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eljött a táborok
ideje...
Ha van olyan
hónap, amikor szinte
egy cserkészt
se találsz otthon, illetve
senkit sem
érsz el, akkor a
július az. Mindannyian táborba
vonulunk, VKba megyünk, találkozókra utazunk. Ez a legizgalmasabb időszaka a cserkészévnek. Ugyanakkor a párkapcsolatainknak is talán a legnehezebb időszaka. Akik a párjuk nélkül táboroznak, vagy
más táborban lesznek, azoknak azért nehéz, az együtttáborozóknak pedig más problémával kell megküzdeniük.
Ebben a hónapban tehát előtérbe kerülnek a párkapcsolatok.
Sokszor úgy érezhetjük, hogy túl sokat is foglalkozunk a témával. Ugyanakkor talán nem is vagyunk tudatában annak,
mennyi munkát és odafigyelést igényel egy jó és harmonikus párkapcsolat felépítése és fenntartása. Így a férfiak és
nők témaköre után most ennek járunk utána.
Emellett lesz szó az alvásról, a Magyar Cserkészszövetség
Moot pályázatáról, sütünk bárányt, és természetesen szolgálunk hírekkel külföldről és a házunk tájáról.
Pótor József (José) cst. 304.
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Kellemesen ringatózni egy
csónakban
a Városligeti tóba n és közben
műa lkotásokba n gyönyörködni? Láto
gassatok
el a Városligetbe, ahol az Art
Moments
művészeti fesztivá l keretébe
n közel
600 négyzetméteres stégen
a tó felett arab, közép- euró
pai és magyar képzőm űvé
szek mun kái várják a látogatókat augusztus 20.- ig. Ha
este értek oda , akkor sem
fogtok una tkozni, ugyanis
különböző irodalm i beszélg
etések, koncertek színesítik a fesztivá
lt, mel ynek
célja , hogy minél közelebb
hozza a látoga tókhoz a kortárs művész
et különböző ága it. A napijegy ped
ig mindössze
600 forin t.

xii i. rove rseny

rover korIdén is lesz roVerseny – a
szeptem ber
ye
sen
ver
dály
aka
osztály
évesek, ne
16
tok
últa
elm
5-7. között. Ha
minél előbb.
habozzatok, jelentkezzetek
a prog ram
Minden infó és a jelentkezés
/tizenharmadik/
hon lapján: http://roverseny.hu

ága
tou louse-lautrec vil
ban a
tart nyitva a Szépművészeti Múzeum

Augusztus 24-ig
tás. A tárla t pára tlan módon
Toulouse- Lautrec világa című kiállí
adi párizsi hangulatot; leszáz
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igazi
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idézi a látogató elé
k, a pezsgő Mon tmarésze
műv
m
csúszott arisztokra ták, bohé
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mpla
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a
mint
volt,
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ja
aty
műfajok
k készített plaká tjai, de illegendása k a Mou lin Rouge mula tóna
őrzik a keze nyomát.
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lusztrációk, színházi műsorok, étlap
is óriás i Toulouse- Lautrec
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A Szépművésze
muta nyolc tema tikus blokkba rendezve
graf ikagy űjteményére épülő tárla
ktereit.
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külön
te
tmar
Mon
a
és
tatja be a művészélet színtereit
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programajánló
önkéntes munka
az egyesült királyságban

Ha nem tudsz mit kezdeni magaddal nyáron,
szeretnéd fejleszteni a nyelvtudásod, cserkészek közt dolgozni, és hasznosan, másokon segítve eltölteni a szabadidődet, akkor a
Scout Activity Centre-t neked találták ki!
Nem csak a nyári időszakra keresnek önkénteseket, ha kiszakadnál az iskola vagy
a munka mókuskerekéből, 3-12 hónapra is
elkötelezheted magad
egy cserkészparkkal!
Ezen felül még az is
mellettük szól, hogy
nem csak cserkészeknek hirdetik a lehetőséget, így akár a testvéredet, barátodat is
rábeszélheted a kalandra!
Hat különböző Scout Activity Centre közül választhatsz, de azt nem árt figyelembe venni, hogy vannak népszerűbb helyek,
ahol hamarabb elfogynak az önkéntes helyek. Ezért is javasoljuk mindenkinek, aki
szeretne önkénteskedni, hogy minél korábban kezdjék meg a szervezést az utazással
kapcsolatban! Nem elvetendő ötlet már most
jelentkezni a 2015-ös nyári önkéntes lehetőségekre, mivel ilyenkor még több a szabad hely (ez nem csak az egyesült királysági lehetőségekre vonatkozik, hanem minden
más helyre is!)
A Scout Activity Cenre ajánlata az önkénteseinek:
• az önkéntesség idejére szállást és ellátást
kapsz (3 hónapnál hosszabb ott tartózkodás esetén)
• lehetőséget arra, hogy gyakorlatot és tapasztalatot szerezz különböző területeken
• heti zsebpénz
• egyenruha
• munkalehetőségek széles választéka
Amit elvárnak:
• 16 évesnél idősebb légy, mikor munkába állsz
• megbízható angol tudás
• légy lelkes, hogy segíthetsz másoknak új
élményeket szerezni
• humor, vidámság :)
További információkat, jelentkezési lapot, időpontokat itt találhattok
angolul, ennek megértése feltételezi az elegendő nyelvtudást.
Amennyiben jelentkezni szeretnétek, azt mindenképpen jelezzétek az Országos Külügyi Bizottság felé (intercom@
cserkesz.hu), mivel a Külügyi Vezető aláírása és egy referencia levél is szükséges a jelentkezéshez, melyet ugyancsak az OKB ad
ki egy rövid beszélgetés után.

testteo

Széthullott családok, abortusz, AIDS , szex
uális
visszaélések, a házasság intézményének
újradefiniálása – a világ mély szexuális krízis
ben van.
Merre lehet a kiút?
Ezekre a sajátosan korszakos kérdésekre
ad választ
II. János Pál pápa egyedülálló művében,
a Test teológiájában. A jézusi tanításból kiindulva II.
János Pál a
szexről és a testről szóló reflexióiban a
modern világ
krízisének gyökereihez vezet bennünke
t és felrajzolja az utat, amely az igazi szexuális felsza
baduláshoz
vezet. Mindazonáltal a pápa megfogalm
azásainak
filozofikus, rendkívül igényes nyelvezete
, sokszor riasztóan hat az átlag olvasóra.
• Mi az élet értelme?
• Miért alkotott Isten férfit és nőt?
• Miért van rossz a világban és hogyan
győzhetjük le?
• Hogyan lehetünk igazá n boldogok ezen
a földön?
• Milyen örömök várna k ránk a mennyben
?
• Hogyan tapasztalhatjuk meg azt a szere
tetet,
amel yre a szívünk mélyén oly nagyon
vágy unk?
Felkeltették az érdeklődésedet ezek a
kérdések?
Akkor jelentkezz mielőbb a szeptemb
er 1-3. közötti
TESTTEO képzésre, a Városmajori Jézu
s Szíve Plébániá n!
Időpont: 2014. szeptember 1-3. hétfő: 17:00
-21:00 kedd: 8:30-18:00 - szerda: 8:30-16:00
Helyszín: Városmajori Jézus Szíve Plébá
nia, 1122
Buda pest, Ignotus u. 9.
Aján lott életkor: 18-35 év.
Költség: 2000 Ft. Szükség esetén tudun
k támogatást adni. Ebédet és emlékeztető anya
got biztosítunk.
A programna k szerves része a napi szen
tmise.
Jelen tkezés: aug. 25-ig Portik-Baka i Melin
dáná l:
+36303936889, testunkteologiaja@gmail.co
m,
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Párkapcsolatra vonatkozó kérdéseket
Intettünk fel cserkészeknek emailben.
miége
nys
éke
érz
terjúalanyaink a téma
e.
inkr
ése
kérd
att név nélkül válaszoltak
vl

Amikor társat keresel, vagy kerestél, kiemelt szempont

volt- e, hogy a kiszemelted cserkész legyen?

férfi 1 (22 éves) Soha nem volt az, és nem is lesz
soha kiemelt szempont. Ettől függetlenül könnyű
olyasvalakibe belebolondulni, aki cserkész. Nem véletlen, hiszen egy kivételes közösséget jelent a
cserkészet, ahol sok élmény köt össze barátokat,
párokat. Nem kell ahhoz cserkésznek lennie valakinek, hogy hasonló értékrendre találj benne, és az
sem a nyakkendő függvénye, hogy mennyire lehet
közös élményeken osztozni.
nő 1 (45 éves) Nem volt kiemelt szempont, mivel a
cserkészetbe később kapcsolódtam be, de a párom
teljes mértékben támogat és segít a cserkész munkáimban.
nő 2 (22 éves) Egyáltalán nem volt kiemelt szempont. Kicsi esélyt láttam rá, hogy az a férfi, akivel
szívesen leélném az életemet pont cserkész legyen. Amúgy is kicsit belterjesnek tartottam a cserkészetet, nem akartam direkt beállni a sorba. De
természetesen sok pozitívummal is jár, amit érdemes látni: például, hogy megérti az életemnek ezt a
meghatározó részét is, sőt rengeteg közös élmény
köt bennünket össze.
férfi 2 (28 éves) Kezdetben nem volt fontos, sőt kitétel volt, hogy ne legyen cserkész. Akkor úgy éreztem, hogy a cserkészet a közeg, amibe elvonulhatok. Aztán mostanra megváltozott: a cserkészet az
a közeg, amit jó megosztani azzal, akit szeretek. Ha
komolyodik a dolog és a felek még folytatni szeretnék az aktív cserkész munkát, akkor külön jó, ha
tudják, miről van szó és engedik is egymásnak. A
másik, hogy nagyon jól lehet ismerkedni a cserkészeten belül, talán nem is túlzás állítani, hogy a világ
legnagyobb társközvetítője a cserkészet a maga
harmincegynéhány millió tag jával.
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A közösségen belül hogyan lehet tovább létezni egy

szakítás után?

férfi 1 (22 éves) Nem könnyű. Mondanám, hogy
nem is lehet, de ezzel csak azt árulom el, hogy nekem nem sikerült ilyen helyzetben „ jól” megélnem a
szakítást úgy, hogy abból ne sérült volna a másik,
magam és mások. Ugyanakkor láttam nagyon jól
lezárt kapcsolatot, ami csak kisebb hullámokat vert
a közösségben. A páron, a kapcsolaton és a körülöttük élő közösségen együttesen múló dolog ez.
nő 1 (45 éves) Hozzáállás és megbeszélés kérdése.
Sajnos ismerek olyan cserkészt, aki nagyon aktív
és kitartó tag ja volt egy csapatnak, de a mai világunkban „kapcsolatnak” nevezett történet bukása
után még az ingétől és a nyakkendőjétől is megvált.
nő 2 (22 éves) Ha sikerül megbeszélni, hogy miért
nincs további jövője a kapcsolatnak, akkor később
nem lesz komoly súrlódás sem köztük, sem a társaságban. Még nagy jából egy évig mennek a „szívatások”, meg a kellemetlenebb helyzetek, de szerintem ez fontos része annak, hogy a társaság
megeméssze a történteket. Én több jól kezelt szakítás példáját láttam, ezért úgy gondolom, ez tényleg
nem lehetetlen, de komoly energiákat igényel, mind
a két fél, mind a közösség részéről.
férfi 2 (28 éves) Nem tudom, hogy a cserkészetben hogyan működik, de ahogy kívülről látom, sokszor megnehezíti a csapaton belüli munkát és néha
az azon kívülit is. Persze ez főképp vezetői szintekre igaz. Sokszor a legnagyobb igyekezet ellenére
sem sikerül jól lezárni a kapcsolatokat, és el kell telnie egy kis időnek, hogy normalizálódjon a helyzet.

Mi a véleményed a házasság előtti szexuális kapcsoMit lehet, mit nem, vagy...?
férfi 1 (22 éves) Mindig szomorú vagyok, ha a szigor és tiltások nyomán bűntudattal és félelemmel
teli légkör lengi át a szexualitás témakörét egy serdülőkkel, fiatal felnőttekkel való beszélgetés nyomán. Én azt gondolom, a szexualitás ajándék. És
milyen különleges ajándék lehet, ha megőrzöd annak, akinek Isten előtt kimondod az igent. Egy párkapcsolatban valahogy együtt kéne haladnia az
vl

latról?

cserkéSzáj jal
intimitásnak, az elköteleződésnek és a szenvedélynek (ide értem én a szexualitást) valahogy úgy,
ahogy Sternberg háromszög-elméletében is ezek
egyensúlya vezethet egészséges, „betlejesedett”
szerelemhez. A szexualitást, a szenvedélyt kihagyni egy párkapcsolatból nagyon romboló a kapcsolatra nézve. Értékes dolog ez, mely egy szép hos�szú folyamat, nem egy relé. Épp ezért egy párkapcsolatban szépen lassan felfedezni szexualitásunkat szerintem nagyon jó dolog. A petting, avagy izgatás sok lépcsője előzheti meg szerintem azt a
szexuális együttlétet, ami számomra már azt az
ajándékot jelenti, amit egyetlen lánynak őrzök, annak aki a feleségem lesz egyszer. Hogy mégis
meddig szabad, mi helyes, arról pedig nagyon fontos beszélgetni a párunkkal, hiszen mindez a másikról, egymásról szól. Az egyház tanításai utat
szeretnének mutatni, érdemes hát figyelni rájuk. Az
a jó, hogy bizonytalanságban, lelkiismeretfurdalásban, mindegy, de soha nem vagyok egyedül, imáimban tudok kihez fordulni. Segít ezügyben is.
nő 1 (45 éves) Erkölcsileg nem megengedett sem a
civil életben, a cserkészek között még úgy sem, de
felgyorsult világunkban már ezt nem nagyon tartják be sajnos. Így inkább erről azt gondolom, ha
már kapcsolatot teremtenek, akkor az a fontos,
hogy ne rövid, úgynevezett „egy éjszakás” kaland
legyen, henem már egy tartós kapcsolatban, a védekezés szabályait betartva történjen. Hangsúlyozom, ezzel nem azt akarom mondani, hogy elfogadott, de tudjuk nagyon jól, manapság már nem „divat” házasság előtti önmegtartóztatás.
nő 2 (22 éves) A szexualitás a párkapcsolat része,
se nem több, se nem kevesebb. A kapcsolat érettségétől és a pár tag jainak személyiségétől függ,
hogy milyen kereteket szabnak meg maguknak. A
lelkiismeretük fontos tanácsadó lehet, mi az, ami
megfelel az értékeiknek, mi az, ami már nem. De
fontos és hangsúlyos rész a felelősség, ami felett
szerintem túl sokan elsiklanak.
férfi 2 (28 éves) Én a magunkkal és a párunkkal
szembeni őszinteséget emelném ki. Mindenki tudja,
hogy hol a határ, csak magának nem vallja be. Fontos, hogy őszinték legyünk magunkhoz és ne a vélt
társadalmi trendeknek akarjunk megfelelni, hanem
éljünk meg a kapcsolat valóságát. Ettől függetlenül
vannak ajánlások, előírások arra vonatkozóan,
hogy mit, mikor, hogyan, kivel.

vl Ismersz a saját, vagy az ismerőseid között olyanokat, akik jó példával jártak előtted?

férfi 1 (22 éves) Hálás vagyok azokért a barátokért,
akik tudtuk nélkül, de számomra nagyon meghatározó példaként állnak előttem párkapcsolat, házasság, a családi élet megélése terén.
nő 1 (45 éves) Aki jó példával áll előttem ott a pár
egyik tag ja csak cserkész. Ismerek fiatalabb cserkész párokat, akiket tisztelek azért, ahogy a munka-cserkészet-család hármast kezelik.
nő 2 (22 éves) Akiket külön is ki tudnék emelni,
pont egy cserkészházaspár. Úgy látom, nagyon jól
eltalálják az egyensúlyát a közös cserkészkedésnek és a magánéletnek.

olvasói levél - kcst
!
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zámban búzás eszt
er
bíborka a következ
őt mondja:
„Amikor cserkész korosz
tályú őrstag/őrsvezető vol
tam, rendszeres volt a csa
pattáborunk első nap jaib
an,
hogy „üzletet” kötöttünk
a fiúkkal: mi megvarrtuk
a tábori zászlójukat, míg
ők segítettek a körletünk
kötözéseiben, ásásaiban
. Így alakítottuk a fiú-lán
y
szerepek helyét és különb
özőségét a kisebbekben.
”
Szerintem nem kell ahhoz
véres szájú feministának
lenni, hogy az ember azt
gondolja, a férfiak és nők
közti különbség nem abb
an nyilvánul meg elsőso
rban,
hogy egyik nem „erős”, a
másik „szép”, vagy egyik
tud
kötözni, másik nem.
(Ez a hozzáállás kissé ide
jétmúlt. Legalábbis én úgy
látom a környezetemben,
hogy a keresztény lányok
és
a cserkészlányok is sze
retnek például autót vez
etni,
egyetemre járni, pénzt ker
esni.)
Nagyon építőnek, és jó dol
ognak tartom a cserkésze
tben, hogy mindenki csin
ál mindent: a fiúk is főznek
és varrnak, a lányok is ásn
ak és fűrészelnek. Többek
közt ettől lesznek erőseb
b, ügyesebb, önállóbb, éle
trevalóbb gyerekek és feln
őtte
mondhatnám, „ jobb férfiak k a cserkészek. Azt is
” és „ jobb nők” lesznek.
Természetesen a kicsiknél
, ha tényleg gyenge vag
y
ügyetlen az őrs, indokolt
és helyes segítséget kér
ni. De
a cserkész korosztályban
már azért a lányok is tud
nak ásni, ha nem extrém
en nehéz a terep, és a fiúk
is
kézbe vehetik a varrótűt.
Ha ez nehéz feladat, ann
ál
nagyobb sikerélményt jele
nt majd a teljesítése. Ettő
l
a sikerélménytől és tanulá
si lehetőségtől ne fosszu
k
meg az őrsünket!
Jó Munkát!
Németh Domonkos, Domi
(802)
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írta: Buday Barnabás cst. (16.)
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Gyönyörű. Lélegzetelállítóan. Ahogy
a nyugodni induló nap fénye lassan,
hihetetlen finoman, végigsimított rajta
.
– mintha kedvesének bőrét érintené
iben
am
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A tapintás különös örömév
megkétszereződik a vágy, aztán meg
sokszorozódik a kívánság. A kanyon
tetején álltam, körülöttem a végeláthatatlannak tűnő síkság, szabdalva
a Colorado őserejével, talán évmilliók
azt a
történéseinek örökösévé téve pont
pillanatot. Grand. Nincs rá jobb szó.

Eddig a méz :), lássuk a közepét: Sok embert ismerek, akit bántanak a korlátok, aki elől fájdalmasan elzárnak élményeket, akik maguk akarják megszabni saját szabadságuk korlátait. Olyat
is ismerek, aki nem is állít magának ilyet. És persze nagyon sok olyat is, aki nem meri, még végiggondolni sem a korlátátlépés izgalmát.

b. egy nap, amíg leérsz. Elindultunk, morcosan veszekedve: mondtam, nem kell
víz egy kis sétához. Nem is ittam vagy
hat órán át semmit – büszkeségemből építve értelmetlen légvárat. Nem volt kön�nyű mászni, meg is lepődtem,
hiszen egyszerű turistáknak
volt kijelölve az út. Korlátokkal, talán láncokkal is, táblákkal. Vonzott a mélység, le akarok nézni, beleborzongani: but
no tresspassing. Menjek, vagy
ne menjek?

Eddigi életemben a korlátok többféle funkciót elláttak. Tűzfallétra körül és zsúfolt, levegőtlen kiállításon, hajó szélén a víz közepén, és nagy hazugságokat védő kordonként. Tény, hogy nehéz
megmaradni az úton, hiszen annyi minden hív
másfelé. Nagy elbizonytalanodás idején komoly
segítség a közösségi tapasztalás, annak összefoglalása: a törvény. Ha én nem teszem, én is elvárhatom, hogy a másik se tegye. Ha nem lopok, tőlem sem lopnak, ha nem ölök, nekem sem
kell állandóan félelemben élnem. Ha egyenes vagyok, elvárhatom a másiktól
is ugyanezt. A tíz parancs
nem hiába kőbe vésett: nem
lehet rajta csak úgy, ad hoc
módon változtatgatni. Generációk hosszú sora tanulta és élte és éli és tanulja: ha
nem lépi át a kereteket, lehetőségei között boldog lesz az
élete! És ez nem megalkuvó
konformizmus.

Nem tűnt veszélyesnek. Csak átbújsz alatta,
könnyű, néhány lépés, és végre meglátod, mi
van alattad, azaz inkább előtted. Olyat látsz, amit
egyébként soha. Több száz méter mélyen hömpölyög a folyó, a sziklafalon különböző korok
nyomai. Az egész annyira lenyűgöző és magával ragadó, annyira egyedi és semmi korábbihoz
nem hasonlítható, annyira katartikus és energiával feltöltő, hogy érdemes érte kockáztatni… Minek ez a korlát? Minek ez a korlát az élményem
útjában?

Hiszen a vágyak ajándékok. Isten ajándékai.
Amin keresztül erőt kapunk. Úgy is, ha megvívott
harcaink eredményeképp sárkányokkal szántunk
Sanyi bátyánk nyomában – és úgy is, ha már itt
belepillantunk a ránk váró örömbe, a soha unalmassá nem váló, állandó beteljesülésbe. Amit
hívhatunk egyszerűen mennyországnak. Nincs
recept – de van helyette tiszta küzdelem, őszinte imádság, gőg nélküli önismeret és alázat a közösség felé: nemcsak a jelenben, de a korábban
éltek felé is.

k
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cserkéSzemmel

cserkészájjal:

az mcssz álláspontja

(solymosi balázs cst.
vl

A

205.)

közöss égen belü l hog
yan

lehet tovább létezni
egy szakítás után?
A sikeres egy üttjárás sza
kítássa l zárul, ha felisme
rjük, hogy nem vagyun k
való leszámolás, hanem
egy pár. Ezért a sza kítás
egy kapcsolat lezá rása,
nem a másikkal
meggyászolása és önmagu
építő lehetőség arra , hog
nkban (aká r mások álta li)
y teljesebbek legy ünk. Ez
visszatekin tése
álta l leszünk önmagunk
má r gazdagabban tud unk
jobb ismerői, és a követk
jelen lenn i. Más felől egy
ező kapcsolatunkban
közösségben a közösség
zösség és a mi párosunk
és az én viszonya az első
pilla natnyi viszonya. Ezé
rendű. Nem a kört a közösség seg ít abban,
lehet a mi a dom ináns a
hogy megélhessük a mi
közösségben. Így ha vég
párunkat, de nem
et ér egy kapcsolat, akkor
jelenti, hogy egy sza kítás
a két én- tudat lesz öná llóa
utá n a közösségnek nem
n jelen. Ez azt is
kell állást fog laln i az egy
a két egyént kell a közöss
ik vagy a másik mellett vag
ég tag jaként kezelni . Ter
y ellen, hanem
mészetesen nevelőként
a párok, miben tudnak péld
oda
kell figyelnünk arra , mily
ák lenn i, és mit tanulna k
en példát adnak
a közösség tag jai a párok
vala ki mindig magában ül,
életéből. Igenis bele kell szó
és meg kell ismernünk, mi
lnun k, ha
enn
a közösségbe. Végezetül
a cserkészeszmény megism ek az oka , vagy ha vala ki minden hónapban új
párjáva l érkezik
nem cél! Ha a választott
ertetésében a nem cserké
nem cserkész, talá ljuk me
sz párok bevonása is jó
g a lehetőségeket, hogy
lehetőség, de
vala miben, am iben részt
a közösségi életünk szín
tud ven ni, de nem kell min
terén helyet talá ljon
den gyű lésre elhurcolnun
k.

vl

Mi

a helyzet a házass
ág előt

ti szexuális kapcso
lattal?
A házasság, a Szentírás
tan ítása alap ján három felt
ételtől áll be: a két fél kiny
güket felválla lják Isten és
ilvá nítja egy más irán ti sze
az em berek előtt; egy test
relmét; közössété lesznek. Így a „házasság
hiszen egy megkezdett
házasságról beszélünk. Ha
előtti szex” kifejezés érte
lmezhetetlen:
a Szentírást vizsgá ljuk, elég
szá má ra (Ter 1,27; Ter 2,21
-25 ; Ter 3,10 -11; Kiv 22,15-16
egyértelművé váli k ez a
dolog minden ki
; MTörv 22,13-21; MTörv 22,2
4,3-5). Tehát a házasságk
ötésben nem az a legfont
8-29; Mt 7,12; Lk 16,18; 1Ko
r 7,8-11; 1Tessz
osabb esemény, am ikor
nagyon fon tos esemény,
a tem plom ban kimondjuk
de nem az a nulla pon t,
az igen t. Az
am ihez képest van nak előt
telm űen kifejezi , hogy a
te és utá na események.
testi egyesü lés a házass
A tan ítás egyérág része. Így ugyanazon
házasságkötés előtti és
megítélés alá esik bármily
utá ni időszakban követk
en testiség , am i a
ezik be. Azaz hűtlenség,
A párkapcsolatok terén
me
gcsalás, paráznaság, stb
négy terü leten kell a cse
.
rkészeinket felkészíten i:
az Írásban rejtező tan ítás
1. Az istengyermekség oká
t, és annak magya rázatá
n meg kell érteniük
t; 2. A testi fejlődésüket me
történik velü k, és azt jól
gismern i és felismerni kell
kezeljék. E mellett fon tos,
, hogy tudják, mi
hogy a másik nem ugyanil
3. A lelki, érzelm i és társ
yen változásait megismerjé
as terü leteken való fejlődés
k és megértsék;
ükben támogassu k őket,
a felnőtté válást jelentik.
és megismerjék és megér
Ez azt jelenti, hogy meg
tsék mindazt, am i
kell érteniük, hogy a sze
fejezni az érzelmeiket, stb
relemnek mik a lépcsői, hog
; 4. Végezetül meg kell tan
y megta
ítan i nekik, hogy mit jelent
férf i és egy nő egy mássa
a nem iség , és mivel jár min nulják kil kívá n élethosszig tartó
kapcsolatot kialakítani és
daz , hogy egy
am it a cserkésztörvény
Isten rendelése szerint egy
megkíván tőlünk. Sokat kell
testté lenn i. Ez az,
ten nün k azért, hogy ez min
sokat kell imádkoznunk,
hogy az Úr seg ítsen min
den kinek mű ködő legyen
ket a cserkésztörvény me
az életében, és
gta rtásába n.
További hiva talos nézőpo
ntot az EINVezetők
K-ben olva
sha ttok
Lapja
9 (4.9).

írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)

interjú

kapaszkodj
k
n
lé
e
b
– ahogy tetszik

Már megint Budakeszin vagyunk –
nézünk össze Annával. Múlt havi
beszélgetőpartnerünk, Balczó András
a szomszéd utcában lakik, most
Lendvai Endréhez (cst., 1909.) és fele
nk.
jöttü
z
óho
ségéhez, Hromoda Ildik
Hétköznap este van, Endre még úton
egy tárgyalásról. Míg várunk rá, ven
)
dégeikkel, Réder Kristóffal (csst., 148.
(őv.,
l
tiva
Már
sz
Gre
és feleségével,
433.) beszélgetünk a teraszon, közben alvó kislányukat, Emmát figyelgetjük. Kikóékat azért hívtuk, mert
bár huszonhat évesek, de mégiscsak
l.
kilenc éve ismerik egymást Mártiva

márti 2005-ben az EuroJam kapcsán ismerkedtünk meg, amikor elkezdődött a felkészítő, tizenhét évesen.

Egyidősek vagytok?
Igen/nem. (nevetés)
kikó Ő az idősebb – mutogat. Három héttel!
vl, nagy emese

kikó Mindig bennem van az, hogy nap, mint nap
meg kell tudnom hódítani Mártit. Romantikusan
hangzik, de irtó nehéz kivitelezni, főleg nyolc év
után. Lennie kell motivációnak, hogy időt, energiát
fordítsunk erre.

Például mivel?
Ruhákkal bármikor! De komolyra fordítva:
meglepetésekkel, apróságokkal, figyelmességekkel. Olyan dolgokkal, amikre nem számít. Ha már
a ruhás példánál tartunk, volt egy elképzelésem,
hogy most nyáron milyen ruhának örülne Márti,
és azzal leptem meg őt.
márti Nagyon jó példa volt, amikor megszületett
Emma, hogy az első két hétben Kikó minden nap
hozott valami meglepetést, és tök jól eltalálta. Akkor például könyveket hozott, csokikat. Ruhát
ezekben a hónapokban, mikor inkább otthon töltöm az időt, felesleges lett volna venni. Beszélgettünk korábban erről-arról, ő pedig odafigyelt rám.
vl, emese
kikó

márti-kikó

vl, emese

A

cserkészet azon kívül, hogy összehozott

amennyit akart. Kikó általában nagyobb részt és
felelősséget, én többnyire valamivel kisebbet.

titeket, miben tudta építeni ezt a kapcsolatot?

N em unjátok még egymást?
Az évfordulókon ez egy visszatérő kérdés.
Amellett, hogy végigvesszük, miben változtatott
meg, formált át a másik, ez a fontos kérdés, igen.
Unjuk-e egymást? Érdemes felvetni időről-időre.
Ha erre a kérdésre az ember tud őszinte választ
adni, akkor tud tovább menni valamilyen irányba.
vl, emese
kikó

Mindig megbeszéljük, és meg is találjuk
azokat a vonásokat, amikben még mindig kiegészítjük egymást, amiben támaszkodni tudunk a
másikra. Aztán megint rájövünk, hogy nem unjuk
egymást.
márti
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kikó Talán a közös projektek. Az egyik ilyen volt
2007-ben a Világdzsembori, amin együtt vettünk
részt. Egy közös erdélyi és magyar rajban, mi a
magyarországi vezetést vittük. Ott nekünk szegezték a kérdést, amikor elvállaltuk a munkát,
hogy mi lesz akkor, ha közben szétmegyünk. Akkor még csak két éve ismertük egymást. Előttünk
volt a felkészítő, a dzsembori öt hétvégéje, az
utótábor, nem kevés feszültség, amit majd kezelni
kell. Azt mondtam, hogy szeretnénk a munkára
koncentrálni, a leg jobb tudásunk szerint.
márti Az élményekben is osztoztunk, és a feladatokban is, viszont mindenki annyit vállalt belőle

vl, emese I ldikó, a családban egyedül te nem vagy
cserkész.

N em is akartál az lenni?
Endre már régóta cserkész volt, amikor
megismerkedtünk, csapatparancsnok volt itt Budakeszin. Engem is hívogattak a templomban, de
én másfajta dolgokat csinálgattam akkoriban.
Semmi fenntartásom sincs a cserkészettel, akkor
nem is lennék itt. Megismerkedtünk, megházasodtunk, jöttek a gyerekek, nem is tudtam volna
szerepet vállalni. Annyit csináltam, hogy a táborokban főztem, vagy cserkészházaspárok pici
babájára vigyáztam. Találtam én magamnak
anélkül is feladatot, hogy cserkész lettem volna.
Ahogy sorra születtek a gyerekek, az elsőnél
még mentem csapattáborba, a másodiknál és a
harmadiknál már nehezebb volt ezt megoldani.
ildikó

vl, zöllner anna

Amikor

közösen vállaltok vala-

milyen vezető munkát, az nagyobb felelősség . Így még a
kapcsolatotokkal is példát kell mutatni a vezetetteknek.

N em

lehet, hogy összekülönbözzetek előttük, vagy

bármi feszültség látszódjék rajtatok.

kikó

Látszott ilyen rajtunk?

vl, anna

Márti

volt az őrsvezetőm , és arra emlék-

szem , hogy jó hangulat volt köztetek, sosem láttalak
titeket veszekedni .

kikó Arra mindig ügyelünk, hogy a kettőnk között lévő konfliktust ketten oldjuk meg. A rendezés színtere nem lehet a közösségben.

Vezetők Lapja 11

interjú
Endre volt a parancsnok, rengeteg dolga volt,
nem volt ránk idő. Inkább kimaradtam.
Endre fiatal férfi
Alá- fölérendeltségi ,
vagy egyenes viszony alakult ki köztetek?
ildikó Mi a cserkészeten kívül ismerkedtünk meg,
egy iskolában tanítottunk. A cserkészvezetőség
nem indokolná feltétlenül az alá- fölérendeltséget,
de Endre esetében
vl, emese

M ikor

arra jutok, hogy sosem tudtam volna magamat
valaki olyan mellett elképzelni, aki tehetetlen, vagy
nem találja föl magát.

megismerkedtetek

volt, huszonhat éves parancsnok.

vl, emese
sal.

Előre

Vannak párok, akik versenyeznek egymásvisz, vagy csődre van ítélve egy ilyen kap-

csolat?

ildikó Én nem ismerek olyan házaspárt, ahol
verseny lenne.
kikó Hosszú távú
kapcsolatban a
verseny nem működik. A kooperáció igen. Látni
kapcsolatokat,
ahol érezni némi
versenyt, de azt
inkább dominanciának hívnám: kinél legyen a kormány.
ildikó Vannak
aszimmetrikus
kapcsolatok igen,
de a legtöbb kapcsolatban szerintem inkább szerepek vannak,
és bizonyos dolgokban az egyik
erősebb, mint a
másik. Egymás erősségeit tudni kell tisztelni.

igen. Néha csodálkozom, hogy ilyen szempontból
nekünk nincs problémánk, hiszen ő – hadd mondjam ezt őszintén – hihetetlen adottságokkal rendelkezik. Elképesztően tehetséges ember. Biztos
sokakat ez zavarba is hoz. Az első pillanattól
kezdve megosztotta velem a vezetéssel kapcsolatos, és általában, az aktuális problémáit. Mivel én
kezdettől fogva partner voltam, érdemben szóltam
hozzá, ezért sem éreztem úgy magam, mintha kevesebb lennék nála. Mesélte már korábban, hogy
akkor romlott meg a kapcsolata valakivel, lehet ez
barát, és munkatárs is, amikor a viszonyban túl
nagy volt a különbség, ezért a másik kifarolt a
kapcsolatból. Én sosem voltam féltékeny az ő tehetségére. Amikor visszagondolok az életemre,
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vl, emese

Vannak,

akik úgy látják, hogy a barátok

a gyengeségeik, sérüléseik alapján válasszák ki egymást.

A

párkapcsolathoz pedig azt választjuk, aki

ezeket a gyengeségeket begyógyítja , vagy kiegészíti
erősséggel.

Ha

önmagunkat ismerjük, könnyebben ráta-

lálhatunk a párunkra , vagy épp ettől válik még nehezebbé a dolgunk?

Lehet tudatosan választani?
Nehéz kérdés. Amikor az ember elkezd
járni valakivel, még nem ismerheti. Csak valami
benyomás alapján választotta ki. Akkor még
nincs az, hogy na, ebben és ebben fog engem kiegészíteni. Igazán tudatosan csak évek múltán
lehet azt mondani, hogy valójában miként kapcsolódunk össze.
márti

kikó Maximum megérzések vannak az elején.
Az ember bízik a Jóistenben, hogy az kerül mellé, aki kiegészíti a hiányosságaiban, gyengeségeiben. Utána viszont – egyetértek veled – kicsit
keresi is a másikban, hogy ami belőle hiányzik,
azt ő orvosolja.
márti Az is menet közben derül ki, hogy amiben
különbözik, olyan-e, ami passzol az én hiányomhoz, vagy valami olyanban különbözik, ami sok
nekem, vagy nem passzol. De ezeket a dolgokat
ki lehet szúrni rövidebb idő alatt.
vl, anna

Lehet,

hogy éppen a másik által ismerjük

meg , hogy mik a hiányosságaink, vagy erősségeink.

ildikó Én egy nagyon fontos dolgok hiányolok
abból, amit mondtatok. Vannak dolgok, amikben
nagyon-nagyon egyezni kell. Az értékrendben. És
ez most nem csupán a cserkészetet illeti. Én ezt
tágabban értelmezem. Amikor saját gyerekek
lesznek, azokat nevelni kell. Ebben az összetett
folyamatban olyan rejtett dolgok kerülnek a felszínre, amiket nem lehet előre látni. Egy kamasz
gyerek „kezelése” igencsak meg tudja osztani a
szülőket. Nem mondom, én sem örülök annak,
amikor „megőrül” a gyerek, de Istenem, most ez
történik vele. El kell tudni fogadni.
vl, anna

Amikor

tizenhét évesen megismerkedtetek,

téma volt a karrieretek?

kikó Persze. Én rendező akartam lenni, egyébként azóta is, de eddig nem jött össze.
márti Akkor még nem tudtam. Annyit éreztem,
hogy a munkámmal és a családommal is szeretnék foglalkozni. Az az előnye, ami a hátránya is
a kapcsolatunknak: hogy gyakorlatilag együtt
nőttünk fel. Közösen tapasztaltuk meg, milyen elkezdeni dolgozni, egyetemre járni, vagy éppen leérettségizni. Együtt változtunk, de a fő irányunkban ugyanolyanok maradtunk. Persze könnyű
nekünk, egy gyerkőccel. Nagyon fontos, hogy a
szabályainkat újra és újra átgondoljuk, megmérjük. Amikor megérkezett Emma, pár hét múlva figyelmeztettük egymást, hogy beszélgessünk,
ahogy előtte természetes volt! Ahogy növekszik
a gyerekek száma, és visszamennék dolgozni,
egyre nehezedni fog a tartalmas együttlét.
ildikó Órákig lehet arról beszélni, hogy praktikusan mit csináljunk. Elviszed a gyereket az

iskolába? Mikor lesz az évzáró? Ma te mész bevásárolni? Előtte ugorjál be, kérlek ide, oda…
Endre
Az
ebből adódó helyzeteket hogyan tudtad átvészelni?
ildikó A csúcs az alpolgármesteri időszak volt,
ami mellett egy évig teljes állásban tanított, szinte
nem is találkoztunk. A hétvégéket is „megette”
az alpolgármesterség, és a cserkészet. Az aktív
cserkészetből ezért kellett hátrébb lépnie. Most,
hogy már nagyobbacskák a gyerekek, tér valamelyest vissza. Amikor megismertem tudtam,
hogy mit kapok. Akkor is ilyen volt. Csapattábort
szervezett, őv-t csinált, egész nyáron táborokat
szervezett. Benne volt a pakliban, hogy mi vár
rám. Ő ilyen. Akárhova kerül, mindig addig dolgozik, amíg bír. Aztán vannak olyan élethelyzetek,
amikor nehezebb ezt elviselni. Amikor az első
gyermekünk kicsi volt, elég egyedül voltam. A
legnagyobb gyerek talán azért lett ilyen filozofikus alkat, mert szinte csak vele tudtam beszélgetni. Endre azzal tudja mindezt ellensúlyozni,
hogy amilyen klassz tud lenni a munkában, olyan
program- és ötletgazdag itthon is, amikor végre
nyaralni megyünk, vagy jut egy kiadós hétvége.
Ő aktívan szeret pihenni.
kikó Időnként jön a kapcsolatba egy-egy mélypont. Nekünk ez a munkába állás időszaka volt.
Oké, hogy cserkészként is pörögtünk, de ez egy
teljesen másfajta pörgés lett. Mások az elvárások,
mások a szabályok, a körülmények. Az én munkám, a rádiózás hétvégén is igénybe vesz, akár
ünnepnapokon is. Ezt nehéz megszokni, miután
korábban szinte bármikor tudtunk egymásra időt
szánni. Az ilyen döccenők magukban hordozzák
a konfliktus lehetőségét.
márti Hasonló érzésem van, mint Ildikónak. Kikó
mindig is olyan volt, hogy valamit kitalált, belelkesedett és csinálta. Ez tök jó, visz magával rengeteg embert, hoz élményt, én pedig be tudok állni
mellé. Vagy a cserkészetben, vagy a munkában,
vagy a plébánián pörög, de biztos, hogy valahol
mindig fog valamit csinálni.
kikó Vagy otthon pörög…
márti Igen, ezt azért hozzá kell tennem. Emmát
várva már áttette a pörgést otthonra. Nagy segítség volt.
vl, emese

N ektek

valóban sokfelé kell lennetek.

céget vezet, volt alpolgármester, elfoglalt ember.
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interjú
kikó Én már tudtam, milyen egy Márti által készített reggeli. Láttuk egymást gyűrötten kimászni a
sátorból, láttuk azt, amikor nem tudtunk két napig
fürdeni. A Dzsemborin tulajdonképpen egy hónapig együtt éltünk. Az egy nagyon intenzív időszak volt. Sok programon kellett részt venni, a
gyerekek felé is korrektnek, jó vezetőnek kellett
lenni, nem volt szabad szétesni, és még keveset
is aludtunk, szóval embert próbáló terep volt.
vl, anna

Ti

láttátok egymást vezetőként.

Abból

következtetni lehet arra , hogy a másik milyen szü lő lesz, milyen , amikor felelősség van rajta .

Tuda-

tosult ez bennetek?

kikó Az NNT 2013-on már úgy voltam kommunikációs vezető, hogy tudtam: nekem már nem itt
kéne lennem, hanem otthon, Márti mellett. Korábban is volt ilyen helyzet. 2007-ben a Gospel című
musicalt készítettünk a plébánián. Sok munkát
igényelt, és végigcsináltuk Mártival, aki sokszor
mondta, hogy miért megyünk próbára ahelyett,
hogy randiznánk, moziba mennénk. Mondtam
neki, azért, mert érzem magamban a lendületet,
csináljuk meg. Mindkettőnknek kellett áldozatot
hozni. Hálás vagyok Mártinak, hogy mellettem
volt, és tolt előre, miközben ügyelt arra, hogy a
kapcsolatunkba is ugyanennyi lelkesedés és aktivitás jusson.
vl, emese

A

hető az ember.

cserkész életmód által mélyen megismer-

Ha

a legbelsőbb részed is nyitva áll a

másik előtt, lehet tartós a kapcsolat?

márti Ha tényleg hosszú távú kapcsolatot akarunk, akkor muszáj megnyílni annyira, hogy mindent meglásson a másik. Az esküvőnk előtt kérdezték sokan, hogy nem bánjuk-e, hogy még
nem is éltünk együtt és máris egybekelünk. Mi a
táborokban éltünk együtt!
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kikó Akkor talán még nem. Persze figyelte
az ember, hogy miként szól a másik a gyerekekhez, hogyan kezeli a helyzeteket. Abban
megerősített, hogy jó választás volt.
ildikó A cserkészprogramok, a táborok segítenek abban, hogy a gyerekek mélyen
megismerjék egymást. Mert egyébként nagyon el vannak szigetelődve a fiatalok, és
nem tudnak mit kezdeni a másik nemmel. Itt
pontosan olyan helyzetekben látják egymást,
amilyenek valójában. Ez nem virtuális tér. A cserkésztábor folyamatos problémamegoldás. Ahogy
az élet is. Azért, az nagyon imponáló Endre esetében, hogy ő volt a logisztikai vezető, a nagy
problémamegoldó az NNT 2013-ban.

Ekkor érkezik meg Endre. Megkíséreljük összefoglalni az eddigieket, aztán folyatjuk vele.
vl, emese

Ennek

A

feleséged nem cserkész, te viszont igen .

A család életritmusa is átalakul. Mi kezdetben
küszködtünk, hogy minél tovább lehessen foglalkozni a cserkészettel, vezetőképzéssel. Aztán
egy idő után már nem ment, jött az első csemete.
Kettős dilemma ez, és látom a hasonló korú, elkötelezett, családos cserkészeknél, hogy szintén
ezzel küszködnek.

milyen előnyei illetve hátrányai voltak a kap-

csolatra nézve?

vl, emese

Kezdjük a nehézségekkel. Tényleg elég
sok időt töltöttem, és hellyel-közzel még most is
sok időt töltök a cserkészettel. Kapcsolatunk hajnalán az jelentett problémát, hogyan tudjuk megoldani Ildikó részvételét a hosszabb táborokon.
Valahogy elintéztük, aztán vagy kétszer-háromszor össze is találkoztunk. Nyűgös időszak volt.
Most jó lenne, ha mégis cserkész lenne, mert a
gyerekek mindannyian azok. A legkisebb kiscserkész lett, így az egész család mehetne táborozni. Nem venném szívesen, ha nélküle kéne
menni a táborba.

összetörhet a kapcsolatotok?

endre

Volt- e

krízis , amiben úgy éreztétek, hogy

endre Volt, persze. Kikó is utalt arra, hogy vannak veszélyes élethelyzetek. Neki az volt ilyen,
mikor elkezdett dolgozni. Nekünk is volt egy ilyen
időszak. Személyes dolog volt, családon belüli történet, ami felerősítette a meglévő, szunnyadó
problémákat.
ildikó Amikor nehezebb helyzetbe kerülünk, és
sok változást kell elfogadni, olyankor előjönnek a
bajok. Persze, mindig beszélgetünk, újra és újra
elmondjuk, mit várnánk a másiktól, de aztán
mégsem leszünk olyanok. Nem tudunk annyit

változni, amennyire talán szüksége lenne a másiknak.
H ogy sikerült ebből kikeveredni?
A barátok sokat segítettek. Nem voltunk
egyedül, meg tudtuk osztani a problémát teljesen
őszintén. Úgy éreztük, hogy mellettünk állnak.
Ezért is fontos közösségekhez tartozni.
endre Támogató szeretetet kaptunk, ami az elfogadáson alapul. A barátaink nem igazságot akartak
szolgáltatni, hanem egyszerűen odaálltak mellénk, és
azt mondták: kapaszkodjatok belénk, ahogy tetszik.
ildikó Nem gondolom, hogy ilyen nehéz helyzet
már nem lesz az életben. Ahogy telik az idő, azok
a problémák, amik régen nagynak tűntek, szép
lassan eltörpülnek. Kezdek egyre együttérzőbb lenni az idős emberekkel. Míg fiatal az ember, nagyon
könnyen ítélkezik az idősebbek kapcsolatáról. Mi
már lassan kezdjük kapizsgálni, hogy az életben
mindig új és újabb feladatokat kapunk, amiket így
vagy úgy, de közösen kell megoldanunk.
vl, emese
ildikó
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írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)
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mai világban, még ha okos telefont nem
is, számítógépet jóformán mindenki
használ. A cserkészet sem kivétel alóla, hiszen igénybe vesszük a vezetőségi időpont
lefixálásához, a portyán készült fényképek megosztására, vagy épp a nyári tábor megszervezéséhez. Azonban már jóval kevesebben figyelnek
számítástechnikai eszközeik védelmére. Sokan
azt gondolják, hogy az ő adataikat úgyse lopná
el senki, hiszen jelentéktelenek. Ez azonban nincs
így, mivel nem csak a saját személyes adatunkat
találjuk mondjuk, az email-fiókunkban, hanem az
ismerőseinkét is. Valakinek az is elég, hogy ezeket megszerezze, és máris érkezik a spam áradat. Vagy hozzáfér a fényképeinkhez, dokumentumainkhoz. Rosszabb esetben a tábori programhálóhoz, amiben benne van, hogy mikor vannak
nagyon kevesen a táborhelyen.

a

A védekezés legelső lépése,
hogy megfelelő jelszót használunk. Egy „elfogadható” jelszó legalább 8 karakter, van benne kis és nagybetű valamint szám.
Egy erős jelszó legalább 14 karakter, és az előbbieken túl szimbólumot is tartalmaz. De a legfontosabb, hogy soha senkinek ne adjuk meg.
Amit érdemes lehet még használni, az a két-lépcsős azonosítás. Ez egy igen hasznos biztonsági funkció, amelynek a lényege, hogy nem
elég a jelszavunkat megadni, hanem még egy
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(általában) hatjegyű biztonsági kódot is be kell gépelni. A kódhoz szükségünk van egy telefonra. Vagy sms-ben kapjuk meg a kódot, vagy a
google hitelesítő alkalmazást használjuk. (https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2).
Ehhez először hozzá kell
rendelni az adott fiókot, amelyben használni
szeretnénk, utána pedig
akár offline is megkapjuk
a kódot, amely félpercenként újragenerálódik. Ami
igazán jó benne, hogy nem
csak google fiókot lehet
hozzárendelni, hanem például az evernote nevű jegyzetelő alkalmazást is. Be tudjuk állítani, hogy értesítést kapjunk, ha azonosítatlan helyről lépünk be
a fiókunkba.

programok tárháza szinte végtelen, ám érdemes
lehet az ismert márkákat használni, mivel azokról
tudni lehet, hogy megbízhatóak:
• Avast (http://www.avast.com/hu-hu/)
• Bitdefender (http://www.bitdefender.com/)
• Eset NOD 32 (http://www.eset.hu/)
• Kaspersky (http://kaspersky.2f.hu/)
• Norton Security (http://hu.norton.com/)

A másik jelentős veszély, hogy egy vírus támadja meg az eszközünket. Itt az adatainkon kívül
maga az eszköz is veszélyben van, ugyanis egy
komolyabb kártevő akár tönkre is teheti. Ezért
ajánlott a vírusirtók használata. A választható

A legtöbbnek van okostelefonokra optimalizált
változata is. Ott is érdemes használni, mivel a
mobil operációs rendszerek sérülékenyebbek
tudnak lenni, valamint sokkalta több személyes
adatot tárolnak. Illetve egy esetleg elhagyás vagy

lopás esetén is hasznos lehet, mivel ezek az alkalmazások tartalmaznak anti-theft funkciót, ami
segít a telefon letiltásában és megtalálásában.
vezetők lapja 17

írta: Zöllner Anna csst. (1926.)
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– És mi lenne, ha a lakomára sütnénk egy bárányt? Szerintem nagyon jól passzolna a Tenkes
kapitánya keretmeséhez!
– Mi? Bárányt? De az olyan cuki! Neee!!! A lányok sírni fognak!
– Ááá, az csak egy bárány! Hús-hús…
– De mi van, ha majd érzelmileg kötődni fogunk
hozzá? Biztos nevet fognak neki adni a gyerekek, meg csengőt kötnek a nyakába!
– Mi?! A vacsorához? Inkább nem ártana, ha
megmutatnánk, hogy a hús nem lefóliázva terem.
– Oké, legyen! De akkor, majd csak az a pár ember nézi, akit érdekel, a többiekkel meg elmegyünk népdalt tanulni…

Pár hónappal később…:
– Most mindenki szaladjon el mosogatni és fogat
mosni. Andor tíz perc múlva kezdi leszúrni, majd
megnyúzni a barikát. Aki esetleg szeretné nézni,
maradjon itt, a többiek pedig jöj jenek Ágotával és
velem a tábortűzhöz, tanulunk egy új népdalt. –
mondtam, kissé félve a gyerekek reakciójától.
Végül Ágotával ketten ücsörögtünk a tábortűznél,
és messziről figyeltük, ahogy kb. negyven gyerek, csillogó szemekkel szurkol Andornak a barika ellen. A bárány a nyolcadik napon érkezett a
táborba, így nem igazán volt ideje senkinek komolyabb érzelmi kapcsolatot kialakítani vele, meg
a barika se volt túl barátkozós. Igen egykedvűen
bégetett vagy füvet rágcsált. Persze a névadás
azért nem maradt el, tábori jószágunk a Vacsora
nevet kapta…
Amitől féltünk, hogy a gyerekek esetleg sokkot
kapnak, vagy kiakadnak a bárányölésen, annak
a szöges ellentéte következett be. Izgatottan segédkeztek, mindenki nyúzni akart, nyársat forgatni, bundát pucolni. Így testközelből élhették át,
hogy a gőzölgő báránysült nem az égből pottyan,
18 Vezetők Lapja

hanem van vele némi macera. Utólag úgy látom,
egy ilyen közös tábori vágásnak nagyobb nevelő hatása van, mint azt gondoltuk volna. Mindenki
láthatta, hogy a husi igencsak hosszú utat jár be,
mire megpihen egy áruház hűtőpultjában. Megtapasztaltuk, hogy egy igazán finom lakoma elkészítése sok munkával jár, de mivel mindenki kisebb-nagyobb mértékben be tudott szállni az elkészítésbe, viszonylag zökkenőmentesen tudtuk
lebonyolítani, és egy igazán nagy közös élmény
is lett. (A barika koponyáját kifőztük és elvittük a
csapatotthonunkba „emléknek”.)

pirospaprikával, jól összekeverjük, és felöntjük vízzel. Ezután mehet bele a répa, majd kicsit később a krumpli. Ezeket addig főzzük,
amíg meg nem puhulnak. A tejfölt kikeverjük
egy kis forró levessel, beleöntjük. Sóval, borssal, ecettel és tárkonnyal ízesítjük. Lehet bele
egy kis rizst is főzni, ha sűrűbben szeretnénk
fogyasztani.

Miután Andor egy jól irányzott döféssel átsegítette Vacsorát a túlvilágra, lábánál fogva fellógattuk, az erre a célra épített kapura. (Talán, ha még
bárányvérrel is megkenjük a kaput, elkerült volna minket az utolsó napi jégeső-csapás). Ekkor
kezdődött a nyúzás, amiről kiderült, hogy nem is
olyan bonyolult feladat, egy kis segítséggel még
nekem is ment, pedig nem vagyok született böllér. A nem használható részeket elástuk, a belsőségekből finom savanyú leves készült, minden
más pedig ment a nyársra, amit aztán hosszú
órákon át forgattak izmos legények a folyamatosan izzó parázs felett.
savanyú leves
A bárány belsőségeiből (szív, tüdő, máj, vese)
Andor igazi délvidéki savanyú levest
főzött.

egész bárány nyárson
A megnyúzott megtisztított, alaposan besózott bárányt egy előre elkészített rúdra kötöztük fel dróttal és szögekkel.Ezután jött a
munka monoton része, izzó parázs felett,
körülbelül négy órán át forgattuk. Fontos, hogy legyen egy nagy tüzünk, ahonnan folyamatosan
tudjuk hordani a bárány alá a parazsat. Forgatás
közben gyakran meg kell kenegetni az előre elkészített páclével a báránykát, különben hajlamos
a kiszáradásra.
A páclé alapja olaj vagy mangalica zsír, ebbe tettünk mindenféle finom fűszert, sok fokhagymát,
rozmaringot, sót, borsot és igazából tehetünk
még bele bármilyen más fűszert, amit jónak érzünk.
köretek:
Köretnek különböző salátákat készítettünk: paradicsom salátát, uborka salátát, vegyes zöldségsalátát. Ezen kívül csináltunk még kukoricás rizst és
hagymán forgatott, tört burgonyát.

Hozzávalók: A belsőségek, sárgarépa, fehérrépa, krumpli, hagyma, majoranna, tárkony, tejföl, só bors, pirospaprika, liszt, ecet, esetleg rizs.

Ha már egy csapat úgy dönt, hogy egy kis „vérengzést” tart a táborban, akkor csak ajánlani tudom a bárányt. Kifejezetten tiszta állat, nem kell
félni semmiféle vérfürdőtől, könnyen lehet megnyúzni és a nagy része hasznosítható. És azt kell,
hogy mondjam, egy percig sem volt gusztustalan,
sőt olyan friss volt és tiszta, hogy kis túlzással
még szépnek is tudom nevezni.

Elkészítés: A belsőségeket vízbe
áztatjuk, aztán egy kis tejbe, aztán
egy adag vízben feltesszük főni.
Forrástól számítva fél óráig. Ezután leszűrjük, leöblítjük, apró darabokra vág juk és átpirítjuk a kockára vágott hagymán. Majorannával
és borssal fűszerezzük. Ezután
megszórjuk egy evőkanál liszttel,
Vezetők Lapja 19

írta: Nagy Emese
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Az MCSSZ irodai dolgozói főzőversen
cso
tartottak - és mi, a kommunikációs
port, jól meg is nyertük!

Nagykovácsi kastély területén, a focipálya mögött raktuk meg a tüzeket. Elfoglaltuk a leg jobb helyet, hiába, tudni kell
jókor érkezni! A fiúk remek tüzet raktak, nálunk,
lányoknál inkább a fakanál és a kés forgott, és a
szánk járt. Kétségtelen, hogy a legfelszereltebb
eszközparkkal is mi rendelkeztünk; gyakorlott
cserkészeink még macsétát is hoztak magukkal.
De nem kellett használniuk.

a

A legmegrázóbb belépője a házigazdáknak volt.
A kastélyosok két élő óriás nyúllal sokkolták a
népet, sikítozás is lett belőle, de aztán más nem.
A nyuszik csak modellt álltak az „előtte-utána”
fotóhoz. A másik két nyulat, amiből a paprikás
lett, már korábban elveszítettük… Kegyetlenül finom is lett a pörkölt, valamiért mégsem kóstolta
meg a fehérnép. Következzenek a táborozáskor
is megfőzhető nyertes ételek receptjei!

recept

nyírségi
gombócleves
Hozzávalók kb. 10–12 főnek elegendő mennyiséghez:

A nyírségi gombóclevesnek sokan a borjúhússal
és burgonyagombóccal készült változatát ismerik, létezik azonban egy másik is. Ezt készítette el
a kommunikációs csoport. Mindkét verzió nagyon
finom, de saját praktikákkal, plusz hozzávalókkal
tovább is lehet fokozni az ízélményt. Ennek megfelelően a kommunikációsok módosítottak is az
alaprecepten, a végeredmény pedig igazolta a kiegészítéseket.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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400 g tejszín / vagy 400 g tejföl
50 dkg darált sertéshús (leg jobb a dagadó)
15-20 dkg füstölt húsos szalonna
2-3 db csirkemáj
2 ek. zsemlemorzsa
4 ek. rizs
4 db tojás
1 fej hagyma lereszelve
2 gerezd fokhagyma reszelve
3-4 db sárgarépa
2 db petrezselyemgyökér
zeller
6-7 db krumpli kockára vágva
20-20 dkg zöldbab és zöldborsó
kb. 300 g gomba
2 darab paradicsom

gasztrovás
• 2 darab zöldpaprika
• 2 kk. pirospaprika
• 2 kanálnyi liszt a habaráshoz
• 1-2 citrom
• ízlés szerint só és bors,
tárkonylevél,
petrezselyem zöld
A füstölt szalonna (mi tokaszalonnát használtunk)
2/3-át kockára vág juk,
és kevés zsír hozzáadásával megpirítjuk. Amikor megpirult, ráöntjük
a megtisztított, karikára vágott zöldséget (répa,
petrezselyem, kevés zeller) és a kockára vágott
krumplit, zöldpaprikát, valamint a héjától megszabadított, szintén felkockázott paradicsomot, majd
felöntjük nagy jából annyi vízzel, amennyi levest
szeretnénk. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Tegyünk bele egy szál zellerlevelet is, nagyon jó
ízt ad neki. Amíg a zöldségek főnek, elkészítjük a húsgombócokat. A darált húshoz hozzáadjuk a morzsát, a rizst, a reszelt vöröshagymát

és fokhagymát, a tojásokat, a megmaradt füstölt
szalonnát apró kockára vágva, és a nagyon apróra darabolt, vagy a kés lapjával elkapart májat.
Ízesítjük sóval, borssal, és teszünk hozzá apróra
vágott petrezselyemzöldet.
A masszából gombócokat formálunk (ízlés szerinti nagyságúakat, de érdemes kb. 3-4 cm átmérőjűeket, hogy biztosan megfőjön belül is).
Amikor a zöldségek
már majdnem teljesen megfőttek, a
levesbe tesszük a
húsgombócokat, és
azzal egy időben a
gombát, a zöldborsót és a zöldbabot,
mivel ezeknek kevesebb idő kell, mint
a zöldségnek, és
így elkerüljük, hogy
szétfőjenek. A levest megszórjuk
őrölt pirospaprikával, valamint ízlés
szerint tárkonnyal
és/vagy petrezselyemzölddel. Amikor a húsgombócok is megfőttek,
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gasztrovás
recept

árpakása deluxe

behabarjuk a levest a tejszín/vagy tejföl és liszt
keverékével. Mi tejföllel csináltuk, frissebb, savanykásabb tőle a leves. A lisztes tejfölbe először mindig merjünk a forró levesből egy keveset, és úgy öntsük a teljes mennyiségű lébe – ez
a hőkiegyenlítés -, különben becsomósodhat. A
habarással már ne főzzük sokáig, forrás után
egy-két perccel vegyük le a tűzről. Citromkarikával és petrezselyemzölddel tálaljuk.

Ha ettél már igazi sóletet, akkor tudod mi a gersli, így hívják nálunk a hántolt árpát, de a legfinomabb töltött káposztába is ezt teszik a darált
húshoz. Elég régóta szeretik az árpát az emberek, úgy tűnik, bevált nekünk ez a gabona. Őseink a világ keleti és nyugati felén egyaránt termesztették, Kr.e. 7000-ből is maradtak fenn leletek.
Az egyiptomiak legfontosabb tápláléka volt, ették
a görög és a római birodalomban, a Szentföldön,
és Tibetben is. Bár nem volt még laboratóriumi
eredmény arról, milyen nélkülözhetetlen anyagokat tartalmaznak a szemek, megfigyelés alapján mégis olyan táplálék hírében állt, mint amely
a legtöbb életerőt adja. Ennek bizonyítéka, hogy
a gladiátorok is rendszeresen fogyasztották testük építésére, kondíciójuk növelésére. Ma már
tudjuk, hogy káliumot, kalciumot, magnéziumot,
foszfort tartalmaz – kétszer annyit, mint a barna

rizs – mindezek pedig elengedhetetlenek a normális szív és agyműködéshez. Akkor jó lesz nekünk is!
Az alapanyagokat 8-10 személyre számítottuk:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

60 dkg csirke máj
30 dkg sertés lapocka
75 dkg gersli
2-3 fehér és sárgarépa
25 dkg zeller
10-15 dkg zöldborsó
30 dkg füstölt sajt
3 fej vöröshagyma
1 egész fej fokhagyma
1 doboz (250g) libazsír
majoranna
snidling

Készítsük elő az alapanyagokat. A zöldségeket mossuk meg, a hagymákat vág juk apróra.
A gerslit szitában, folyó vízben alaposan
mossuk meg, majd
áztassuk be egy

Képünk csak illusztráció.
A nyuszi életben maradt.
Bár valószínűleg mostanra már őt is megették…
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órára. A répákat és a zellert szeleteljük kockákra.
A disznóhúst mossuk meg, szárítsuk meg egy
papírtörlővel és kockázzuk fel 3x3 cm-es nagyságúra. Tegyük a bográcsba a zsír felét, a hagymák felét és pirítsuk meg a húst. Sózzuk, borsozzuk. Ha elfőtte a saját levét, adjunk
hozzá egy kevés vizet,
és főzzük készre. Szedjük ki egy tálba, majd
vág juk fel a májakat, és
a zsír, hagymák másik
felével szintén készítsük
el, de ebbe nem teszünk
sót, csak borsot, hogy ne
keményedjen meg a máj.
Majd szórjunk hozzá egy
fél zacskó majorannát. Ha
megsült, tegyük hozzá a
sertéshez. Azért kell külön készíteni ezeket, mert
a májnak sokkal kevesebb időre van szüksége,
mint a sertésnek.
A gerslit szűrjük le, tegyük bele a szaftos bográcsba és pirítsuk szárazra. Aztán adjunk hozzá annyi
vizet/húslevest, hogy ellepje a szemeket. Sózzuk,
borsozzuk. Ezután főzzük addig, míg meg nem
puhul az árpa. Ez eltarthat fél óráig. Amikor
még kissé kemény a gersli, tegyük hozzá
a zöldségeket. Ha szükséges, fokozatosan
adagoljunk hozzá vizet, sűrűn kevergessük.
Ha elkészül és elfőtte a levét, adjuk hozzá a
húsokat, keverjük el a reszelt sajt felével és
az apróra vágott snidlinggel. Tálaláskor szórjuk
meg a tetejét a maradék sajttal.
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A napokban indul a külügyes csapat
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Cserkész Világkonfe
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min
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i
mózza a Moot 2021-et, am
jól megy - Magyarországon lesz!
Mindnyájunkban ott él a ’33-as dzsembori legendája, és hogy elődeink képesek voltak egy ilyen
nagyszabású világtalálkozó megszervezésére.
Itt az ideje, hogy újra Magyarország adjon otthon
egy nemzetközi rendezvénynek!
A nemzetközi cserkészprogramok, ahol a résztvevők találkozhatnak cserkésztestvéreikkel a világ minden tájáról, nagyon fontos részei a cserkésznevelésnek. Fontos, hogy felfedezzük, a
cserkész mozgalom – kis túlzással - a világ minden egyes pontján jelen van.
A magyar cserkészet és a Szövetség jelentős
fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, így
most lehetőségünk nyílik egy nemzetközi esemény megszervezésére. Jelentkezésünk a Moot
2021 szervezésére szintén a fejlődési programunk része. Egy ilyen nagyszabású esemény
megrendezése új perspektívákat nyithat a magyar cserkészet életében. Továbbá ez az esemény jó lehetőséget ad arra is, hogy fejlődjünk a
rover korosztálynak kínált programok terén.
A Vándor Cserkész Világtalálkozó szervezése lehetőséget ad, hogy új legendát teremtsünk,
szolgáljuk a világ cserkészeit, és mindenkinek
megmutathassuk, milyen is a magyar vendégszeretet. Legutóbbi tapasztalataink azt mutatják,
hogy az önkéntes munkaerő mellett egy ilyen
szintű projekt szervezésében elengedhetetlenek a jól képzett, fizetett alkalmazottak, akik teljes munkaidőben tudnak foglalkozni a projekt
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megvalósításával. A tervek szerint teljes munkaidőben fogunk alkalmazni egy projektmenedzsert
és egy asszisztenst, illetve megfelelő számú önkéntest minden munkacsoportba.
A vándor korosztály (18-26 éves korig) nagy része
képzett vezetőkből áll, akiknek köztudottan nincs
sok idejük, hogy a saját vándor korosztályukkal is
tudjanak érdemi időt tölteni. Több kísérlet is van a
korosztály nevelési koncepciójának és programjainak fejlesztésére, de ez egyelőre csak bizonyos területeken volt sikeres. Reméljük, hogy a Moot olyan
feltöltődést ad a korosztálynak, amely segítségével
mind a vándor vezetők, mind a cserkészek nyitni
tudnak új célok és lehetőségek felé. Az esemény
nagysága láthatóbbá teszi a cserkészetet mind
Magyarországon, mind a közép-európai régióban.

programok
A rendezvény első négy napja mozgótábor lesz.
40-50 fős csapatokban járják majd a cserkészek
az országot, nemcsak a táj szépségét, hanem
saját fizikai teljesítőképességüket is felfedezve.
Minden csoport választhat majd egy saját utat
érdeklődési körüknek és teljesítőképességüknek
megfelelően. A tábor második felében az állótáborban a cserkészek nemzetközi őrsökbe lesznek beosztva, a már korábban leadott igényeiknek megfelelően. Minden program, három fő elvnek alárendelt: cselekedve tanulás, értékelés és
reflektálás.

a célok a következők:
• teret adni az egyéni fejlődésnek és az aktív
részvételnek a személyes programokon
• értékelni és feldolgozni az élményeket kis közösségben
• reflektálni a változásokra, ami minden egyes
résztvevőben zajlik a megélt események kapcsán

moot 2021
A célok segítenek a résztvevőknek, hogy kapcsolatba tudjanak
lépni önmagukkal, fejlődjenek
önismereti téren, megtapasztalják saját határaikat.
A nemzetközi őrsben pedig csapatmunkán és interkulturális kompetenciák elsajátításán keresztül kerülhetnek közelebb
a demokráciához, a globális problémák megértéséhez és a személyes felelősség felfedezéséhez.
A Nyitóünnepség Budapest egyik
nagy terén lesz, ahol Magyarország
és a többi résztvevő ország is bemutatkozik. Ezután kezdődik (a másodiktól az ötödik napig) az
úgynevezett AdveturePath, ahol a résztvevők
negyven-ötven fős csoportokban fognak mozgótáborozni az ország különböző részein. A mozgótábor alatt minden csoport részt vesz egy Társadalmi Felelősségvállalás Projektben (Social Responsibility Project - CSR), azon a környéken, ahol
mozognak.
A hatodik napon megérkeznek a csoportok a táborhelyre, Zánkára, az Új Nemzedék Központba.
Napközben állandó jelleggel lesz lehetőség strandolásra, vásárlásra a helyi üzletben, lesz paint
ball, mosoda, rekreáció, függőágyas részleg, lehetőség közös zenélésre, jammelésre, társasozásra, sportolásra. A tábor hátralévő napjaiban a
programok a táborhelyen és környezetében lesznek. Minden nap két programblokk lesz. A nemzetközi őrsök kiválasztják saját programjaikat
egy online alkalmazás segítségével. Összesen
4-5 programot lehet választani, a programok között kell lennie workshop-oknak is, amik globális
problémákkal foglalkoznak, legyen szó akár szociális, gazdasági vagy környezeti problémáról.
Programajánlatok: kalandpark, történelmi park repülő szimulátorral, hajótúrák a Balatonon, tutajtúra, tutajépítés, kenuzás, búvárkodás, szörfölés,
vizibiciklizés, horgászás, paintball, lovaglás, Művészetek Völgye, vitacsoportok, élő könyvtárak,

pszichodráma, Hősök Mezeje, airsoft, kirándulás, biciklitúra, falmászás, városi túrák a Balaton körül, vallási programok, BearGrylls nap: túlélő
túra, parapark, labirintus,
raidcross és még sok
egyéb izgalmas program. Esténként lesznek
koncertek, kertmozi, party és néptánc.
A tábori záróünnepség
után a résztvevők csatlakozhatnak a HOHO (Home Hospitaly) programhoz, melynek keretében magyar cserkészek fogadják be
őket pár napra.

a moot 2021 szlogenje:
Live Your Adventure! – Élj a kalandodnak!
• live: Légy aktív részese a programoknak, ne
csak passzív résztvevője
• your: Válaszd azt a programot, ami a leginkább hozzád illik
• adventure: A cserkészet egy kaland… kaland céllal. Ezért nézünk új utak után, hogy új
kalandokat fedezhessünk fel 18 éves korunk
után is.
A hangsúly a kalandon, a kihíváson, a tapasztalatokon és az élményen van. Bátorítunk minden
cserkészt, hogy vállaljon kockázatot és felelősséget, és vigye ezt az élményt tovább a Moot-ról a
jövő generációnak.

az anyagiak
A költségvetési terv összeállításakor a fő szempont egy gazdaságos esemény kidolgozása volt,
követve az előző Moot találkozók hagyományát.
A WOSM négy kategóriába sorolja az országokat, a Moot költségvetési tervének kialakításához is ezeket a kategóriákat használtuk. Annak
ellenére, hogy a WOSM tagországok több mint
80%-a az A vagy B kategóriába tartozik, az előző dzsembori tapasztalatai azt mutatják, hogy a
résztvevők kevesebb, mint 10%-a érkezik ezekből az országokból.
Vezetők Lapja 25

forrás: Magyar Elektronikus Könyvtár

a házasságról
A kalkulációhoz az elmúlt négy Moot Találkozó
adatait és a becsült résztvevői és IST-s adatokat
vettük alapul a résztvevő országok közlése alapján. Ezeket a számokat használtuk a bevételi
terv elkészítéséhez.
Kategória

Becsült
résztvevők

IST létszám

Százalék

A

90

10

2%

B

160

40

4%

C

1400

300

34%

D

2550

450

60%

Total

4200

800

100%

Tisztán látszik, hogy az A és B kategóriás országoknak nehézséget jelent cserkészeket küldeni
egy nemzetközi eseményre, és minden bizonnyal
nagyobb támogatásra lesz szükségük, mint egy
alacsonyabb tábordíj.

Expenditures
Munkacsoport

Résztvevői összeg IST és CMT összeg

A

250$

200$

B

450$

360$

C

650$

520$

D

750$

680$

A költségvetési terv összeállításához 12 csoportra osztottuk a feladatköröket:
A munkacsoportok vezetői felelősek a saját költségvetésükért, amit végül az esemény fő pénzügyi vezetője fog felülvizsgálni. A tervezet figyelembe veszi a Magyar Kormánynak azt az ígéretét, miszerint az MCSSZ 2021-ben is kiemelten támogatott ifjúságnevelői mozgalom lesz.
Készült a Feasibility Report alapján. Készítették:
Pótor József projektvezető, Tárnok Nándor projektvezető-helyettes. A projektcsapat további résztvevői: Böröczky Csongor, Csikós András,
Constantinovits-Csóka Sarolta, D. Szűcs Gergely,
Futó Ádám Jácint, Gál Balázs, Gombos Gergely,
Joós Ágnes, Keszei Zsófia, Koréh Ilona, Kóródy
Márta, Radics Zsuzsanna, Rudi Alexandra, Sáfár
László, Solymosi Balázs, Székely Csaba, Szubert
László, Ware Áron, Zsidi Kristóf
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Becsült
kiadás
(USD)

Becsült
bevétel
(USD)

Kahlil Gibran:
Révbíró Tamás
fordítása

a
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é
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kiadványok, honlap, saKommunikáció, jtóközlemények, reklám,
média
promóciók, programfüzet,
médiás anyagok

275 628

Regisztráció

internetes regisztrációs
felület, résztvevők adatai,
ID kártyák, felvarrók,
pólók, nyakkendők

243 139

44 843

Utazás

személyek utaztatása,
vonat, busz és autó
kölcsönzések

144 170

95 608

Ellátás

főzés és élelmezés

Egészségügy
és biztonság

elsősegély, tűzbiztonság,
tábori biztonság

191 704

1 277 640

Nyitóceremónia

a Nyitóünnepség
szervezése

80 843

191 646

Záró ünnepség

a Záróünnepség
megszervezése

29 148

12 556

HR

programtervek,
dizájn, lógó, szlogen,
tervező csapat

393 857

8967

Logisztika

logisztikai feladatok
ellátása

95 684

89 686

483 408

22 422

És egy asszony, aki mellére csecsemőt szorított, azt mondta: Beszélj nekünk a Gyermekekről.
És ő így szólt:
Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek.
Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai.
Általatok érkeznek, de nem belőletek.
És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

53 812

Adhattok nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok.
Mert nekik saját gondolataik vannak.
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem.
Mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem.
Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok őket olyanná tenni, mint ti vagytok.
Mert az élet sem visszafelé nem halad, sem a tegnapban meg nem reked.
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el.
Az íjász látja a célt a végtelenség útján, és ő feszít meg benneteket minden erejével, hogy nyilai sebesen és messzire szálljanak. Legyen az íjász kezének hajlítása a ti örömetek forrása;
Mert Ő egyként szereti a repülő nyilat és az íjat, amely mozdulatlan.

tábordíj
Kategória

Feladatkör

Incomes

Külső helyszínes külső helyszíni programok
programok
koordinálása

Tábori
programok

a tábor területén lévő
programok irányítása

Biztonsági
tartalék

742 238 1 040 364

403 757

224 215

Tábor helyszín

a tábor helyszínének
koordinálása

Összes
kiadás

3 706 758

393857

Összes
3 727 544
bevétel

És akkor Almitra szólott újra, és azt mondá: És a Házasság, Mester?
És ő így válaszolt:
Együtt születtetek, és együtt is maradtok mindörökre.
Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat.
Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is.
De együttlétetekben legyenek távolságok.
És a mennyek szellői táncoljanak kettőtök között.
Szeressétek egymást, de a szeretetből ne legyen kötelék:
Legyen az inkább hullámzó tenger lelketek partjai között.
Töltsétek meg egymás serlegét, de ne igyatok egyazon serlegből.
Kínáljátok egymást kenyeretekből, de ne ugyanazt a cipót egyétek.
Daloljatok, táncoljatok együtt, és vigadjatok, de engedjetek egymásnak egyedüllétet.
Miként a lant húrjai egyedül vannak, habár ugyanarra a dallamra rezdülnek.
Adjátok át szíveteket, de ne őrizzétek egymás szívét.
Mert szíveteket csak az Élet keze fogadhatja be.
És álljatok egymás mellett, de egymáshoz ne túlontúl közel:
Mert a templom oszlopai távol állanak egymástól,
És a tölgyfa meg a ciprus nem egymás árnyékában növekszik.
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írta: Zöllner Anna csst. (1926.)
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Egy jó éjszakai alvás – ami minimu
s
kítá
sza
hét, de inkább kilenc óra meg
fánélküli alvást jelent – megóv a meg
eszásoktól, növeli a koncentrációs kép
heelőz
meg
t,
toda
gula
séget, javítja a han
nak
labb
fiata
ít
tő vele az elhízás, seg
véd.
tűnni, és még az infarktustól is meg
kkor most mindannyian nézzünk mélyen
magunkba! Mikor is aludtál utoljára zavartalanul minimum nyolc órát? Persze érthető, hogy még össze kellett állítani a holnapi őrsgyűlés vázlatát, nem is beszélve a hétvégi portyáról,
meg aztán fél órája fel kellett volna már tölteni az
egyetemi beadandót, és még egy részt se sikerült
megnézni a kedvenc sorozatodból, az e-mailjeidet
pedig még meg se merted nyitni, és, és, és… Kifogás mindig van, de ha életvitelszerű lesz a nemalvásunk, azzal nem csak saját magunknak ártunk,
hanem a feladatainkat se tudjuk jól elvégezni, és
rossz példát mutatunk a vezetettjeinknek is.

a

A legfrissebb kutatások szerint nem csak a pörgős életmódunkat okolhatjuk a virrasztás miatt, hanem az elektronikus zaklatottság is erős szerepet
játszik benne. A TV, a laptop, az okostelefonok és
minden egyéb kütyü, amivel körbevesszük magunkat, megnehezítik az elalvást.
miért is fontos az alvás?
Ahogy a cipőméretünk, úgy az alvásigényünk sem
egyforma, ezért nem tekinthető kőbe vésett szabálynak a kötelező nyolc óra alvás, ám az biztos,
hogy a hosszú távú kialvatlanság súlyos következményekhez vezethet. Ahogy a táplálkozás és
a mozgás, úgy az alvás is ugyanolyan elengedhetetlen része a fizikai és mentális egészségnek.
Ha megrövidíted az alvással töltött órák számát,
szervezeted nem töltődik fel rendesen, ami pedig
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szükséges a szöveti regenerálódáshoz, a memória megerősítéséhez és a szabályos hormon-kibocsájtáshoz.

Azoknál az embereknél, akik kevesebbet alszanak hat óránál, vagy többet kilencnél, egészségük
szempontjából jellemzőbb az alacsonyabb életminőség. Hajlamosak a depresszióra, gyakrabban cukor- és szívbetegek, illetve gyengébben teljesítenek
a munkában.

szertár
(ez az a hormon, ami megkönnyíti az elalvást,
növeli a REM szakasz hosszát).
5. Legrosszabb rémálom a hideg lábfejek! Ha fázós a lábad, húzz éjszakára zoknit, ugyanis a
vacogós lábuj jak félbeszakítják szép álmaidat,
míg a meleg lábfejek esetén kellőképpen tágulnak a véredények, könnyebben termel a tested
meleget.
6. Listázz! Zsong a fejed elalvás előtt a tennivalóktól? Fog j egy papírt, írd le a másnapi feladataidat, a gondolatokat, amik nem hagynak nyugodni, így nem kell aggódnod, hogy másnapra már
nem fognak eszedbe jutni, és nyugodtan hunyhatod le a szemed.

Tekintet nélkül arra, hogy mikor alszik el egy kamasz, legalább kilenc óra alvásra, míg a kisebb
gyerekeknek 10-11 óra alvásra van szükségük.
A legtöbb gyerek sajnos nem alszik ennyit. A felmérések szerint a kamaszoknak csupán a 20%-a
alszik legalább kilenc órát. A legnagyobb deficit a
7-8. osztályosoknál figyelhető meg, ők átlagosan
6,9 órát alszanak. Ez egyenértékű azzal, mintha
minden héten egy éjszakát átvirrasztanának.
az alváshiány
A kialvatlanság minden korosztálynál más
és más tüneteket produkál. Kisebbeknél jellemző a hiperaktivitás. A kamaszoknál megnehezíti a koncentrálást, illetve ingadozó kedélyállapotot vagy akár depressziót is okozhat. Kutatások kimutatták, hogy a magukat
boldogtalannak valló kamaszok háromnegyede kevesebbet alszik kilenc óránál.

A kialvatlanság elhízáshoz is vezet. Egy tanulmány
szerint, amely több mint 68 000 tizenhat éven felüli nőt vizsgált, a legfeljebb öt órát alvók túlsúlyosak, a legfeljebb hét órát alvóknak pedig tizenöt
százaléka elhízott. Akik kevesebbet alszanak, alacsonyabb szinten termelődik a leptin hormonjuk. Ez
a hormon felelős az étvágyért. Amennyiben nem
termelődik belőle elegendő, sokkal magasabb lesz
az éhségérzetünk.
alvásra fel!
Az igazán jó alvás nem csak úgy megtörténik, hanem igényel egy kis előkészületet is. Íme egy terv,
ami talán hatásosabb lesz, mint az ugráló báránykák számolgatása:
1. Készítsd elő a szobádat! Egy jó alvás elengedhetetlen feltétele a sötét, hűvös és csendes „barlang”.
2. Kerüld a koffeint és az édességet elalvás előtt. A
koffein hatása körülbelül nyolc óra alatt ürül ki a
szervezetből, úgyhogy nem árt alaposan átgondolni, mikor iszod meg az aznapi utolsó kávét, ha
szeretnél egy jót aludni.
3. Mozgás a szabadban. A friss levegő a leg jobb
altató, de ügyesen kell időzíteni, ugyanis fél óra
intenzív mozgás közvetlenül elalvás előtt a megemelkedett testhőmérséklet miatt inkább ébren
tart, mint álomba ringat.
4. Egy forró fürdő elalvás előtt szintén sokat segíthet. Pont annyira emeli meg a testhőmérsékleted,
hogy a szervezet több melatonint tudjon termelni

reggel pörögnek, míg a nagyobbak legszívesebben
átaludnák az egész délelőttöt, takarodó után pedig
alig lehet elcsitítani őket.

miért fontos, hogy cserkészeid eleget
aludjanak?
Biztos ismerős az a reggeli életkép a táborban,
amikor a napostiszt reggeli tornához fütyül, a kisebbek már hajnali hat óta pörögnek és ugrálnak
az őrsvezetőjük polifoamján, a nagyobbak maximum három vödör víz segítségével varázsolhatóak csak elő a sátorból, az őrsvezetők pedig kómásan előtámolyognak, hiszen előző éjszaka hosszú
órákon át tartott a vezetőségi.
Nem is gondolnánk, hogy a szokásosnak vélt tábori életkép mögött bizony komoly biológia lappang. Pubertás korban a fiatalok szervezete más
ritmusban kezdi el kiválasztani a melatonin nevű
hormont, ezzel radikálisan felborítva addigi alvási
szokásaikat. Az eredmény egy késleltetett alvásfázis lesz, ami végigkísérheti az egész kamaszkort. Ezért van, hogy a kisgyerekek már korán

Ha minden táborozót hagynánk addig aludni, ameddig jólesik neki, tönkretennénk a tábori napirendet. A hétvégenként délig alvás
pedig kontraproduktivitáshoz vezethet. A leg jobb,
ha az alvásidőnek van egy olyan kialakított rendszere, ami a hétköznapokon és a hétvégén is tartható.
mi segíthet a táborban, hogy könnyebben
menjen takarodó után az elalvás?
Az esti tábortűz az egyik leg jobb megoldás. Az
éjszakai rohangálós játékokat jobb kerülni, ugyanis ez nagyon felpörgeti a gyerekeket, és ezután
szinte lehetetlen hálózsákba tuszkolni őket. Fontos,
hogy a nap végén legyen egy lenyugvós, csendes
periódus.
Az őrsi édességkészleteket sem érdemes este kifosztani, a cukor és a koffein szintén ellensége a
jó éjszakai alvásnak. Nagyon fontos, hogy a kamaszkorban kialakuljon a gyerekek egészséges
alvásritmusa, igyekezz ebben te is minél inkább a
segítségükre lenni!
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hogyan jönnek létre
a párkapcsolatok általában?
Az emberek különböző körökben forognak, közösségekbe járnak. Ilyen az iskola, a munkahely,
egy sportklub, egy szakkör, vagy épp a cserkészet. A párkapcsolatok természetes kialakulásához hozzátartozik, hogy az ember közösséget
keres, és itt megtalálja azt az egyet, aki hozzá illik. Mi, cserkészvezetők, szeretnénk jó közösséget teremteni csapatunkban, és ezzel jó táptalajt
létrehozni a párkapcsolatok kialakulásához. Mindez felvet kérdéseket, amiket nem árt megvizsgálni.
működhet-e jó párkapcsolat
két cserkész között?
Erre a kérdésre (sok-sok jó példát ismerve testvéreink között) természetesen igen a válasz. A
kérdés maga nem is a jó példák miatt vetődik fel,
hanem a sok kellemetlen tapasztalat miatt, amit
ez generálhat.
Az egyik ilyen, ha a pár rájön, hogy nem egymáshoz valók, és szakítanak. Egy szakítás minden közegben nyomot hagy. Minél régebbi a kapcsolat, annál nagyobbat. Ez is természetes dolog,
ezt tudomásul kell vennie a vezetőknek. Nincs
baj azzal, hogy egy cserkészpár, akár vezetőpár, szakít. Jobb is, ha időben rájönnek, hogy
nem egymás segítőtársai, és szétmennek, mert
így nem rabolják tovább egymás idejét. A probléma nem a „miért”, hanem a „hogyan”. A cserkészvezetőnek figyelembe kell vennie tettei hatását a csapatára. Ő egy közösség építő része. A
„hogyan”-on múlik, hogy sikerül-e építő maradni,
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és nem válik-e hirtelen a közösség rombolójává.
Szakítani is tudni kell. Azt gondolom, hogy keresztyén emberként különválni azt jelenti, hogy
nem lesz „zajos” a szakítás. El tudom úgy engedni a másikat, hogy közben nem lesz pletykálás, a
másik rágalmazása, vagy ennek rossz hatása a
közösségre, a pártoskodás. Azt sem tartom kizártnak, hogy a csapat vezetői elé vigyék a témát, és vagy személyenként, vagy akár közösen
leülve megbeszéljék a dolgokat. Ilyenkor sokkal
könnyebb a közösség moderálásával megmaradni a cserkészhez illő beszélgetés keretei között.
Azt senki ne várja, hogy mindez könnyű. Ez után
még akár évekig is tudni kell majd, hogy ott történt valami, és ezt a tényt esetleg figyelembe kell
venni szervezéskor. Ilyenkor a csapaton is van
felelősség. Legyen ilyenkor is támogató közösség!
hogyan kell helyesen megélni?
Ez talán még nehezebb. Egy párkapcsolatban
mindig vannak problémák. Lesznek olyanok is,
amiket pont a cserkészet generál. Vannak helyzetek, amikor el kell tudnom különíteni, hogy a
társam éppen milyen minőségében van jelen.
Most éppen a párom, akivel időt töltök, vagy éppen cserkészvezetők vagyunk. Persze ez nem
mindig ilyen kontrasztos. Egyszerre igaz a két felelősség, de ismerni kell a prioritásokat. Ha éppen
vezetők vagyunk, akkor erre koncentráljunk a
párunkkal. Ha mint pár vagyunk ott, akkor szabad párként is viselkednünk, erről az oldalról se
feledkezzünk meg! Az egészséges kapcsolathoz hozzátartozik, hogy az együtt töltött időt tartalmassá tegyük. Vezetőként a cserkészprogram (főleg a táborra gondolok) nem nyaralás. Ne
tegyünk úgy, mintha ezzel mindkettőt kipipáltuk
volna. Fordítsunk időt a párkapcsolatunkra!
akkor most muszáj
cserkészt választanom?

lelki
A hozzá illő segítőtársat természetesen kön�nyebb megtalálni abban a közegben, ahol az
egymáshoz illő emberek maguktól csoportosulnak, mint például egy cserkészcsapatban. De van
más lehetőség is. Ha az ember máshol talál, és
jól működik a párkapcsolat, akkor nem kell kétségbe esni, hogy nem cserkésztestvér a párja.
Az egyetlen, ami számít: a hitüket meg tudják-e
élni egymással. Ha ezt a párt megtalálta az ember, akkor nem kell félnie attól, hogy a többi körülmény miatt nem fog működni a kapcsolat. Ez
persze igaz a cserkész-cserkész párkapcsolatokra is.

mennyire szabad egy vezetőnek beleszólnia a csapat párkapcsolataiba?
A vezető nem csak magáért, a vezetettjeiért is
felelős. Ez igaz a párkapcsolatokra is. Ha jó példával vezetünk, akkor előbb-utóbb (de főleg 1416 éves kor körül) a vezetettjeink is elkezdenek
majd párkapcsolatokat építeni, működtetni, annak
részesévé válni. Többnyire nem találják meg elsőre az igazit, ezért ezek a kapcsolatok gyakran
nem hosszútávúak.
Legyünk figyelmes vezetők! Objektíven kell figyelnünk az életüket, és komolyan kell vennünk,
amit mondanak. Ez sokszor két ellentétes kihívás.
Tanácsot kell adnunk, de úgy, hogy a vezetőjükbe

Nem jó az embernek
egyedül lenni, teremtek
hozzá illő társat…
vetett bizalmat ne veszítsék el. Akkor sem, ha
látjuk, hogy (szerintünk) rossz irányba haladnak.
Ez bizony keskeny mezsgye. Ezen kívül nincs általános szabály, mert tudjuk jól, hogy minden
helyzet egyedi, ezért minden
megoldás is az. Az egyetlen dolog, amit mind a saját,
mint a vezetettjeink párkapcsolatánál (vagy párkapcsolati nehézségeinél) figyelembe kell venni, hogy nem csak
én vagyok, hanem egy csapat tag ja vagyok. A fiatalkori
kapcsolati szeszélyek addig
legálisak, amíg a csapat nem
látja kárát. Erre oda kell figyelni a vezetettjeinknél, és
itt van az a határ, ahol van
jogunk beleszólni az életüknek abba a területébe, ami
hatással van a közösségre,
amit mi építeni szeretnénk.
személyes zárszó
Kilenc éve élek párkapcsolatban a menyasszonyommal. Ha Isten is úgy akarja, akkor idén augusztusban házasodunk össze. Sok okos tanácsot kap az ember, de én azt gondolom, hogy
csak egy nézőpont számít igazán, a többi ehhez
igazodik: a társamat Istentől kaptam-e? Ha igen,
akkor meg fog juk tudni élni a hitünket együtt,
és ez hatással van a mindennapok gondjaira is.
Mert gondok mindenhol vannak. Nem a létezésük a baj, hanem a kezelésükre kell odafigyelni. De ahhoz, hogy tudjam, hogy ez most csak
egy újabb probléma, vagy tényleg bajban van a
kapcsolatom, ahhoz tudnom kell, hogy valóban
a nekem teremtett segítőtárs-e az, aki mellettem
van? Ha ez az alap megvan, akkor minden másban segít a mi szerető Atyánk.
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légy résen a legjobb
tábori sztorikra!

Úgy gondolod, tele van jó tábori sztorival a csapatod, amit megosztanál a többiekkel is? Tűkön ülsz,
hogy bekerülj a Magyar Cserkészbe? Eljött az ideje!
2014 augusztusától a Magyar Cserkész lapszámai
meg jelennek nyomtatásban is, melyet rögtön egy
különszámmal ünneplünk meg. Ezt a különszámot
pedig teljes egészében a csapatoknak szenteljük!
Célunk, hogy megtöltsük tábori beszámolókkal, élményekkel, vicces és érdekes történetekkel, szívet
melengető tábortűzi mesékkel, különleges táborokkal – egyszóval mindennel, amit ti írtok.
Miért érdemes bekerülni?
Ezzel a lehetőséggel mindenki jól jár. Hiszen amit
írtok, meg jelenhet a szeptemberi nyomtatott
MCS-ben, amit az egész ország cserkészei olvasnak majd. Ez lesz a mi közös tábori naplónk,
amit saját sztorijaitokkal tölthettek meg.
Hány beszámolót rakunk az újságba?
A különszámot közel 30 képes történettel, illetve
duplaoldalas beszámolókkal és rövid rovatokkal
töltjük fel. Akkor sincs semmi gond, ha özönlenek
majd a beszámolók. Ami nem fér be az újságba,
azt lehozzuk a cserkesz.hu-n és a Facebook oldalunkon is megosztjuk, hogy senki se maradjon
le róla. Minden egyes írás kincs!

Indul a sztori-vadászat! Cserkészd be a leg jobb
történeteket, és ne felejtsd el már a tábor közben
lejegyezni, amit megírhatsz nekünk!

az országos elnökség döntései
2014.05.28.
OE-8/2014 Az OEség dr. Szubert László csst.-t
(831.) bízza meg az Országos Külügyi Vezetői
tisztséggel.
2014.06.25.
OE-9/2014 Az OEség megbízza Szakács Gusztáv
cst.-t (93.) a 2014-es, VMCsSz nagytáboron résztvevő MCsSz Csapatának vezetésével. A megbízatás, projektvezetői felelősséggel 2014. december 31-ig szól.

soron következő
táborkereszt programok
Augusztus 20-án, Szent István ünnepén a Táborkereszt részt vesz a szentmisén és a Szent Jobb
körmeneten. Gyülekező 16 órakor a 3-as metró
Arany János utcai megállójánál, a téren. Meg jelenés cserkész egyenruhában, lehetőleg cserkészkalappal. Csapatzászlót hozzatok!
A szektorbelépő igényléséhez és a kapcsolódó
programok szervezéséhez a meg jelenési szándékot a taborkereszt@gmail.com címen jelezzétek.

Mik a paraméterek?
• minimum 3000 karakteres beszámoló
• legalább kettő, nagyfelbontású (lehetőség szerint nem telefonos), jó minőségű fotó
• az email tárgyába ezt írd: MCS különszám + a
csapatszámod

Október 10-11-12-én lesz a Táborkereszt lelki hétvége cserkészprogramokhoz való módszertani
gyakorlattal, templomtúrával. Vidéki résztvevőknek az útiköltséget megtérítjük.

Beérkezési határidő: 2014. augusztus 15., éjfél
A beszámolókat a kommunikacio@mcssz.hu
címre várjuk!

Idén októberben ismét megrendezik a nagysikerű, három napos önkéntes ifjúsági akciót, a 72 óra
kompromisszum nélkül elnevezésű eseményt. A
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mutasd meg a jó ügyed! 72 óra kompromisszum nélkül

hírek
rendezvény a három történelmi keresztény egyház Katolikus, a Református és az Evangélikus
Egyház szervezésében valósul meg, de nyitott
mindenki számára.
Az elmúlt években több ezer fiatalt megmozgató
rendezvény arra hivatott, hogy megmutassa az
ifjúsági közösségekben folyó munkát. A program
láthatóvá akarja tenni az egész országban, hogy
a fiatalok akarnak és képesek tenni másokért,
egy jó ügyért, és nem titkolt célja, hogy kimozdítsa a társadalmat a közönyből.
Az önkéntességet, és annak az örömét, amikor
az ember szabadon adja az idejét, energiáját másokért, a cserkészek a mindennapokban élik át,
a 72 órához csatlakozás pedig lehetőséget nyújt
arra, hogy ezt láthatóvá tegyük.
Az eseményen cserkész csoportvezetők és helyi
koordinátorok is segítik majd az önkéntes munkában résztvevő fiatalokat.
Jelentkezzetek saját projekttel!
Romokban a helyi óvoda és szívesen hozzájárulnátok a felújításához? Rossz állapotú az idősek otthonának kertje, aminek rendbe tételével
be tudnátok „virágozni” az öregek mindennapjait? Nincs elég hely a közeli állatotthon lakóinak és
megmutatnátok a méltán híres cserkész leleményességet kutya-kennelek építésével? Amennyiben ehhez hasonló, vagy ettől jobb saját ötletetek
van, amivel a 72 óra alatt meg tudjátok mutatni az önzetlenség erejét és szépségét, jelentkezzetek a szervezőknél! Ha elég gyorsak vagytok, akár a tiétek lehet az egyik kiemelt projekt,
amiből öt-tíz lesz az országban. Ezek szolgálnak
majd arra, hogy láthatóvá váljon a program a sajtóban is.
Projekttel itt jelentkezhetsz: http://goo.gl/iZn6Cl
A 72 óra kompromisszum nélkül a fentieken túl
lehetőséget nyújt a középiskolások számára,
hogy 3x3 órát teljesítsenek az érettségi megszerzéséhez szükséges, előírt 50 óra kötelező közösségi szolgálatból.
További információk: oki.iroda@gmail.com

segíts te is az ironman
szervezésében!
Rád van szükségünk! Keressük azokat a cserkészeket, akik nem riadnak vissza egy vagány
önkéntes munkától, rugalmasak, nem csak a tévéből ismerik a sportokat, és sejtik, mi az a triatlon!
A magyar triatlon sportdiplomáciai sikereként
2014. augusztus 23-án Budapestre érkezik az
IRONMAN triatlon. Az IRONMAN 70.3 a világkupa-sorozat hivatalos féltávú versenye, melyet
idén először rendeznek meg közép-európai helyszínen. Az eseményre közel 900 önkéntest várnak, akik a rendezvény lebonyolításában segítenek – ehhez kapcsolódnak a Magyar Cserkészszövetség cserkészei!
Részletek: http://goo.gl/C3hytD
Jelentkezés: http://goo.gl/vImipH
A rendezvény augusztus 21-24-ig
tart. A verseny központja a Lágymányosi Öböl, de a versenypályák egész
Budapestet behálózzák majd.
Ha önkéntesként segítesz az IRONMAN-en, a
napidíjon felül ajándékba kapod a rendezvény hivatalos pólóját, sapkáját és tornazsákját is! Az
evés-ivást a szervezők biztosítják.
Mennyit kell dolgoznod?
Augusztus 21. és 24. között, beosztástól függően
4-10 órát naponta. A legtöbb önkéntesre 23-án, a
verseny napján van szükségünk.

vigyázz, kész, pontverseny!
A Gyerek Szigettel elindult pontgyűjtő akciónk
most folytatódik, melynek keretében cserkészkerületenként két őrsi sátrat nyerhet a két legtöbb pontot összegyűjtő csapat. A pontgyűjtés
egy éven át ( jövő nyárig) tart, így minden kerület két legaktívabb csapata már biztosan a vadonatúj sátrakkal táborozhat a 2015-ös nagytáborában! A pontokat az önkéntes szolgálatot
ellátó cserkészek létszáma alapján a programot
követően írjuk jóvá. A pontgyűjtés csapatonként történik.
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Az élveszületések száma és a házasságon
kívüli születések részaránya, 1990–2012
Szám

mag
megnevezés

sátorszemle

A teljes termékenységi arányszám (TFR), és a gyermekvállalás átlagos életkora 1998–2005 között

A házasságkötések és a válások száma, 1989–2010
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Jelentkezz te is a magyar csapatba!

