián volt a vetélytársa. Ahogy ő beszélt,
mozgott, a személyiségének a varázsát nem lehet szavakkal leírni. A továbbiakban még jobban
megismertem Wille-t, és ez a pozitív benyomás
csak erősödött. A svéd hadsereg vezérkari ezredes volt, ma 95 éves, és otthonosan internetezik.
A másik példaképem szintén egy öttusázó volt,
aki attól volt figyelemre méltó, hogy nem ismerte
a gátlást. Semmilyen irányba. Azt irigyeltem ettől
az embertől, hogyha valamit elhatározott, azt hidegvérrel elérte. Ez egy nagyon hasznos tulajdonság, ha az ember öttusázik. Persze a rosszra
is használható ez a jellemvonás, én a jó oldalát
szerettem volna eltanulni tőle. Aztán volt egy
szovjet öttusázó, Igor Novikov, aki sorra nyerte a
világbajnokságokat. Az ő portréja benne volt a
briftasnimban, hadd lássam, őt kell legyőznöm, és
akkor én leszek az első. Az évek során ez be is
vált, mert 63-ban én nyertem meg a vb-t, ő csak
a harmadik lett. Ez az örmény egy fej jel magasabb, hatalmas termetű ember volt, csupa izom.
Én meg egy 71 kilós, szívós fickó. Aztán 65-ben is
én győztem, ő abbahagyta az öttusát.
M iért pont az öttusa?
Senki sem tudja megmondani, ahogy én
sem. Ami biztos, hogy rossz tanuló voltam. Erre
vl, zöllner anna
b. a.

az ember nem büszke, de ez az igazság. Ma
diszlexiának hívják azt a képességzavart, ami
alapjaiban meghatározta iskolai pályafutásomat.
Akkoriban nem volt neve. Édesapám lelkész volt
Nyíregyházán, nővéreim mind jó tanulók. A város
elöljárói előtt a Bandi volt a szégyen. Édesapám
ötödik általános után áttett engem egy másik iskolába, a tanítóképző gyakorlójába, hátha ott jobban fog menni a tanulás. Az első órán aztán kérte a tanító bácsi, hogy olvassak. Nem nagyon
ment az, kicsit olvastam, megálltam, makogtam.
Ő meg mondta nyomban: te hülye golyó, nem
tudsz olvasni! Egy másik emlékezetes pillanat az
volt, amikor testvéremmel bunyóztunk, ő meg

A mozgás öröme aztán kárpótolt. Nyíregyházán volt egy ősrégi vályogvető gödör, ami nyáron megtelt esővízzel. Abban úsztunk. A gimnáziumban egyszer rendeztek egy 1500 méteres futóversenyt, és a második lettem. Nagyon
meglepődtem. Azt hittem, a többiek valamiért
nem akarnak futni, pedig futottak ők is tiszta erőből. Tanárom ajánlotta, hogy ezzel a képességgel kezdenem kellene valamit. A Nyíregyházi
Vasutas Sport Club tag ja lettem. Egyik barátom
viszont lómániás volt, ma is az. Ment mindenhová, ahol lovat lehetett látni, tapogatni, ülni. Én
meg mentem vele. Volt tíz mén, azok körül kellett
segédkezni, cserébe lovagolhattunk. Így alakult,
hogy nyáron úszás, egész évben pedig futás, lovaglás lett a hobbim. Volt, aki azt mondta, ez így
nem jó, elforgácsolom az erőmet, válasszak ki
egyet, annak feküdjek neki. Én ennek nem örültem, mert mind a hármat nagyon szerettem. Aztán valaki azzal az ötlettel állt elő, hogy vegyem
mellé még a vívást és a pisztolylövést, akkor öttusázó leszek, és megtarthatom az összeset.
Így tettem. Szabályosan csőlátásom lett, érettségi után jöttem Pestre, mert csak itt lehetett ezt a
sportot művelni. Belejátszott az elhatározásomba, hogy 1953-ban egy magyar, Benedek Gábor
nyerte meg a chile-i vb-t. Gondoltam, ha ő meg
tudta csinálni, én miért ne tudnám?
Vezetők Lapja 9
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vl, emese
rendezte.

A

Pályafutásáról

film is készült,

Kósa Ferenc

hetvenes években három hétig bírta a mo -

zikban , betiltották rendszerkritikus hangvétele miatt.

Ebben

is szó esik a példaképekről, a siker szerepéről,

szabad tovább. Arra jöttem rá, hogyha az ember
az egyértelmű belső tiltásokhoz ragaszkodik,
vagyis hűséget gyakorol, egy idő után kiderül, mi
az, amit tenni kell, és miért kell várakoznia.

fontosságáról.

b. a. 1977 óta a Küldetés című filmet már 2600 alkalommal levetíthettük, ha nem is hagyományos
keretek között. A sokszori alkalmak, a nézőkkel
való személyes találkozások, beszélgetések is
hozzájárultak ahhoz, hogy tisztán lássam a siker
és az egyén összefüggéseit. Az öt vb és három
olimpiai aranyérem után úgy láttam, itt az ideje
annak, hogy átadjam a tapasztalataimat a fiataloknak. Ez sajnos nem adatott meg. Akkoriban
úgy lehetett volna sportvezetői karriert építeni, ha
belépek a pártba. Most már tudom, részemről naivitás volt arra várni, hogy majd felkérnek, alkalmazni fognak. Tíz évig vártam, ebből hat évig az
öttusa istállóban voltam belovagló. A lovakat kellett edzésre és versenyre alkalmassá tenni. A lovakat, nem az embereket. Aztán 1983. szeptember 13-án elhatároztam, hogy abbahagyom a várakozást. A korábbi sporttársak ellenségekké váltak, mindenki tudta, hogy nem vagyok a helyemen, hogy valami nem stimmel. Voltak, akik azon
dolgoztak, hogy még ebből az állásból is eltávolítsanak. A döntésemet kísérő érzés olyan szabaddá tett, amit elmondani is nehéz.

Bement, és csak úgy felmondott?
Elmentem a Margit-híd pesti hídfőjéhez a Tokaji borozóba, vettem egy demizson fehéret, poharakat tettem a táskámba és beállítottam a munkahelyemre. Elkértem a munkakönyvemet, leadtam a szerszámokat és összehívtam mindenkit
igazgatótól a portásig. Megitattam őket, és megköszöntem, hogy köztük lehettem, és nagyon örülök, hogy most elmegyek. Sokat tanultam ezalatt
az idő alatt a lovakról, tényleg hasznos ismereteket szereztem. Olyan volt, mintha az Isten azt
mondaná: Bandi, a szolgaság évei kiteltek, most
szabad vagy. Azóta úgy gondolom, jót tett a
hosszú várakozás is. Senki nem mondhatta, hogy
a Bandi megsértődött. Viszont nem volt semmi
tervem, ugrottam az ismeretlenbe. Nagyon sokszor van úgy az ember, hogy csak azt tudja, mit
tilos. Válaszút elé kerülsz, és nem tudod, melyik
lesz a helyes irány, de azt igen, merre nem

A filmvetítéseken tehát vannak visszatérő
Van helye az improvizálásnak?
b. a. Vagy hat-nyolc éve nem viszek magammal
papírt. Ennek megvan a története. Tahitótfalu plébánosa megkeresett azzal, hogy a gyülekezeti teremben lévő keresztény témájú kiállítást nyissam
meg. De hogy kerül a csizma az asztalra? Nem
vagyok én művészettörténész! – mondtam. Be fogok égni, nem vállalhatom. Addig-addig kérlelt, míg
a végén csak felkerekedtem. Vertem a fejemet a
kormányba, hogy miért vállaltam el. A művészettörténészek kritikus emberek, ilyenekről beszélnek, hogy a mű attitűdje. Az épület előtt tébláboltam, majd fellökött valaki, ahogy beviharzott. Gondoltam, biztos ő a művészettörténész, én meg
csak kullogtam utána. Beléptem, de te jóságos ég!
Lehet, hogy az én ízlésem csökött, de egyik alkotásról sem volt egy kósza gondolatom se. Kiszédültem az épületből, közben egyre csak jöttek az
érdeklődők, a művészek. Borzasztó volt érezni,
hogy közeledik a szégyen. Ők meg csak oldalvást
méregettek, a szemükben azzal, hogy na, Balczó,
ezzel hogy fogsz megbirkózni? Teljesen igazuk
volt egyébként, én meg teljes kétségbeesésben.
vl, anna

témák.

vl, emese
b. a.
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Megejtettem néhány imádságot – könyörülj rajtam Istenem! Leültem egy padra, háttal a gyülekezőkkel, csak egy kis kamarazenekar volt előttem.
Csodálatosan játszottak! (Én kivételesen érzékeny
vagyok a zenére. Volt olyan, hogy a nővérem elmesélt egy szimfóniát, és én elsírtam magam.
Azon, hogy itt lép be a fuvola! Hallom a zenét belül. Az ember lénye mélyén vannak rétegek, és
néha feltör onnan valami, aminek az az első következménye, hogy elered a könnye. Ez a Szentlélek.) Szóval ott ültem, hallgattam ezt a csodálatos
zenét, és egyszer csak jött egy komplett mondat.
Elementáris erővel tört rám a sírás. Van már erre
egy trükköm, hogyan rejtsem el a vállam rázkódását: elkezdek fészkelődni, lesimítom a karom, ilyenek. Azt éreztem, hogy megérkeztem. Vége lett
a sírásnak, megszabadultam, győztem. A mondat így hangzott: a műalkotás a lélek tápláléka.

Tudtam, innen már
menni fog, mert a
magam életében is
rengeteg párhuzamot tapasztaltam
egy művész tevékenységeivel, kínlódásával, csődbejutásával, az onnan való
szabadulással, ennek a folyamatával.
Aztán megfordultam,
és mondtam, mondtam, mondtam.
A műalkotás a lélek
tápláléka, nem mindegy mivel etetjük. Lehet adni neki kenyeret, sódert, ciánkálit.
Nagy felelősség műalkotással foglalkozni,
mert a műalkotásnak
van kisugárzása, hatása arra, aki látja. Nagy
felelősség! Ha valaki nagyon könnyen alkot – ahogy Márai Sándor
mondja – aki könnyen ír, nem ír semmit, csak
szavakat vet papírra. Tehát aki könnyen fest,
nem fest semmit, csak maszatolja a vásznat. A
festészet az anyag erőfeszítése arra, hogy hogy
fénnyé váljék. Ez kell legyen a művészet célja,
hogy fény jöj jön onnan. Jézus mondja magáról:
én vagyok a világ világossága. Ha az alkotásból nem jön fény, akkor baj van. Ha a művész
nekiveselkedik, de csak nem megy, és bedobja
a törülközőt, azzal megnyílik az út. Kiszáll belőle a gőg, szembesül azzal, hogy a szakma leírja, megsemmisül a felsőbbrendű érzése, hogy ő
több, mert egy művész. Lekotródik a trónról. Nem
tud már nem alázatos lenni. Amikor ez a fordulat eljön, hogy kevesebb vagyok, alkalmatlan
vagyok, akkor valami megindul, ami után szinte magától fest az ecset. Én sokszor átéltem ezt.
Ha az ember elhiszi, hogy a siker a járandósága,
nem nagyon éri el. Ha rájön, hogy alkalmatlan, és
feladja a büszkeségét, az Isten csak akkor tudja
megáldani.

vl, emese

A

gyerekeket mégis

úgy neveljük, hogy törjön az
élre, legyen sikeres , versenyezzen , legyen a legjobb .

Nagy

nyomás rajtuk.

ez a

Vagy

a

bölcsesség csak az életút másik felén érvényes?

b. a. Minden küzdelemben
ott van a bukás lehetősége, amely után jöhet egy
összeomlást követő kegyelem. Akkor kerülünk
az alkalmasság állapotába. Talán gyerekkorban
még nem látszik ez a
cél a gyerekek előtt, de
ott is a teljesítőképesség határait feszegetjük.
Lelki oldalról nézve viszont a gőg, a büszkeség, a kevélység szigetelőanyag ember és Isten között. Az Isten
nem tudja megérinteni
a gőgös embert. A
kevélyeknek ellenáll, az alázatoshoz közel hajol.
A lényünk mélyén lévő trónról kényszerít le, és
foglalja el a helyét. Aztán rögtön fizetni is kezd.
Az ő fizetési eszköze az a lelkiállapot, amely rátelepszik az emberre ebben az összetört állapotában, és Isten irányít tovább. Ezt elég egyszer
átélni, és megmarad az emberben élete végéig.

Visszatérve Tahitótfaluhoz: a mondandóm közben az oldalvást kémlelő művész úr előbb csak
a lábfejét csapkodta ide-oda lehajtott fej jel, mint
a dühös macska a farkát. Aztán mikor vis�szanéztem rá, láttam, hogy sír. Én meg mentem
hazafelé, és mondtam: köszönöm Uram, hogy
megsegítettél, de nem lehetne máskor egy kicsit korábban? Azóta én nem viszek magammal
skiccet, hanem a Jóistenre, a Szentlélekre bízom
magamat. Nem kell izgulni, a segítséget akkor
kapjuk meg, amikor szükségünk van rá. Nincsen
feltételhez kötve. Leszokom a dohányzásról, ma
nem iszom meg a rövidet: semmiség. Egy feltétele van: kérni kell. Nem kell kibújni a bőrünkből, sanyargatni magunkat, böjtöléssel, vagy mással. Én
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cserkéSzáj jal
b. a. Gazsi fiam állt egyszer elém, hogy ő inkább
katolikus szeretne lenni. Mondtam, menjél fiam,
nálunk szabad vallásgyakorlás van. Az első
négy gyereket megkereszteltük. A fiúk evangélikusak lettek, a lányok katolikusok. Aztán néztük
a Bibliát, abban nyoma sincs a csecsemőkeresztelésnek. Az csak Krisztus után 800-ban alakult
úgy, hogy hopp, bele a kosárba a gyereket, aztán
megkeresztelünk, és többé nem szabadulsz. Akkortól fogva úgy döntöttünk, hogy a következő
gyerekre már rábízzuk a döntést.
vl, anna

A

példaképektől indultunk el és ma ott

tartunk, hogy

Ön

sokak példaképe.

Mi,

cserkészveze-

tők is akarva-akaratlanul példaképpé válunk a vezetettjeink előtt.

M ire érdemes figyelni ebben a szerepben?
Ha valakinek kitűzött célja, hogy példaképpé váljon, abból nem lesz semmi. Nem lehet ez
a cél. Ha méltósággal élem az életem, hűséget
produkálok, az válhat olyan jellemvonássá,
ami példaképpé emel valakit. A közismertség
is elválaszt, de a példakép még jobban, mert félnek tőle. Én idegen környezetben nem is árulom
el, hogy ki vagyok. Ha megtudják, akkor vége,
nincs több laza gondolat, őszinteség. Amúgy pedig nagyon fárasztó dolog példaképnek lenni.
b. a.

ezt tapasztalom. De nem felejtem el kérni! Nyilván segítene akkor is, ha nem kérném, de jobb a
biztonság!
vl, emese

A

cserkészeken van egy társadalmi és belső

nyomás , hogy különbnek, jobbnak kell lenni .

Ez

önma-

vl, emese

Az 1972- es

müncheni olimpián indult utol-

gában is azt a veszélyt rejti , ami a kevélységhez ve-

jára , és a következő évben megnősült, jöttek sorban a

zethet.

gyerekek.

H ogy fejlődjünk alázattal?
b. a. Cserkésznek lenni rang, és mindenkinek
van lehetősége cserkésznek lenni, ranghoz jutni.
Nincs még egy olyan ifjúságnevelő közösség,
amely ennyire elválaszthatatlan lenne a kereszténységtől, vallásosságtól. Ha valaki gőgös, az a
természetéből fakad, nem a cserkészet alapelveiből. Volt lehetőségem megfigyelni a gyerekeimet,
hogy mennyire másképpen viselkednek az iskolában, közösségben. Mást, többet tudok meg róluk, mint itthon. Itthon nincs megmérettetés. Sok
jó dolog születik egymagunkban, de a magányban egyet nem lehet, jellemet fejleszteni. Arra kiváló keretet nyújt a cserkészet.
Tizenkettő gyermeke van , mindegyik cserkész,
A közelmúltban láttam a lányát
megkeresztelkedni , 18 évesen . H ogy alakult ez a családban?
vl, anna

vegyes felekezetű.
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Azon

kívül, hogy egyéniben aranyat, csapat-

ban ezüstöt nyert, és a majdani tornász felesége is
szerzett egy bronzérmet, mi történt ott?

Harminchét évesen kerültem ki az olimpiára.
Az ambícióim már csökkentek. Öt egyéni vb-t
nyertem egymás után, túl nagy elvárás szakadt
rám, mert egyéniben nem nyertem még olimpiát.
Az elvárásnak súlya van, nincs meg a kellő szabadság. A lovaglás jól ment, azután a vívás is
megindult. 12-0-ra álltam az 59 asszóból. Aztán
17-3, még az is jó. Gondolkodtam, ha még két
órán keresztül ilyen jól megy, mehet akár egy kicsit rosszabbul is, akkor is megnyerem az olimpiát. Megcsillant az aranyérem lehetősége. Aztán
hirtelen se kép, se hang. Abban a pillanatban jöttek a bökések, egyre rosszabbul ment, befeszültem. Aztán rájöttem, hogy szégyellem ezt az
egészet, megértettem, ha nem, hát nem. Egyébként is, ha valaki azért szeret engem, mert
b. a.

olimpiai bajnok vagyok, az a szeretet nem ér
semmit. Engem, Bandit kell szeretni. „Drága magyar testvéreim, akik otthon drukkoltok, értsétek
meg, csalódtam magamban. Azt hittem, hogy
jobb vagyok, de nem. Kevesebb. Bocsássatok
meg nekem.” – gondoltam magamban. Keserű lemondás volt, de megszületett bennem. Elengedtem. „Ilyen rosszul akkor is tudok vívni, ha becsukom a szememet. Nem vagyok hajlandó tovább
rettegni” –borongtam tovább. Ebben a pillanatban,
mintha felkapcsolták volna a villanyt, jött a fordulat! Szólították a hatalmas amerikai Richards-ot,
vele kellett vívnom. Én meg csak motyogtam a
sisakom mögött, csalogattam, gyere csak, elkaplak. És ezután csak adtam a találatot, nem kaptam egyet sem.

ady e n dre

az úr érkezé

se

M ikor elhagytak
,
M ikor a lel kem
roskadozva vi
ttem ,
Csöndesen és
vá
Átölel t az Isten ra tla nu l
.
Nem ha rsonáv
al,
Ha nem jött né
ma, igaz ölelés
sel,
Nem jött szép,
tüzes na ppalo
n
De háborus éj
jel .
És megva ku lta
k
Hi ú szemeim .
M eg ha lt ifj uság
om ,
De
őt, a fényes t, na
Egész életemben ezt az érzést kerestem. A bégy szerűt,
M indörökre lát
om .
kességet. Nyíregyházán, tizenhat évesen arról
ábrándoztam, hogy egyszer megnyerek egy vé- Ba lczó András:
A sem m i volto
bét, sikeres leszek, és akkor életem végéig, mamat tudva
És beva llva
radéktalanul, a teljes boldogság örök birtokosa le- Rajta m
is átsü th
szek! Ez az állapot csak nem jött, pedig tele vol- Terem tőnk ha ta et
lma.

tam érmekkel. Ebben a fordulatban értettem meg
Ady Endre versét, Az Úr érkezését.
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írta: Zöllner Anna csst. (1926.)
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A kapcsolat harmadik szintjén látom
nnel,
másikban, hogy kapcsolatban áll Iste
és
vagy valamilyen szakrális világgal,
t.
ens
end
szc
tran
ő is látja bennem ezt a
ek
több
y
hog
Így látjuk meg egymásban,
vagyunk, mint az elme-test rendszer,
es�hordozunk magunkban valami lélek
szenciát is.

v

isi Márton önismereti mentorral beszélgettem a férfias értékekről, példaképekről és a férfivá nevelésről.

Mivel foglalkozol pontosan?
Beszélgető köröket
csinálok férfiaknak, amivel egy
hiányt próbálunk pótolni. Régen
voltak külön férfi és női feladatok, ahol a nemi szerepek jobban elkülönülhettek, gondoljunk
csak a fonásra vagy az aratásra, vagy még régebben különböző beavatási szertartásokra.
Ezek mára kivesztek, és így eltűntek nagyon fontos önismereti
utak is. Sok téma van, amit teljesen másképp tudunk megbeszélni, ha csak férfiak vagyunk
együtt.
vl, zöllner anna

azt látjuk, hogy kezdetekben a törzsi kultúrában
a férfi feladata volt kiállni a családjáért. Együtt
harcolt a többi férfival, ha kellett. A világháborúk
során viszont azt kellett tapasztalniuk, hogy nem
valakiért harcolnak, hanem csak érdekek mentén
mozgatták őket. Ez teljes káoszt szült. Amíg a
férfiak háborúban voltak, a nők rákényszerültek,
hogy átvegyenek rengeteg feladatot, amit addig
nem ők csináltak. A férfiak elvesztettek valamit,
ami az övék volt, elveszítették a családfő szerepet, úgy érezték kevésbé fontosak, nincs rájuk
szükség, van, aki elkezdett inni, nem találták a
helyüket. Mondják, hogy jelenleg a társadalom
nagyon maszkulin, mert a célok és azok megvalósítása a legfontosabb. A nők, azáltal, hogy végigmentek egy fejlődési folyamaton, jól helyt tud-

visi márton

vl, anna

M ennyire nyitottak a férfiak egy ilyen cso-

portra?

márton A nők befogadóbbak (szakszóval: receptívebbek), mint a férfiak, a nőkben van egy
alapvető nyitottság. Talán azért is, mert a változások jobban érintették a nőket az előző évszázadokban. Ha csak Európa történelmét futjuk át,
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pepszi
lított egy modellt a párkapcsolatok fejlődésére. Eszerint az első állomás az
úgynevezett függő kapcsolat volt, ami azt jelentette, hogy a férfi nem igazán fejezte ki az érzelmeit,
az érzelmek a nőnél voltak, a férfi pedig a család
eltartásáért felelt, így a nő
anyagilag függött a férfitól,
a férfi érzelmileg a nőtől.
Egy ilyen alap erős szerepek szerint működött, mindenki tudta, hogy mi a dolga. A hetvenes években
jött az a jelenség, hogy a
férfi elkezdett „lágyulni”, elkezdett foglalkozni az
érzéseivel, nem csak gépként tekintett magára,
aki megszerzi a betevőre valót. Ezzel párhuzamosan a nő megtanulta, hogy ő is el tud végezni
rengeteg dolgot, már nem függ teljes mértékben
a férfitól, ez a modell második szakasza.
Ezek a beszélgető csoportok arra szolgálnak,
hogy férfiakat megtanítsunk férfiak között beszélni az érzelmeikről. Ne az legyen, mint régen,
hogy a férfi szava szent és megkérdőjelezhetetlen, hanem ebből tudjunk továbblépni, és beszélni az érzéseinkről. Ezt férfiak között sokkal kön�nyebben tudjuk megvalósítani, példaadással. Ez
a kulcsszó. Úgy kell csinálni, hogy akarjanak beszélni az érzéseikről. Ha azt látják, hogy erre másoknak is van igénye, akkor jó hatással vannak
egymásra, könnyebben levetik a fenntartott macsó vagy bármelyik másik álarcot.
vl, anna

Hogyan éred el, hogy kialakuljon ez a bizal-

mi légkör?

nak állni benne. A férfiak sokszor nem lépik meg
azokat a lépéseket, amik fontosak lennének ahhoz, hogy párbeszédben tudjanak maradni a nővel.
vl, anna

Hogy néz ki egy ilyen csoport? A

kiveszni

látszó férfias értékeket keresitek?

márton

David Deida, amerikai pszichológus felál-

márton Kis létszámúak ezek a csoportok, maximum 12 fő. Ezek az alkalmak sokszor „törzsi” jellegűek, megvannak a saját szabályai, egyszerre
csak egy ember beszél, középen elhelyezünk
egy mécsest. Ezek a körülmények sokat segítenek. Emlékezz csak vissza a gyerekkorodra, milyen volt a tűz körül ülni. Vagy vegyünk csak
egy kerti beszélgetést: azt fog juk tapasztalni,
hogy amint fokozatosan sötétedik, a kontúrok

halványulnak, az emberek könnyebben megnyílnak. Sok olyan téma van, amiről nehéz beszélni,
ilyenkor a félhomály nagy segítség lehet.
Ez egy első lépés, utána nagyon pozitív azt hallani, hogy az egyik férfi azt mondja, ez nem is volt
olyan nehéz, és meglepődött, hogy így is lehet
beszélgetni, nem csak úgy, hogy a csoportvezető megmondja a tutit. Tehát első, hogy kapcsolatba lépjünk az érzésekkel, forduljunk egy kicsit
befelé a külvilágnak való folyamatos megfelelés
kényszere helyett.
A második lépés egy egynapos tábor, ahol foglalkozunk az apával lévő kapcsolattal. Dramatikus elemekkel kell behozni a saját kapcsolatot az
apával. Nem arról beszélünk, hogy az apám ilyen
és ilyen volt, hanem, hogy én miként viszonyultam hozzá, mit viszek tovább, milyen hiányaim
vagy pozitív töltéseim vannak ebből a kapcsolatból. A miliő, amibe születtem, nagyon mélyen
meghatároz. A személyiségfejlődésben alapvető fontosságú, hogy miket éltem meg gyerekkoromban, hogyan léptem meg a különböző fejlődési fokokat, hogyan néztem szembe apámmal.
Egy-egy ilyen gyakorlat során lehet igazán megtapasztalni, azt az érzést, hogy apám mögöttem
van, és hozok jót és nehezet is egyaránt, meg
alapvetően az életet, hiszen generációk sora áll
mögöttem. Fontosak az ütköztetések, ahol párosával lehet ezekről beszélni. A férfiak sokszor
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pepszi
szófukarak, de ha látnak jó példát, akkor kön�nyebben elindul a beszélgetés.

vl, anna

Nincs könnyű dolga egy őrsvezetőnek, hiszen

még ő is keresi a saját útját és erre megkap még egy fél tucat kamaszt is.

Ezután felmérjük, milyen erőforrásaink vannak.
Sokan képviselik azt a nézetet, hogy a férfi mindig erős, tudja, hogy merre akar menni. De nem
mindegy, hogy ez egy szerep, ahol macsót játszom, megyek előre, nem törődve másokkal,
vagy van benne egyféle érzékenység, ami segít
figyelni a másikra.
Bodywork gyakorlatokat is tartunk, ahol a célratartásunkat figyeljük meg, a stratégiáinkat: men�nyire tudok vezetni egy csoportot, mennyire vagyok kreatív, hogyan viselkedem, ha engem vezetnek. Van erre egy nagyon jó stratégiai játék,
amikor polifoam kardokkal harcolunk. Ezekkel a
kardokkal nagy erőt lehet kifejteni, de egyáltalán
nem fáj. Egy ilyen csapatharc során stratégiát kell
alkotni, és szembesülünk azzal is, hogy milyen,
amikor az ösztönösebb erőhöz kapcsolódunk.
Sokszor nem az kapcsol be, hogy mit beszéltünk
meg a másikkal, hanem egy jóval mélyebb réteg. Van olyan is, hogy előjön az „állat”, a férfinak
tudni kell kapcsolódnia ehhez a részéhez is.
Deida kapcsolati modelljének harmadik szintje,
amikor „kisemlegesedik” a kapcsolat, ez az úgynevezett fifty-fifty kapcsolat. A férfi figyel önmagára, a környezetére, a nőnek a rezdüléseire, a
nő pedig már nem függ a férfitól.
A kapcsolat harmadik szintjén látom a másikban, hogy kapcsolatban áll Istennel, vagy valamilyen szakrális világgal, és ő is látja bennem ezt a
transzcendenst. Így látjuk meg egymásban, hogy
többek vagyunk, mint az elme-test rendszer, hordozunk magunkban valami lélekesszenciát is.
Egy ilyen kapcsolat dinamikusabb, aktívabb, mint
amikor bárki bármit tehet. Nem egoizmusból szeretnék valamit megtenni, hanem azért mert valami szent tűz, nagyobb dolog lelkesít, amit meg
akarok valósítani a világban. Tehát ezt a folyamatot egy befelé figyeléssel kell indítani, utána meg kifelé, a környezetemre, úgy, hogy már
megvan az a belső mag, ami alapján cselekszünk.
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Hogyan segíthet a rábízottaknak

egy jó

vezető a teljes egésszé nevelődésben?

márton Az első legfontosabb lépés, hogy a vezető először a saját erősségeit keresse meg. Mi
az, amit igazán szeret, mely területeken jó. A tinédzsereket is abban kell segíteni, hogy ezeket
az erősségeiket megtalálják. Konkrétan ezt hogyan lehet? Fontos, hogy minél több olyan helyzetet teremtsünk, ahol feladatokat kell megoldani.
Ahol megláthatja a fiú, hogy miben ügyes, inkább
szervező-e, vagy végrehajtó, hogyan tud követni
másokat. Ezeket a tulajdonságainkat leginkább
próbatételeken keresztül lehet felismerni és fejleszteni.
vl, anna

Mit gondolsz, van elég lehetősége egy átlagos

fiúnak, hogy próbára tegye magát?

márton Az, hogy a négy fal között élünk, nézzük a monitort, bármely pillanatban segítségül
hívhatjuk az okostelefonunkat, rengeteg előnyt
jelent, de ugyanakkor sok képesség elsatnyul. A
GPS-szel eltalálok bárhová, de lehet, hogy sokkal
több hatás fog érni, hogyha merek eltévedni vagy
ismeretlen helyeket felfedezni. Például ha egy
külföldi út során nem követem pontról- pontra az
útikönyvet. Sokszor jó lemenni a térképről, mert
így találkozhatunk olyan helyzetekkel, amik kihívást jelentenek. Találkoznia kell egy fiatalnak a
saját fizikai határaival, megtapasztalni a teljesítőképességét. Ehhez ki kell lépni a komfortzónából.
Jó, ha kimegyünk a természetbe, mert hajlamosak vagyunk elveszíteni a realitással való kapcsolatunkat. Jó, ha olyan erőpróbákat teszünk,
amik nem csak öncélúak. A konditermet személy
szerint nem tartom a leg jobb dolognak, akkor
már jobb felásni egy kertet. Nagyon nagy élmény,
és hatalmas ereje van annak, ha valamit konkrét
céllal csinálunk.
vl, anna

Önmagunk megismerésén kívül, mire lehet még

szüksége egy fiúnak?

márton Nagy hiányunk van példaképekben. Hiteles példaképekre lenne szükség. Olyanra, aki
nem túlidealizált, mint egy celeb, hanem egy valóságos, két lábbal a földön járó ember.

Mitől lesz valaki hiteles?
Kell egy olyan férfi, akivel lehet beszélgetni. Egy hús-vér ember, aki nem úgy vállalja a
gyengeségeit, mint ahogy azt a TV-ben látjuk,
hogy a legnagyobb bénaságaival kérkedik, hanem a megélt élményeiről mesél. Nem dogmatikusan mondja, hogy mit tegyél és mit nem, hanem megosztja a tapasztalatait.
vl, anna
márton

A hitelesség másik kulcsa, hogy érzelmileg megközelíthető legyen a férfi, nem csak a jó oldalait
domborítja ki, hanem teljes képet mutat magáról.
Nekem is vannak nehézségeim, van, ami miatt
szenvedek, ez is az élet velejárója. Úgy gondolom, kevés olyan férfikép van a fiúk előtt, aki így
megközelíthető. Ha egy fiúnak nem volt elérhető az édesapja, akkor hordozza magában ezt a
gyerekkori apahiányt, próbál magának keresni
egy másik férfit, akit idealizál, és amikor kiderül,
hogy nem százszázalékosan olyan, mint amilyennek hitte, keres egy következőt.
Abban is segíteni kell a fiúkat, hogy a fiúk között hamar meg jelenő versenyben megtanulják

kezelni az esetleges kudarcokat. Egy kis csoportban hamar kiderül, hogy ki miben ügyes, leosztódnak a szerepek. Ezért jó például olyan embernek is néha vezetői feladatot, vagy bármilyen
projektet adni, aki nem ezt a szerepet szokta betölteni, hogy megtapasztalhassa a képességeit,
tudjon fejlődni. Van a csoportomban olyan férfi,
aki például sosem kapja el a beszélgető labdát,
ha dobjuk neki. Ha sokszor mondják gyerekkorodban, hogy te béna vagy, akkor elkönyveled,
hogy tényleg nem tudod elkapni a labdát és már
meg se próbálod. Egy érzékeny vezetőnek erre is
kell figyelnie.
A tinédzserek nevelése komoly kérdéseket vet
fel; egyáltalán, hogy lehet ebben a világban jól tinédzsernek lenni? Ha kulcsszavakban kéne ös�szefoglalnom, hogy mi kell a fiúknak, akkor a kihívást, a közösségen belüli élmény megtapasztalását mondanám. Kimenni minél többet a természetbe, olyan feladatokat adni, amik kizökkentik
a szokásos helyzetéből. Fontos, hogy ezek a feladatok gyakorlati értelműek legyenek, gondolkodással és ügyességgel megoldhatóak.
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írta: Solymosi Balázs cst. (205.)

tapasztalat

n
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n EÜ, PÜ, Teszt
bb állomása!
NNT után sorozat legúja
k megosztásást,
Folytatjuk tapasztalatain
ző száz évre.
hogy okuljunk a köveke
ken a pénzügy
Ebben a hónapban teríté
szt csoport!
az egészségügy és a Te
eü
4200 résztvevővel miként oldjuk meg mindazt, ami felmerülhet, amire gondolunk, és amire nem? A távolságok, a táborhely, a létszám, a
programok, az egyéni igények és a megszokások… és mindaz, ami ezzel
jár, igen kemény kihívásokat hordoz magában.
Ezek alapján
nem csak a
cserkészek által elsajátított
egészségügyi
tudásra volt
szükség, hanem komoly
orvosi tudásra, megfelelő felszerelésre, erre a létszámra érvényes gyógyszer és kötszer men�nyiségre, valamint olyan eszközökre, amelyek a
legsúlyosabb esetekben nélkülözhetetlenek.
Világosan láttuk, hogy az egyes altáborok, rajtáborok felszereléseiben sem nélkülözhetőek az eü felszerelések és a szaktudás sem.
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Számomra furcsa volt néhány általánosan tapasztalható jelenség, melyekkel a jövőben foglalkozni kell:
• a legkisebb dologhoz is orvost akarunk hívni;
• a saját tudásunkban való jártasság és biztonság nem elvárható ma;
• a programokon sokféle dolog megtörténhet,
amitől előre aggódunk, de nem következik be;
• sok olyan eset volt, ami inkább arra vezethető vissza, hogy a résztvevők lelki alapon betegedtek meg;
• az alapvető higiénia sehol nem mellőzhető, és
ez nevelési kérdés
Az eü-s munkacsoport számos
cserkészt talált,
akik az egészségügyben dolgoznak, és örömmel vállaltak feladatokat. Jó volt
látni, hogy menyien voltak lelkesek,
és vállalták – akár
csak egy-egy
napra – a tábori
szolgálatot.

A felvetett jelenségekre keressük
a megoldásokat. Jelenleg azt látjuk, hogy szükség lenne olyan alkalmakra, amikor a tudásunkat
felújítjuk, készségeinkben megerősödünk. A vezetőinknek feladata, hogy a maguk részéről felkészítsék – és ne megrémítsék – a cserkészeiket. Az eü-s képzésekben tanultakat a mindennapi gyakorlatban is alkalmazhatóvá kell tenni.

pü
Mint mindig, itt is volt számos dolog, amikor pénzügyi tennivalók elkerülhetetlenné váltak. Gördülékennyé tette a feladatot, hogy az
NNT2013 pénzügyi vezetője az MCsSz
pénzügyese
volt, így soksok egyeztetésre nem volt
szükség. Pontosan látta mikor, hol és mi
történik, mikor,
hol van forrás
és a kifizetés.
A forrás rendelkezésre bocsátásán túl számos
más problémával kellett szembenéznie a pü-nek,
ezek nagy része a mi fegyelmezetlenségünkből
fakadtak. A befizetések, az azonosítások, a tervezett költségek és a valóság mind-mind folyamatos tennivalókat, és sokszor felesleges köröket jelentettek számukra. Mindez azt is magával

hozza, hogy a civil szférára jellemző, átláthatatlan és kusza, bizalmi alapon működő gazdasági
működéseket alaposan újra kell gondolni, és rendezni a magunk biztonsága érdekében.
teszt
Az NNT2013 tervezésekor kitalált csoporttal az volt a célunk,
hogy mindent lássanak „külső szemek” mielőtt nyilvánosságra kerülne. Ez a munka eleinte eléggé eseménytelen volt,
így hamar bele is untak a csoport tag jai. Fontos szempontokat hoztak, amikor volt munkájuk, de látnunk kell, hogy a munka dandárja számukra akkor
áll elő, amikor valóságosan készülnek „termékek”, amelyekkel van tennivalójuk
és lehetőségük arra, hogy ezeket valós meg jelenésükben láthassák és tesztelhessék. A jövőben mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy ilyen
munkacsoporttal álljon fel egy-egy nagy feladat
ellátásakor, és építsen a meglátásaikra. Nagyszerű tanácsadók!
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írta: Zöllner Anna

útmutató
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vagy agres�Egészséges versengés
ed, hogy hol
sz
szió? Te vajon észreve
tkező forgatóa határ? Ismerős a köve
könyv?
z őrsgyűlésen kimentek a srácokkal játszani, de a játék már
megint horzsolásokkal és kön�nyekkel végződött, te ideges leszel, lefújod a játékot, és indultok vissza a csapatotthonba.
Aztán amíg meg nem fakulnak
a horzsolások és az emlékek,
nem mentek ki játszani, inkább a
csapatotthonban ültök és (büntetésképp) lekötöd őket valami benti feladattal, remélve, hogy megtanulják a leckét.

a

De biztos, hogy ez a leg jobb stratégia? James
Larson, a Winston University professzora és az
iskolai erőszak témakör szakértője szerint egyáltalán nem. Amellett érvel, hogy a fiúk csak akkor
tanulják meg saját agressziójuknak a határát, ha
van lehetőségük felfedezni ezeket a limiteket, ehhez pedig sajnos szükség van egy két esésre és
horzsolásra.
Általában a fiúk ezeknek a határoknak a megismerést úgy kezdik,
hogy az apjukkal vagy a báty jukkal birkóznak. Aztán a tanulási folyamat a játszótéren, majd az iskolaudvaron folytatódik, különböző
küzdős játékokkal. A legtöbb esetben az agresszió normális keretek
között marad, de mindig van olyan
fiú, aki elveszíti az önkontrollt és
átlépi a határt, aminek általában
sérülés lesz a vége.
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agresszió szabályokkal
Az őrsvezető nagy segítséget tud nyújtani a fiúknak, hogy megismerjék saját határaikat. Persze nem úgy, hogy semmi-sem-számít hangulatot teremt, hanem megszívlelve Larson tanácsát,
az agressziót szabályokkal tartja határok között.
Jó példa erre a foci vagy valamilyen hadijáték. Ha agresszívan szerezhetnek előnyt, akkor nem tartották be a szabályokat. Ha betartják
a szabályokat, akkor korlátozniuk
kell a vágyaikat. A játék csak így
működhet.

Más szóval, ennek a kontrollnak
belülről, a fiúkból kell érkeznie és
nem a vezetőből. Nekik kell megtapasztalniuk. Ha valaki túl mes�szire ment, és rákiabálsz, hogy
- Állj!, azzal lehet, hogy megöltél
egy remek pillanatot, amiből tanulhatott volna. Ne azt kérdezd, hogy
mi folyik itt, hanem, hogy miért tette. Mi lett volna
a jobb döntés ebben a helyzetben?
Hasonlóképp, nem fognak fejlődni, ha egy kaotikus őrsgyűlés közepette ordibálsz velük, hogy
hagy ják abba, amit csinálnak. Inkább kérdezd
ezt tőlük: srácok, szerintetek most milyen szabályokat szegtetek meg?
A kérdés mindig
sokkal értékesebb
lesz, főleg amíg
kiskamaszokról beszélünk, ha a fiúk
maguknak alkothatták meg ezeket a
szabályokat. Minél
fiatalabbak, annál
inkább fontos nekik,
hogy részesei legyenek ennek.

túl sokszor, túl messzire megy
Bármennyire is igyekszel, előfordulhat, hogy lesz
olyan fiú, aki képtelen mit kezdeni az indulataival,
nem tudja őket kordában tartani. Ezekben
az esetekben nem tehetsz mást, beszélni
kell a szülőkkel. A szülőknek is fontos, hogy
olyan valaki, akit elismernek, megmondja
nekik, hogy a fiúknak
problémája van a dühkezeléssel. Szeretnétek, hogy a közösség
tag ja legyen, de meg
kell tanulnia, hogy kezelje az indulatait. Ne lepődj meg, ha a szülők
azt mondják, hogy a gyerekük otthon sosem agresszív, hiszen ott nincs
együtt másik tíz fiúval.

példával tanítani
Van még egy dolog, ami a te faladatod, ez pedig nem más, mint a jó példa. Ha idegesek, mit
akarsz, hogy vezessék le
a feszültséget? Neked kell
megmutatni! Már a huszadik gyufával sem gyullad
meg a tűz? Mit teszel ilyenkor? Ordibálva elhajítod a
gyufásdobozt, vagy inkább
elkezdesz hangoson gondolkodni? Próbáld meg kimondani a gondolataidat:
srácok, nagyon mérges
vagyok, hogy nem gyullad meg a tűz, azt hiszem,
teszek egy kört, és veszek három nagy levegőt,
aztán újra nekifutunk! Ha
azt akarod, hogy a srácaid több önkontrollt tanuljanak, te magad modelláld
nekik azt!
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írta: Nagy Emese
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A hússzeletek legyenek egyenletes vastagságúak, hogy egyformán át tudjon sülni minden részük. Az esetleges inakat és nagyobb zsírereket
legalább 4-5 centinként vág juk át, különben ös�szerántanák a húst. Alapvetően kerüljük a zsíros

recept

parázs akkor jó a roston sütéshez, ha
már nem lángol, nem füstöl. Ha mégis túl
heves lenne, akkor kevés hamuval lefojthatjuk. Ez arra is jó, hogy hosszabb ideig adjon egyenletes hőt. Ha nem felizzított faszénparazsat, vagy száraz gallyakat használunk, akkor
nagyon figyelni kell arra, mi kerül a tűzre: például
a festett deszkák, vagy a száraz falevelek iszonyatos ízeket és szagokat adhatnak az ételnek!
Az esetlegesen lecsöpögő zsiradéktól fellángoló
faszenet spricceljük meg kevés vízzel, így azonnal elalszik, nem égeti meg a húst.

a

fóliás-fűszeres
csi rkecom b

Hozzávalók (6-8 főre):

• 4 szelet bacon sza lonna
• 4 db csirkecomb
• 1 dl olívaolaj
• 1 csokor petrezselyemlevél
• 1 csokor snid ling
• 1 csokor kaporlevél
• 3 gerezd fokhagy ma, ízlés sze
rint
• só, bors, ízlés szerint

gasztrovás
húsokat. A sütővasat érdemes előre leolajozni,
hogy kevésbé tapadjon hozzá a pecsenye. Ha a
parázs fölé nyársakat is tennél, a nyársat is érdemes beolajozni, zsírozni. A parázs-rács távolságát, ami meghatározza a sütés hőmérsékletét,
ki kell kísérletezni. Célszerű először próbasütést
végezni. A roston készülő húsokat nem szurkáljuk, különben elfolynak a finom nedvei. Ehelyett
nyomkodással, vagy a színük alapján állapítjuk
meg a szükséges sütési időt. Akkor jó az állaga,
ha enyhén ruganyos marad a szelet.
Miért sütjük elő a húsokat?
Ha lezárjuk a hús pórusait, kevésbé szárad ki a
szelet, és megőrzi ízeit. Ezért a szeletek sütésénél először az egyik oldalt fordítjuk a parázs felé,
amíg az a hőtől kifehéredik, majd a másik oldalával is ugyanezt tesszük. A védőréteg kialakulását lassítja, ha a hús felülete vizes, ezért a pácolás nyomait a sütés előtt érdemes letörölni. Létezik olyan felfogás is, miszerint a grillben, illetve
a roston sült húsokat mindig csak utólag sózzuk.
Ez is azért célszerű, mert a só vizet von el, ami
szintén kiszáradáshoz vezethet. Előzetesen pácolunk, illetve közvetlenül a sütés előtt és alatt is
használhatunk natúr vagy fűszeres olajat a szeletek kenegetésére.

Tipp: Spricceléshez kiváló eszköz egy több ponton megszúrt ásványvizes palack.

házi
hamburger
Hozzávalók (12 darabhoz):

• 1 kg darált hús (lehetőleg marha hús
vesefaggyúval),
• 1 fej aprított vöröshagyma megdi nsztelve
• 3-4 gerezd fokhagyma aprítva
• 1 kis csokor friss petrezselyem
• só, bors
• őrölt koriander, őrölt kömény
• kevés chili és majora nna
• 1 tojás
• apróra kockázott kenyérszalonna, ha
túl száraz lenne a darált hús
A hozzávalóka t összegyúrjuk, a felvert
tojást a végén adjuk bele. Egy éjszakára a hűtőbe rakjuk, ezért ezt a fogást a tábor első napjára időzíthetjük.
Lapos húspogácsá kat formá lunk belőle, átmérője egy cserkész-tag kártya ,
vagyis 8 cm. Mindkét oldalát 5-5 percig
sütjük. Ha erősen izzik a faszén , en�nyi idő elég lesz. Salátával, paradicsommal, hagymakarikával és vékony szelet
sajttal tesszü k a zsemlébe. Ízlés szerin t
mustá rral, majonézzel vagy ketchuppal
faljuk fel.

rece pt

m ézes
csirkeszárny

rece pt

mustáros-zöldfűszeres pác
- vagy bárány 3-4 adag, sertés-, ma rha
hús hoz:

• 1 dl (olíva)olaj
t
• 2 evőkanál ba lzsamece
or
• 2 teáska ná l cuk
• 2-3 teáska ná l mustá r
s
• 1 teáska ná l törött bor
gott kerti zöldvá
ra
om
fin
ál
kan
evő
•1
ma ring, karoz
(pl.
n
fűszer vegyese
majora nno,
ga
ore
g,
dlin
ku kkf ű, sni
na , stb.),
vence-i fűszer• vagy 2 teáska ná l pro
keverék
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Hozzávalók (3-4 főre):

A csirkét pároljuk elő fóliában a
grillrácson.
Előtte vág juk fel a petrezselym
et, a snidlinget, és a kaporlevelet. A fokhagy
mát zúzzuk össze olaj jal, sóval, borssal,
majd adjuk
hozzá a fűszereket. A megtiszt
ított csirkecombokat felezzük az ízületnél
, megkenjük
az olajos fűszerkeverékkel. Fólia
darabokat
vágunk, minden darabra fektetün
k egy szelet bacon szalonnát, erre teszünk
egy-egy fél
csirkecombot, és a fóliát összez
árjuk. Húsz
percig sütjük, majd a fóliát kinyitjuk
, és a csirkét ropogósra pirítjuk.

• 20 csi rkeszá rny
• 1 dl olívaolaj
• 2 ek. méz
• 2 ek. citrom lé
• 1 ek. mustá r, só, bors
erj ük az olívaA páchoz jól összekev
levet és a musom
citr
a
olajat, a mézet,
zu k, borsozzu k
tárt. A szá rnyaka t sóz
. Két óra mú lva
és beletesszük a pácba
sra sütjük. Ha
ogó
lecsöpög tetjük, és rop
akkor a pác,
jük
ret
sze
fűszeresebben
má t, apróra váolajba tehetünk fokhagy
gott chi lit, ketchupot.
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írta: Csaszi, a láma

hasonlóság

képzettek.
tapasztaltak.
összetartók.
lojálisak a csapatukhoz.
ők a legjobbak.
ők a feláldozhatók.

evesen vannak, de biztosan ismeredőket. Ott vannak minden táborban, minden túrán, minden programon. Sokszor
nem is veszed észre őket, de biztos lehetsz a
jelenlétükben. Onnan tudod, hogy mögötted állnak, hogy működik minden. Csak úgy. Mert ha
nem lennének, összeomlana a cserkészetünk.
Megtalálhatóak mindenütt, minden csapatban,
VK-ban, minden nagy programon vannak feláldozhatók.

k

Ők azok, akik elsőnek érkeznek, de utolsónak
távoznak. Mindenki szereti őket, szívesen hívják őket, bármiről van szó. Mindig rájuk hárul
a munka java. Ők azok, akik nem tudnak nemet mondani. Ők azok, akik akkor is maradnak,
amikor mindenki más már hazament. Ők pakolnak el a tábor végén, még azt is, amit nem nekik kellene. Ők adják az őrsöknek azt a nyugalmat, ami miatt ott merik hagyni a cuccaikat
és szemetük jó részét, hiszen tudják, van, aki
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a feláldozhatók

te is egy vagy közülük?

elpakolja helyettük. Ők pakolják a csapatraktárat éjfélkor, ők takarítanak hétvégén, ők mossák le a ponyvákat tavasszal, ők pakolják fel a
bűzlő szemetet öt nappal az NNT zárása után,
ők ugranak be utolsó pillanatban képzést tartani.
A Feládozhatók csapatába kevesen kerülhetnek
be. Kevesen érik meg ezt a kort a cserkészetben. Ide csak a legerősebbek és a legszerencsésebbek kerülhetnek be. A legtöbben kihullanak, mire közéjük kerülhetnének. Ők azok, akiknek mindig ajánlanak egy nyugis kis programot,
ahol kevés meló lesz. De a lelkük mélyén tudják,
hogy úgyis ugyanaz lesz, mint mindig: kevés alvás, sok munka, kríziskezelés, meghalás. Ők
azok, akik minden program végén megfogadják, hogy soha többet. Aztán mégis. Biztosan
Te is ismered őket! Talán épp Te is Feláldozható
vagy. Ha a cikket olvasva végig bólogattál, akkor biztosan.
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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
nyárbúcsúztató / évnyitó
Augusztus végén, szeptember elején tartják azokat a zenés mulatságokat, amelyekkel lezárjuk a
pihenés hónapjait és „hivatalosan” is elkezdődik az
ősz, a tanév és a cserkészév is. Egyes településeken zenés-táncos mulatságot tartanak, de vannak
csapataink, akik piknikkel, tábortűzzel, szülőknek is
szóló programokkal ünneplik az évkezdést.
szüret
Az ősz a betakarítás ideje, melynek folyamatát
a szőlőszüret zárja. Ehhez kapcsolódva rendszeresen szerveznek szüreti bálokat, felvonulásokat
és mulatságokat.
A Romániai Magyar Cserkészszövetség októberben tartja hagyományos
dalversenyét és országos szüreti bálját.
https://www.facebook.com/
events/329421510536330/
A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség Regös Szakága is szervez hagyományőrző szüreti napot
felvonulással, táncházzal.
http://cserkesz.com.ua/szureti-bal-2013
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A VI. Cserkészkerületben Dunaföldváron sem
maradhat el a keretmesés szüreti
bál, melyet a 105. sz. IV. Béla cserkészcsapat szervez.
http://duol.hu/hirek/kozel-300-cserkesz-a-dunafoldvari-csapat-szureti-baljan-1568881
Az I. Cserkészkerületben a 831.
sz Szent Kristóf Cserkészcsapat is minden évben megrendezi a Must-murit az elmaradhatatlan
musttal és kürtőskaláccsal.
http://831.hu/wp/tag/must-muri/
október 23.
Az 1956-os forradalom
és szabadságharc emlékünnepén szervezett játékokkal, vetélkedőkkel
emlékeznek a csapatok a
harcokban elesett hősökre.
Az I. Cserkészkerületben a 25.
Szent Imre Cserkészcsapat Budapest forradalmi helyszínein szervezett játékot a kószáknak:
http://25.cserkesz.hu/?page_id=865

tapasztalat
A IV. Cserkészkerületben a 126. Szent Imre Cserkészcsapat számháborút szervezett:
http://www.cserkesz.hu/hir/beszamolo/szamhaboru-forradalom-tiszteletere
mikulás
A VIII. Cserkészkerületben a 196.
sz. Damjanich
János Cserkészcsapat szervezésében évről évre
megrendezik a
Szolnoki Mikulás
Csatát, ahol egy városi számháborúban kell kiszabadítani szegény elrabolt Mikulást.
http://cserkesz.hu/program/szolnoki-mikulas-csata
A X. Cserkészkerületben is akad jó
példa Mikulás napjára.
http://www.xcserkesz.hu/archiv/2009_narancs_altabor_advent
Az I. Cserkészkerületben a budakeszi cserkészek mikuláscsomagokat készítettek és juttattak el a rászorulóknak:
https://www.facebook.com/
groups/116935901702999/permalink/664042773658973/
advent
A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség regös szakága mézeskalácssütéssel és kézműves programokkal ünnepelte advent várakozását.
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/23967-cserkeszek-adventi-kezmuveskedese
A Romániai Magyar Cserkészszövetség csapatai kifejezetten a kósza korosztálynak terveztek vetélkedős, ünnepváró alkalmat.
http://szekelyhon.ro/archivum/offline/cikk/96517/
adventvaro-%E2%80%93-cserkesz-modra

városmajori regösnap
Az I. Cserkészkerületben az adventi időszak hagyományos nagy
programja a Várreg, melyen korosztályos programokkal várják az
érdeklődő nem csak cserkészeket.
http://mu.cserkesz.hu/elsoker/2011/11/01/xvi-varreg/

karácsony
A karácsonyhoz kötődő népszokások közül ma
is gyakorta elevenítjük fel a Betlehemezés hagyományát, melyet számos csapatunk más-más
formában szervez.
A II. Cserkészkerületben, a Kósza7próbában is szerepet kap a
Betlehemezés:
http://2ker.cserkesz.hu/index.
php?option=com_content&task=view&id=286&Itemid=88
A karácsony ünnepe nagyszerű alkalom arra is,
hogy örömet
szerezzünk
azoknak,
akik betegen
vagy magányosan töltik az ünnepeket. Az 1909. Prohászka Ottokár
Cserkészcsapat kószái egy kórházba látogattak el, hogy a betegekkel
együtt énekelve ünnepeljenek.
https://www.facebook.com/groups/1169359
01702999/permalink/651776764885574/
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írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)
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magyar rovásírás

telvira

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pali.rovasiras
Hasznos segítség lehet azoknak,
akik szeretnék megtanulni a rovásírást, de elkerülnék a sokáig tartó ellenőrzést. Az alkalmazás három fő részből áll. Van, egy ABC,
ahol minden karakter alatt ott van a latin betűs megfelelője. A második rész a „fordító”, ahol

https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.vasga.telvira
Ez az elvira.hu telefonos alkalmazása, segítségével gyorsan lehet
vonatjáratokat keresni. A program
használatához internet kapcsolatra van
szükség, de amen�nyiben valamelyik
vonalat kedvencnek jelöljük, akkor
azt később offline
is megtekinthetjük.
A keresésnél sok
szűrőt beállíthatunk, így szűkítve
a találatokat. Az
app a késéseket
is jelzi, valamint
riasztást is beállíthatunk, hogy
mikor kell elindulni, nehogy lekéssük a vonatot. Jelenleg bétaverzióban működik a jegyvásárlás, de ha minden jól megy, akkor
a közeljövőben már az alkalmazással vehetünk
jegyet a kinézett járatra.

begépelhetjük az általunk kívánt szöveget, majd
egy gombnyomás és kész a rovásírásos megfelelője. Külön kiemelném, hogy a program tartalmaz egy rovásírásos billentyűzetet is, így vis�szafele is lehet fordítani. A harmadik rész egy
gyakorló funkció: a gép által megadott szavakat
kell leírni rovással, az alkalmazás pedig kiértékeli az eredményünket. A rovásírásról és magáról
a programról is sok hasznos információt találunk
az alkalmazás ’segítség’ menüjében. És van még
egy nagyon jópofa lehetőség is: a programot a
böngészőben is használhatjuk. Ha kijelölünk egy
szót, a megosztás gombra nyomva a szokásos
gombok mellett a rovás fordítást is választhatjuk, így rögtön megkapjuk rovásírással, nem kell
külön begépelni. Illetve így hosszabb szöveget is
gyorsan lefordíthatunk.
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tárhely lehetőség csapatoknak
További információ: http://cserkesz.hu/cserkeszek/hasznos/tarhely
Nagy segítség lehet egy csapatnak, ha rendelkezik saját weboldallal. Ám egy site
üzemeltetéséhez tárhelyre is szükség van. Ebben a szövetség is tud
segíteni! Két lehetőség áll rendelkezésre. Az egyik a mu.cserkesz.

hu. Ez egy ingyenes, 50 MB tárhelyet biztosító felület, ami wordpress
motorral rendelkezik, így olyanok is
könnyen létrehozhatnak egy honlapot, akik nem értenek a weblap
szerkesztéshez. A másik az 1Gbos tárhely. Ennek előnye, hogy a
nagyobb hely miatt akár képeket is fel lehet tölteni. Viszont
amennyiben itt is valamilyen tartalomkezelő rendszert szeretnénk használni, úgy azt nekünk
kell telepíteni. Ennek a tárhelynek
az ára jelenleg 3000 Ft/év.

scouts
https://play.google.com/store/
apps/details?id=org.scout.android
Ez egy WOSM alkalmazás, és
sajnos magyar nyelven nem
elérhető. Összességében
egy hírportál, amin leginkább

nemzetközi cserkészesemények
beszámolói, információi jelennek
meg. Része egy
könyvtár is, ahol
hosszabb szövegeket lehet letölteni.
A korábbi eseményekről fényképeket
és videókat is megtekinthetünk, sőt, a
maps (térképek) menüpontot kiválasztva
a google maps segítségével megmutatja, hogy
hol került
megrendezésre a
kiszemelt
program.
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írta: Zsidi Kristóf, csst, 320.
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VB-láz valamilyen úton-módon mindenkit elért: akár aközé a három milliárd ember közé tartozol, aki legalább néhány percet elkapott a tévés közvetítések során
a nagy eseményből, akár a másik három milliárd
közé, akik nem értik, mit lehet szeretni egy olyan
sportban, ahol még a kezedet sem használhatod.
A következő összeállításban mindenki számára próbáltunk valamilyen érdekességet becsempészni. Labdarúgó világbajnokság, nem csak a
foci szemszögéből.

a

miért éppen brazília?
Az olimpiákhoz vagy éppen a dzsemborikhoz hasonlóan a labdarúgó világbajnokság helyszínei is a
kontinensek között rotálódnak. 1994-ben az USA,
1998-ban Franciaország,
2002-ben Japán és Dél-Korea, 2006-ban Németország,
2010-ben a Dél-afrikai Köztársaság voltak a házigazdák.
Amikor a brazilok jelezték indulási szándékukat, a többi latin-amerikai állam visszatáncolt: a brazilokkal senki nem
akart versenyre kelni a rendezésért.
Brazília 200 millió lakosával és
8,5 millió négyzetkilométer területével a világ 5.
legnagyobb és egyben 5. legnépesebb állama. A
megtermelt GDP tekintetében a 10., azonban egy
főre levetítve csak a 65. az országok rangsorában. Nem csoda, hogy az ugrásszerű fejlődés ellenére tüntetések és széleskörű elégedetlenség
árnyékolta be a 2014-es VB, illetve a 2016-os riói
olimpia pályázatát és előkészítési munkálatait.
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Brazília 1950 után a második világbajnokságot
rendezheti. Az elsőhöz egyébként nem kötődnek
különösebben jó emlékek – a válogatott 1:0-ás
vezetésről bukta el a döntőt Uruguay ellenében,
a Maracanában, a brazilok futball-szentélyében,
több mint 100 ezer hazai szurkoló előtt. Az ország nemigen visel hadat, így nem csoda, hogy
azóta is nemzeti tragédiaként tekintenek erre az
eseményre.
brazília csillagai
A brazil foci nem szűkölködik legendákban: Pelé
és Mané Garrincha a futballtörténelem leg jobbjai közt vannak számon
tartva, a Zico és Sócrates
fémjelezte válogatottat
sokak a valaha volt legjobb brazil tizenegynek
tartják, annak ellenére,
hogy vb-t nem sikerült
nyerniük. A közelmúltból Romário, Rivaldo,
Ronaldo és Ronaldinho
folytatják a sort, nem
beszélve Kakáról, és a
rengeteg klasszisról.
A legnagyobb érdeklődés a hazaiak kedvencét, Neymar-t övezi, számomra mégis James Rodriguez a vb játékosa. A
22 éves kolumbiai támadó ugyan már több éve
Európában játszik, de a VB hozta meg az igazi áttörést számára: Kolumbia leg jobbja, a Tigris, Radamel Falcao hiánya alig érződik, nem utolsó sorban Rodriguez-nek köszönhetően. Egy már
befutott sztár, Arjen Robben teljesítménye is figyelemre méltó, a 2010-es döntő negatív hőse,

eddig remek teljesítmén�nyel húzza a holland válogatottat.
A cikk írásának időpontjában a negyeddöntőbe jutott Brazília és Kolumbia, Hollandia és Costa Rica, Franciaország és
Németország, valamint
Argentína és Belgium.
Az összes csoportelső
győzött a nyolcaddöntőkben. Az eddigi trendek dél-amerikai győzelmet jósolnak: a 19 világrangadó közül tízet európaiak nyertek, kilencet
dél-amerikaiak, de idegen kontinensen csak Brazíliának (1958, Svédország) és Spanyolországnak
(2010, Dél-afrikai Köztársaság) sikerült a VB-bajnoki címet begyűjteni.
A futball-vb taktikai szempontból is számos érdekességgel szolgál, ebből a szempontból most
Hollandiát emelem ki. Louis van Gaal remekül választotta meg a keret adottságainak megfelelő
formációt. Nem ragaszkodott az utóbbi években
népszerű 4-2-3-1-hez, hanem az eddig elavultnak tartott 3-5-2 alapfelálláshoz tért vissza, és
megerősítette a középen sebezhető védelmet,

A magyar csapat a „berni csoda”
előtt. Csoda volt, hogy kikaptunk…

és a magyarok?
Válogattunk VB-szereplése kapcsán általában
az 1954-es berni döntő kerül elő vagy a ’86-os,
mexikói 6-0-ás megsemmisülés a szovjetek ellen. Utóbbi egyben az utolsó magyar vb-részvétel mindmáig, talán ezért is került be ez a meccs
ilyen mértékben a köztudatba. Azonban a többi
vb-szereplést is érdemes feleleveníteni: 1930-ban
az első világbajnokságra – sok európai nemzethez hasonlóan – mi sem utaztunk el Uruguayba,
hasonlóképp az 1950-es VB-re sem. A csoportkört 1958-ban, ’78-ban, ’82-ben és ’86-ban értük
el, és ragadtunk bent. Amikor összejött a továbbjutás, a magyar válogatott a negyeddöntőig jutott:
1934-ben, 1962-ben és 1966-ban. Ez utóbbi különösen emlékezetes volt, hiszen a VB-címvédő
brazilokat sikerült 3-1-re megverni, többek között
Bene Ferenc szóló góljával és Farkas János bombájával.
Idén már magyar bíró sincs (emlékezhetünk Puhl
Sándor és 2010-ből Kassai Viktor szereplésére)
de számunkra mégis tartogat különlegességet a
világbajnokság: az MTV-n futó VB-műsor egyik
házigazdája cserkésztestvérünk, Mohay Bence!

ugyanakkor a szárnyvédők besegítenek a támadásokban. Ennek köszönhetően a hollandoknak a
hagyományos offenzív játékukról sem kellett lemondaniuk, akik képesek 4-3-3-as taktikát is alkalmazni, ha erre van szükség.

Források, olvasnivalók: nst.postr.hu • spielverlagerung.de • Jonathan Wilson: Inverting the pyramid
(magyarul: Futballforradalmak, Akadémiai Kiadó,
2014) • zonalmarking.net
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Történelmi pillanathoz érkezett a Magyar Cserkészszövetség. 2013 decemberében az MTVA
produkciójában a Duna TV nagyszabású, négyrészes sorozatot készített a magyar cserkészmozgalom múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ez a film májustól nyilvánosan,
bárki számára elérhető az interneten. http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/legy-resen-100-ev-vagany
A videó felhasználható toborzáshoz, vagy bármilyen más módon. A
letölthető iso fájlt, melyből DVD írható, az alábbi linken találjátok: http://
www3.cserkesz.hu/letolt/mcssz_
szaz_ev_vagany.iso
FIGYELEM! A videó letölthető, vetíthető közönség
előtt, de kereskedelmi forgalomba nem hozható.

sms szolgáltatás a csapatoknak
Júniustól egy újabb kommunikációs eszköz áll rendelkezésre ahhoz, hogy az aktuális hírekről, a fontos eseményekről tájékoztatást adhassunk a tagságnak. Beindítjuk az SMS-küldő szolgáltatást a
kerületi vezetők és csapatparancsnokok számára.
Ez csak akkor lehetséges, ha a fogadó ehhez hozzájárul, így örömmel vesszük, ha meglátásaitokat
megosztjátok velünk.
Miért jó az SMS-küldő rendszer?
Gyorsabban jutnak el az aktualitások a mozgalom vezetőihez - ezzel is támogatva a csapatmunkát! Hatékony az információáramlás, hiszen
azonnal láthatjátok az adott hírt a telefonotokon!
Hogyan működik?
Egy hónapban legalább egy, maximum két rövid szöveges üzenet küldésére van lehetősége
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a Szövetségnek, amit szeretnénk a mozgalom
szolgálatába állítani. Az sms-ek a Szövetség telefonszámairól érkeznek a részetekre, az üzenet
végén JM! MCSSZ aláírással. Az ily módon kapott üzenetekre kérjük, ne válaszoljatok, hiszen a
küldő számhoz tartozó telefonok üzemben vannak munkaidőben! A válasz üzenetek helyett indokolt esetekben az adott témáért felelős munkatársakkal vehetitek fel a kapcsolatot a honlapunkon található e-mail címen, vagy telefonszámon, ami független az sms-t küldő rendszertől.
Fontos, hogy a szolgáltatás az ECSET rendszerben rögzített adatok alapján működik, tehát az
kapja meg az sms-ben kiküldött híreket, akinek
helyesen szerepel a tagnyilvántartásban az elérhetősége. Éppen ezért arra kérünk minden
csapatparancsnokot, és kerületi vezetőt, hogy
amennyiben szeretne gyorsan értesülni az aktualitásokról, ellenőrizze ECSET adatait és egyúttal
töltse fel, vagy frissítse mobilszámát.A jövőben
is igyekszünk különböző, a mozgalmat támogató
lehetőségeket adni a kerületek és a csapatok kezébe. Ennek egyik legfontosabb feltétele az adatok megléte és aktualitása.
Bízunk benne, hogy hasznos és hatékony lesz
mindannyiunk számára az új szolgáltatás! De mielőtt bevezetjük, kérjük a hozzájárulásotokat! Rövidesen jelentkezünk ennek kereteivel!

ejtőernyős különpróba
Az első hat cserkész résztvevő sikeres ejtőernyős elméleti vizsgát tett a mai napon, valamint a vészhelyzeti vizsgát is
teljesítették!: Hoffmann Feri cst.
(118.), Kuthi Edvárd cst. (173.), Mándi-Nagy Péter , Gál Tamás Zoltán csst. (929.), Hendrik Attila őv.
(958.), Kádár Cecília csst. (604.)

hírek
videópályázat

gilwell csapat hírei (vk)

A Cserkész Fúvószenekar a Magyar Cserkészszövetséggel együtt videópályázatot hirdet. Feladat: Készíts videót az új Cserkészinduló felvételét
felhasználva. Olyan kreatív alkotásokat várunk,
melyek bemutatják a cserkészet mibenlétét, felkeltik az érdeklődést és feltárják a néző előtt a
cserkészet sokszínűségét. Ehhez fel kell használni a hivatalos Magyar Cserkészinduló 2014-ben
készült új stúdiófelvételét.
Nevezés: Bármely magyar cserkész készíthet videót a pályázatra. Nevezési díj nincs. Akár több
alkotás is küldhető.
Határidő: A pályázatok beadási határideje 2014.
augusztus 31. péntek 23:59.
Formai követelmények: a videókat nagy felbontásban, 16:9 vagy 4:3 arányban várjuk. Időtartam:
min 2:21 max 2:30 perc. Az indulónak teljes egészében el kell benne hangzania, a hanganyag
nem szerkeszthető, megvágása nem ajánlott.
Kiterjesztés: avi, mp4, mov
Zenei anyag: A zenei anyagot bármely pályázónak kérésre eljuttatjuk magas minőségű hangfájlként.
https://soundcloud.com/anatidaephobia-scout-band/magyar-cserkeszindulo-3-vsz
A kész pályaműveket e-mailben
(csukisz@gmail.com) vagy adathordozón személyesen (előzetes megbeszélés alapján) várjuk.
Értékelési szempontok: kreativitás, kivitelezés formája, összhang, képi és hanganyag illeszkedése,
cserkészértékek bemutatásának és meg jelenítésének formája.
Jogi nyilatkozat: A hanganyag tulajdonosa a Magyar Cserkészszövetség, bármely más területen vagy céllal történő felhasználásához a MCS�SZ engedélye szükséges. A pályázat leadásával a pályázó elfogadja, hogy az általa beküldött
anyagot mind a Cserkész Fúvószenekar, mind az
MCSSZ szabadon felhasználhatja a készítő nevének feltüntetése mellett. A határidőt követően a
legalább 5 tagú zsűri bírálja majd el a beérkezett
pályaműveket.
Jutalmazás: a zenekar által felajánlott különböző díjak. (CD-k, zenei eszközök, stb). Kérdés esetén bátran keressétek a zenekart: csukisz@gmail.
com címen.

Cserkésztiszti vezetőképzés - igényfelmérés
Az MCsSz szervezeti vezetők képzésére cserkésztiszti vezetőképzést indít a 2014-2015-ös
esztendőkre az alábbi feltételekkel (az OIB 2008.
március 29-i ülésén, a határozatképes ülés után
ismertettek alapján, és annak a jelenlévők általi
hallgatólagos elfogadásával).
A képesítéshez a feltételek a VkKMISz alapján:
• 24 éves életkor és érettségi, vagy felsőfokú
végzettség,
• segédtiszti képesítés,
• 2 év segédtiszti gyakorlat.
A képzés alatt folyamatos próbázás és értékelés.
A találkozási alkalmakon felül is lesznek feladatok. A képzési alkalmakat megtaláljátok a szövetségi eseménynaptárban (6. WB CsTVK néven
jelzett események).
Jelentkezés az igényfelmérésre 2014. július 10-ig
itt, amennyiben a csapatparancsnokoddal egyeztetted, és áldását adta a képzés megkezdésére.
A képzés nem csapatparancsnokságra készít fel!
Jelentkezéshez szükséges:
• önéletrajz;
• cserkésztáborok és képzések listája;
• jelentkezési lap;
• Velemjáró megírása.
Részvétel (2015. 03. 31-ig):
• lelkigyakorlat saját közösséggel;
• látogatás más kerületnél/szövetségnél
• önismeretet adó, személyesen kísért lelkigyakorlat végzése.
Írásbeli dolgozatok (2015.03.31-ig teljesíteni mindet,
alkalmanként legalább egyet):
• Az igényekre adott válaszok a cserkésztörténelemben (dolgozat);
• Kerülettel/országos központtal való kapcsolatod
értékelése (fogalmazás);
• Csapatlátogatás;
• Kerülettel és a szövetséggel szembeni elvárások;
• Csapatod helye;
• Az OEség 2010-2014. közötti időszakának
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I. Cserkészkerület

1565 fiú
1393 lány

V. Cserkészkerület

sátorszemle

VI. Cserkészkerület

224 fiú
179 lány

517 fiú
507 lány

II. Cserkészkerület

276 fiú
198 lány

VIII . Cserkészkerület
479 fiú
398 lány

III . Cserkészkerület
371 fiú
239 lány

IV. Cserkészkerület
241 fiú
271 lány

IX. Cserkészkerület
X. Cserkészkerület

83 fiú
71 lány

985 fiú
804 lány

Forrás: ECSET, 2013. 12. 12.
(aktív cserkészek létszáma)
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2015. JÚLIUS 28–AUGUSZTUS 8.
cserkesz.hu/dzsembori

Jelentkezz te is a magyar csapatba!

