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Programajánló

Mi, magyarok
Anya, gyöngy, szűz, ősz, kard, vér, csók, sír, láng,
szív. Kosztolányi Dezső ezeket a szavakat ítélte a
tíz legszebb magyar szónak. Ezek a szavak kísérnek minket végig a Magyarság Házában frissen
nyílt Mi, magyarok című kiállításon, hogy minden
látogató képet kapjon arról, milyenek is vagyunk
mi, magyarok. Minden egyes szó egy kiállítási termet is jelöl, ahol izgalmas interaktív feladatok, videó és hanganyagok, képek, tárgyak, fotók segítenek felfedezni hazánk értékeit, kincseit, dicsőségeit. A kiállítás során megjelenik a magyar nyelv,
az irodalom, a tudományosság, földrajzi kincseink,
híres felfedezőink, sportolóink és számos egyéb
összetevő, ami elengedhetetlen része a magyarságképünknek. A kiállítás kicsiknek
és nagyoknak egyaránt izgalmas és
érdekes, keressétek fel! http://mimagyarok.com/oldal.php?azon=1

Várreg
  2014

„Közhírré tétetik, hogy Buda városában igazságos királyunk vásárt rendez. A város minden polgárának és az
ország minden rangú és rendű lakójának megjelenésére számítunk.”

tánctanulásra és népdaléneklésre. Kaptok ebédet és
egyéb finomságokat! Hogy tudjuk hány főre számíthatunk, szeretnénk, ha előre jelentkeznétek a programra,
-melyet az alábbi linken tudtok megtenni: http://goo.gl/forms/4iLQC69JJl
Belépődíj: 800 Ft
(családi kedvezmény: 1800 Ft - 3 testvér felett)
Bármilyen kérdésetek van, írjatok a varreg@cserkesz.
hu email címre, illetve keressétek a szervezőket. Szállást tudunk biztosítani a távolról érkezők számára, ezzel kapcsolatban is keressetek minket bátran!

Szeretettel várunk mindenkit a VÁRREG-re, melyet immáron 19. alkalommal rendeznek meg a városmajori
cserkészek és a regös szakág. Idén
új helyszínen várjuk a kiscserkész és
újonc korosztályú őrsöket, a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskolában
(1122 Bp, Csaba utca 16.c - térkép:
http://goo.gl/IevhcG)
A VÁRosmajori REGösnapon számíthattok az eddig jól bevált kézművesek mellett sok újdonságra, valamint
4 Vezetők Lapja
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Ének, népzene,
vers, mese
Jelentkezzetek most! Jövő februárban kerül megrendezésre a 24. országos cserkész népdaléneklési, népzenei,
vers- és mesemondó verseny, de már most lehet rá jelentkezni!
Időpont: 2015.február 14; 10 óra
Helyszín: Ciszterci Szent Imre Gimnázium
Jelentkezési határidő: 2015. január 24.
További részletek és a jelentkezési lap:
http://goo.gl/zpw77h

Nagyon örülnénk, ha minél több tehetséges cserkészt
ismerhetnénk meg a versenyen, ezért kérjük az őrsvezetőket és csapatparancsnokokat, hogy biztassák a
csapataikat a jelentkezésre, illetve a jelentkezőket segítsék a színvonalas és korosztálynak megfelelő szintű
felkészülésben.
Vezetők Lapja 5
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A hónap témája

Önkéntesség vs.
fizetett munka
Hoffmann Ferenc cst. (118.)

A VIII. csk. ügyvezető elnöke, a BÖK képzésvezetője, az MCSSZ pedagógiai fejlesztő munkatársak
koordinátora.
VL Önkéntesként végzed a kerületi vezetőképzést – mint mindenki -, állásban PFM koordinátor vagy. Melyik tevékenység élvez elsőbbséget?
Feri Mindkettőnek megvan a maga helye és ideje. Azt
fontos leszögezni, hogy én nem az önkéntes vagy fizetett cserkészetért dolgozom, hanem A cserkészetért.
Ha az ember ezt ügyesen csinálja, akkor kiegészíti egymást a kettő, és nem gátolja, vagy hátráltatja azt.
VL Munkahelyi vezetőd mondhatja azt, hogy a
fizetett tevékenységed kell, hogy az első helyen
álljon.
Feri Ez természetes, éppen ezért hogyha VK-n vagyok,
szabadságot veszek ki. Amikor még rajparancsnokként voltam önkéntes és a helyi pedagógiai fejlesztő
feladatait láttam el, sokkal nehezebben ment a kettőt
párhuzamosan végezni. Olykor persze kénytelen voltam munkaidőn belül mindkettővel foglalkozni, mert a
rajvezetés sokkal több időt követelt magának, mint a
VK, ami egy jobban körülhatárolható feladategyüttes.
Ugyanazon célért dolgozom, csak két különböző pozícióban. Azóta úgy látom, hogy célszerűbb az önkéntes
és a fizetett munkát különválasztani. Kezdetben nekem
is nehéz volt, de szükséges. Én így tudok jól működni, ha meghúzom a határokat. A szerepkettőződések,
hogy több sapkát viselünk, kissé megnehezíti a dolgunkat, de azért elboldogulunk. Ma már – mint bármilyen
más munka esetében – én, ha elhagyom az irodát, magam mögött hagyom a feladatokat. Nem viszem haza!
Akkor „csak” önkéntes vagyok, és nem nézegetem éjjel
otthon az email-eket a munkahelyi levelező oldalon. Az

önkéntes munkámmal kapcsolatos levelezésemet egy
másik címen folytatom.
VL A VK-ban te is állsz a másik oldalon. Mik a
tapasztalataid, hol vannak az ütköző pontok?
Feri Ez egy izgalmas szituáció, hiszen önkéntesként én
is beleállok a vitába az itt dolgozókkal a saját érdekeim
érvényesítése céljából. Nagyon mérges tudok lenni, ha
ez nem megy gördülékenyen valami, hiszen azért vannak ittmunkatársak, hogy támogassák az én, és sokak önkéntes munkáját. Leginkább – a TÁMOP miatt –
egy nagy csomag bonyodalmat kapunk, míg korábban
könnyebb volt az életünk, mindamellett hogy rengeteg
támogatást is kapunk belőle. Az adminisztráció – mint
mindig – itt is túlzott tud lenni, de a kapottakért cserébe megéri. Ehhez viszont tudni kell így gondolni rá.

Hol születnek a konfliktusok?
Szerintem a legbosszantóbb az, hogy sokan csak
azt látják, hogy itt dolgozik 112 ember, ami napi 896
munkaórát jelent, ehhez képest mit is kapnak ők? Ez a
VL

Feri
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legnehezebb. Ha belegondolok ebbe, ez egy lelkiismereti kérdés. Mit ér ez a sok munka?

egyértelműen örömmel fogadták az átadott eszközöket,
újságokat, plakátokat, szórólapokat és az új arculatot.

VL Miért nem látszik meg az eredménye véleményed szerint?
Feri Ez egy nagy kérdés. Erre nekünk kell megadni a
választ és nem a tagságnak. Először a munkatársakon belül kell ezzel foglalkozni, el kell jutnunk oda, hogy
részleteiben, alaposan vizsgáljuk meg ezt a problémát,
és ne a tagság tegye fel a kérdéseket.

Több mint egy év telt el a TÁMOP indulása óta…
Igen, pont ez a baj. Nyílván tavasszal, amikor még
több kiadvány, segédanyag és más eszköz érkezik a
csapatokhoz, remélhetőleg valamelyest elégedettebbek lesznek a tagok, mint most. Mi, PFM-ek folyamatosan tudjuk országszerte tartani a kapcsolatot a tagsággal, ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben
vagyunk a többi részterületen dolgozókkal szemben.

VL Mi a kommunikációs csoportban számos ötlettel jelentkeztünk, amely a külvilág felé igyekezett volna megmutatni a cserkészetet, de
csak keveseket mozgatott meg. A Budai Várban
nyílt Cserkész kiállítás apropóján szerettünk
volna egy vagány flashmob-bal felhívni a cserkészetre a figyelmet, ezáltal kedvet csinálni a
kiállításhoz. Négyen jöttek el. A válaszok arról
szóltak, hogy portyán, túrán, őrsi foglalkozáson
vannak, nem érnek rá. Hogyan kellene csinálni,
hiszen csak a tagság együttműködésével érhetünk el közös sikereket?
Feri Én úgy érzem, idővel egyre nyitottabbá válik a tagság a munkánk iránt. A Toborzó konferencián

VL

Feri

VL Ti vagytok a leginkább élő kapcsolatban a
mozgalommal. Ti vagytok a kapocs.
Feri Az ebben rejlő jóval és felelősséggel együtt. A feszültség is minket ér el, ebben ez a legnehezebb. Van
egy tompító és továbbító szerepünk, és egy visszaközvetítő. Ez a pozíció a szervezet fejlődésének, működésének egy nagyon kritikus pontja.

Jobb lenne, ha a Szövetség csak önkéntes
munkatársakkal működne tovább?
Feri Úgy gondolom, nem jó beleragadni egy helyzetbe,
azt erőltetni, ahhoz ragaszkodni. Szerintem jobb meglátni a lehetőségeketmindenben, akár abban is, hogy
VL
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fejleszd őket, ez egy félig szülő, félig tanár szerep. Ha ezt
tényleg úgy végzed, hogy szíved-lelked beleteszed, akkor
bőven kimeríti az erőforrásaidat. Ha a lakosság csupán
fele felvállalna egyetlen másik segítségre szoruló gyermeket, embert, akivel ilyen szintem foglalkozna, bizonyára sok
embernek válna könnyebbé az
élete. Egy tízezres mozgalmat
önkéntes erővel vinni elég szép
teljesítmény.

itt emberek dolgoznak fizetésért. A nagyobb kérdés az,
hogy fel tudjuk-e használni az ebből adódó lehetőségeket úgy, hogy az hasznunkra váljon. Véleményem
szerint ebben nagyon gyerekcipőben járunk. Én két éve
dolgozom itt, mind a mai napig ér sok meglepetés, újdonság. Azt érzem, hogy még két évre van szükségem
ahhoz, hogy biztosnak érezzem magamat a legeslegjobb döntések meghozatalához, amely egész mozgalmunk hasznára válik. Kell még ennyi idő mindenkinek,
hogy tudjunk valamelyest szakítani a majd’ 25 éves
eddigi működési modellel, és a profi szervezet felállításához. Mindemellett meg kell lennie a bizalomnak is.
Akik itt dolgoznak, mind tenni akarnak a cserkészetért,
hinnünk kell, hogy ebből jó dolog fog kisülni! Sokan jöttek, sokan elmentek és újak jöttek, de szerintem mára
már elég jól tisztult a rendszer, mely alapja a továbbfejlődésnek.
VL A cserkész ahol tud, segít. Ez a harmadik
pont a cserkésztörvényben. Egyes vélemények
szerint a mozgalmon kívül, a hétköznapokban is
elkelne a segítő munka a társadalomban. Szerinted teljesül ez Bi-Pi álma szerint Magyarországon?
Feri Erre ahány ember, annyiféle válasz születik. Nincs
országos átlag, csak egyéni teljesítmények. Azt gondolom, hogy nagyon sokat teszünk cserkészként a gyermekekért. Szerintem ez egy rossz elvárás felénk, hogy
ezen kívül is vállaljunk társadalmi munkát. Egy őrsvezető hetente öt-tizenöt gyermekkel foglalkozik egy,
másfél órát, ennek van előkészülete, adminisztrációja. Kéthavonta portyára viszed őket, évente egy tíznapos táborra. A lelkedben viszed magaddal a sorsukat,
figyelemmel kíséred az életüket, dolgozol azon, hogy

VL Az önkéntesség sokfélesége arra is lehetőséget ad, hogy több területen megnyilvánuljon. Abban is van felelősségünk, hogy miféle mintát adunk a gyerekeknek az életünkkel, mennyiben tesszük vonzóvá
a külvilág felé a cserkészetet. Tavaly az árvízi
védekezésben példás helytállást tanúsítottak a
cserkészeink.
Feri Én is sok olyan cserkészt ismerek, aki az élete más
területein is végez segítő munkát. Rengeteg olyan csapat van, amelyik aktívan részt vesz az egyházközsége,
iskolája, települése életében, magától, vagy kérésre segít. Ami nagyon jelen levő a cserkészetnél, hogy miután egy gyermek bekerül egy másik közösségbe, legyen
ez sporttal, oktatással kapcsolatos közösség, később
a munkahely, viszi magával az odaforduló, segítőkész,
közösségi attitűdöt, amit a cserkészetben kapott meg.
Ha úgy tetszik, ezáltal felnőttként is egyfajta önkéntes munkával szolgálja a közösségét. Én hiszek abban,
hogy rengeteg felnőttcserkész gyakorolja ezt az életmódot. Él bennem egy olyan kép, hogyha mindenki, aki
egykor és ma aktív cserkész volt és felvenné az egyenruháját, úgy tevékenykedne, megdöbbentően sokféle
módját láthatnánk annak, hogyan tudunk odafordulni
másokhoz.

Németh-Nagy Melinda cst. (412.)
Csapatparancsnok, az NNT 2013 Kiscserkész
és Családos altáborának parancsnoka volt,
jelenleg a TÁMOP kiadványainak gondozója,
anyagszerkesztő.
VL Ha van, mekkora a szakadék az önkéntes és
az alkalmazotti munka között?
Melinda Szerintem nincs szakadék, ezelőtt is volt
munkám, ami mellett végeztem a csapathoz fűződő
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munkámat, most itt vagyok
az MCSSZ-nél és mellette
vagyok önkéntes. Én ezt teljesen el tudom különíteni.
Tudatosan törekszem arra,
hogy amikor dolgozom, félre tudjam tenni a csapattal
kapcsolatos munkámat.
VL A tagságtól kaptál-e
olyan megjegyzést, hogy
bezzeg a fizetett alkalmazottak nem csinálnak semmit?
Melinda Hallottam már ilyenről. Szerintem nekünk, fizetett alkalmazottaknak, akik a csapatukban, kerületükben, Szövetségükben önkéntes munkát is végzünk,
igenis felelősségünk megfelelően kommunikálni, beszélni a munkánkról. Nem meggyőzni kell másokat,
hogy mi igenis dolgozunk, de valahogy rávilágítani a
munkánk, a munkátok eredményére. Biztos, hogy lehetne sok mindent jobban, hatékonyabban csinálni,
de van VL, van MCS, a kerületek, csapatok munkája
segítve van a PFM-ek által, rengeteg színes, értékes
program indul központi irányítással, itt vannak a kiadványok és még sokáig sorolhatnám. Bár nem régóta
dolgozom az MCSSZ-ben, de látom azt, hogy mennyi
munka van. Igen, ez egy jó munkahely. Jó olyanokkal
dolgozni, akikről tudod, hogy sok mindenben, mondjuk
úgy, az alapokban, hasonlóan gondolkodnak, mint te.
Mindig jó hangulat van. De ennek a jó hangulatú munkavégzésnek van látható eredménye.

Előfordul, hogy pedig szívesebben foglalkoznál az önkéntes munkáddal?
Melinda Szerencsére rugalmasan tudom beosztani a
munkámat, ezért ha valami akut baj adódna a csapatnál, félre tudnám tenni a munkám. Én még csak október eleje óta dolgozom az MCSSZ-nél, és bízom benne, hogy be tudom bizonyítani, hogy mindkét területen
hasznos munkát tudok végezni. Önkéntesként a legnagyobb, a legtöbb időt igénylő, és a legkedvesebb feladatom is a 412. Kalazanti Szent József cserkészcsapat parancsnokának lenni, a másik, meg a X. cserkészkerület kiscserkész korosztályi vezetőjének lenni. Valahogy olyan ez, mint ha egy sportboltban dolgoznék, és
munka után elmennék úszni, futni stb. A napi munkám
folyamán találkozom olyan dolgokkal, ami az önkéntes
munkavégzésemet (a példa alapján a kikapcsolódásomat) megkönnyíti, de az önkéntes munkavégzésem
során, meg sok mindent látok, amit be tudok építeni

a munkámba. Ilyen szinten biztos, hogy nehéz,
vagy akár lehetetlen is a határhúzás. De ez inkább
mindkettő feladat végzésének minőségét javítja.
A fizetett munkám során az MCSSZ kiadványainak
gondozásával foglalkozom. Pontosan tudom, hogy
mennyi munka van eddig is az EINK (Egységes Ifjúságnevelési Koncepció) tesztverziójában, amely a
tagság előtt van, jelenleg véleményezésre. Nagyon
várjuk a visszajelzéseket, mert a végleges formához már nem tudunk fogadni kritikát, éppen ennek,
a szakmai konzultációnak van most az ideje. Eddig
tíz öregcserkésztől érkezett válasz, azokat tudom
feltölteni, dokumentálni. Decemberre számíthatunk
több észrevételre a vezetőképző miatt, de kérdés, hogy
milyen minőségre számíthatunk a kötelező önkéntes
feladatokat illetően? A szövetség a nevelési koncepció
kapcsán igyekszik mutatni, hogy partner a közös alapok megfogalmazásában, ezért nagy bizalommal és
lelkesedéssel várjuk a magyar cserkészetben dolgozó
vezetők építő kritikáját.

Pótor József José cst. (304.)
Gilwell csapat parancsnoka,vezetőképzési
igazgató.
José Vannak olyan önkéntes munkák, amiket szét tudok választani és van, ami nehezen válik szét. A csapaton belül végzett munka egyértelműen elválasztható a
fizetett munkától, de a vezetőképzőben végzett munkám esetében ez a határ már sokkal képlékenyebb. Két
képzésben, a csapatparancsnoki és a segédtiszti vezetőképzésben vagyok érintett, a munkám kapcsán pedig
ezeket is fejlesztem.

VL

VL A vezetőképzés országos szinten egységes
elvárások alapján, egységes gyakorlaton alapul. Mindeközben dolgozik benned az új módszertan, annak egyes elemei. Az aktuális gyakorlat szerint végzed a vezetőképzést, vagy tudod hasznosítani a fizetett munkádból is fakadó
tudásodat?
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José Ez nem okoz dilemmát, igen, alkalmazom az új
módszereket, és úgy is tekintek rá, mint egyfajta laborra. Maga a csapatparancsnok-képzés önmagában egy
kísérleti képzési forma, ilyen nem volt korábban. Inkább
az nehéz ebben a munkában, hogy korábban a cserkészet a töltekezés, kikapcsolódás helye volt, ahol eltöltöd a szabadidődet, most reggeltől estig cserkészkedsz. Este hatkor beülsz egy másik szobába, ahol a
csapatodtól futnak be az önkéntes vezetőid, és éjfélkor
mész haza. Az én estemben nem egykönnyen válik szét
a két terep, hiszen az önkéntes munkám jó része szorosan kapcsolódik a fizetetthez.
VL Adódik nézeteltérés abból, hogy te labornak
használod a képzéseket a vezetőképzés fejlesztése céljából?
José Azért olyan túl sok újdonság, hatalmas fordulat
nincs, ami ellenkezésre adna okot. Rendszerszinten csak
akkor nyúlunk bármilyen képzéshez, ha arról közmegegyezés van. Visszatérve az önkéntesség témájához,
én már azt megelőzően önkéntesen voltam ennek a területben a vezetője, hogy fizetett alkalmazott lettem.
Mikor elvállaltam a megbízatást felhívtam néhány embert, akikkel közvetlenül dolgoztam, hogy mit gondol
egy ilyen helyzetről, és eszerint döntöttem. Az MCSSZ
irodában az az irányelv, hogy nem lehet azokat a munkákat elszámolni, amelyeket önkéntesként is elvégeznék. Egyszerűnek hangzik, de nem mindig az. Például
ez nálam mindenre igaz a TÁMOP-os adminisztrációs
munkán kívül! Egyébként se lenne jó, ha elszámolnám
a VK-s munkáimat. Itt, az irodában is több olyan ember dolgozik, aki önkéntes a VK-ban. Ha én elszámolhatom a VK-t, ők miért nem? Csak mert szorosan kötődik a
munkámhoz? Nehéz lenne meghúzni a határt.
VL Nemzetközileg mi a gyakorlat, a vezetőképzés fejlesztése céljából létesítenek állásokat?
José A VK egy önkéntes terület világszerte. Én nem
azért vagyok alkalmazott, mert önmagában a VK irányítása indokolna fizetett alkalmazottat, hanem azért,
mert a projektben gyorslefolyású fejlesztési munka
van, amit vezetni, koordinálni, dokumentálni kell. Ez így
együtt annyi munkát ad, ami túl sok egy önkéntesnek.

Az önkéntességet társadalmi értelemben
gyakran a segítségnyújtással kapcsoljuk ös�sze. Önkéntes vagy a plébánián, a szülői munkaközösségben, a saját lakókörnyezetedben, vagy
az elesetteknek próbálsz valamilyen segítséget
adni.
VL

José Az önkéntességet a karitatív jellegű tevékenységekkel rokonítják sokan. Hallottam olyan véleményeket nem cserkészektől, hogy a cserkészekre nem lehet számítani, nem csinálnak semmit a kinti életben.
De maga a csapatban végzett munka olyan mértékű
terhelést jelent, hogy amellett szerintem nem is várható el jelentős aktivitás. Egyébiránt a karitatív jellegű tevékenység része a nevelési programunknak,
de nem ez az elsődleges célunk. Minden korosztálynak meg kell találni azt a helyet vagy területet, ahol
segítői munkát találhat. Az én csapatomban például a vándorokkal időnként eljárunk a gyülekezet diakónus szolgálatával hajléktalanoknak ételt osztani, a
kiscserkészek és cserkészek az idős gyülekezeti tagok
ajándékát szállítják ki. Igenis kell értelmes szociális
munkát végeznünk, de nem kell mindenkinek kiskutyákat menteni és a hajléktalanokkal foglalkozni. Ezek
fontos feladatok, és aki érez rá affinitást, az csinálja
is. A szemétszedési akciókat viszont kifejezetten ellenzem, mert semmi sikerélményt nem ad a gyerekeknek,
hiszen másnap pont olyan szemetes lesz a környék,
mint tegnap.
VL A MOOT 2021 pályázati anyagát is önkéntesen állítottátok össze. Az általatok kínált programban is helyt kapott az önkéntesség a szociális területen.
José Sokat törtük a fejünket, mi legyen az, ami értelmes foglalatosságot tud jelenteni a világ minden tájáról érkezett vándor korosztályú cserkészeknek egy
hazai kistelepülésen. Azt találtuk ki, hogy a „szociális”
programot a MOOT első felére időzítjük, amikor 40 fős
csoportokban különféle útvonalakat járnak be az országban a résztvevők. Ezek útvonalait már előre tudtuk
volna. Sajnos a pályázatunk nem nyert, de az ötletet
még megvalósítjuk más vándor program keretében. A
terv a következő:

Az útvonalon keresünk egy települést vagy más közösséget, aki a program célpontját jelenti. Nem mi, a
központ találja ki, hogy miben lehet, kellene segíteni
az adott közösség életében! A program szerint mi abban segítünk, hogy összehozzuk őket az internet segítségével, a fogadó fél megfogalmazza a problémáit, a
cserkészek pedig találnak rá megoldást. A Moot vándortábor részében a nemzetközi raj egy teljes napot
kapott volna az általuk kitalált megoldás végrehajtására. Ezt követően este, a munka végeztével csoportfoglalkozáson relektáltak volna a programra, az átélt
élményekre.
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Csepregi Márton cst. (1909.)
MCSSZ operatív igazgató.
Csepi Fontos, hogy az önkéntes munkánk nem mosódjon össze a fizetettel, és ez kifelé is nyilvánvalóan elkülöníthető legyen. Ha érkezik egy megkeresés, azonosítsd, hogy ez önkéntes felkérés-e vagy egy olyan
megkeresés, amelyen keresztül a központtól/irodától
szeretnének kérni valamit, függetlenül attól, hogy épp
te is el tudnád végezni vagy nem.
Ha önkéntes megkeresés, akkor tégy
belátásod szerint, de lehetőleg ne
vállald túl magad, mert annak
több negatív hatása is lehet, ha
mégsem teljesíted az önként
vállaltakat:
• az el nem végzett munka
alapján, nemcsak rólad, mint
önkéntesről, hanem mint irodai
alkalmazottról is véleményt formálnak, és rajtad keresztül az irodáról is.
• a túlvállalás következtében nem
vagy kellőképp kipihent az az irodai munkádban is meg fog látszani előbb vagy utóbb,
és itt nem csak az alvás időtartamára gondolok,

hanem arra is, hogy ki tudsz-e kapcsolni, kapcsolódni a
cserkészmunkákból, vagy azt vesszed észre, hogy 0-24
órában csak ezen jár az agyad.
• ugyanabban önkénteskedni, mint ami a munkahelyi
munka, ez nem mindenkinek megy könnyen, az eddigi
tapasztalatok alapján ez már több embernél is az önkéntes munka iránti lelkesedés csökkenéséhez vezetett, legyél ebben tudatos, itt is számít a mérték.
• az önkéntes és irodai kötelezettségek összemosódhatnak benned, és a munkatársakban is. Pl.: Szabadságon vagyok, ám bent vagyok
az irodában, de most csak önkénteskedem, ezért nem mosogatok, bár a héten én lennék a
soros.
Ha kiderül, hogy nem önkéntes munkáról van szó, akkor
viszont továbbítsuk az illetékes
felé a megkeresést, és hagyjuk,
hogy ő döntsön. Addig ne is ígérjünk semmit és lehetőleg ne is
akarjuk lebeszélni, de főleg ne
az irodai folyosón győzködjük,
hogy miért nem jó, amit szeretne, és miért nem akarunk vele foglalkozni.
Vezetők Lapja 11
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önkéntesség

Ped2 projekt Toldon
írta: Németh Domonkos képek: ped2.hu

Elutaznál az ország másik végébe?
Elutaznál az ország másik végébe dolgozni?
Elutaznál az ország másik végébe ingyen dolgozni?

A

ped2 projekt tagjai ezt teszik: a romániai Toldon,
az államhatárhoz közeli faluban segítenek a gyerekeknek a tanulásban.

VL Mivel foglalkoztok „civilben”? Korábban is
foglalkoztatok gyerekekkel?
Peterfi Julcsi A közös kapcsolódási pont az, hogy pedagógiával foglalkozunk így-úgy, amúgy. Többségében
pedagógusok, gyógypedagógusok vagyunk, vagy hallgatók vagy már végzettek, eltérő tapasztalatokkal az
oktatás és nevelés területén.
VL Hányan vagytok, hogy találtátok meg egymást?
Julcsi Most körülbelül húszan vagyunk a csapatban.
Két éve nyáron szerveződött párhuzamosan két tábor Toldon, tulajdonképpen ennek összeolvadásából
született meg az alapcsapat. Aztán sok minden változott, jönnek-mennek az emberek, de mindig várjuk az
újakat.

Kinek az ötlete volt, és
miért pont Told?
Julcsi Mint mondtam, párhuzamosan szerveződött két tábor.
Néhányan az egyetemen azonos
kurzust vettünk fel, melyen a táborszervezés volt a cél, de vannak mások, akik pl. egyetemi oktatón keresztül kerültek ide, és
egy egynapos falulátogatás hozta meg a kedvüket. Volt egy alapítvány, aminek tagjai nyitottak
voltak és szívesen befogadtak
minket, lehetőséget adtak.
VL

Milyen módszereket, eszközöket használtok?
VL

Julcsi Alapvetően két dolgot csinálunk. Egyrészt van
egy tanoda, ami azt jelenti, hogy minden héten két ember lemegy, és három napon keresztül tanul a gyerekekkel. Sokat segítenek az otthon levő önkéntesek is
skype-os korrepetálással, ami ebben az évben már
egész jól működik. Most azt próbálgatjuk, hogy a hét
első felében is, amikor nem vagyunk ott, minél több
online foglalkozást tudjunk tartani. A másik dolog, amit
csinálunk, az a táborszervezés minden iskolai szünetben. Tulajdonképpen ez nekünk tábor, a gyerekeknek
inkább napközis tábor, mert Toldon tartjuk. Itt előkerülnek a szokásos kézműves, szabadidős foglalkozások,
emellett már lassan két éve a
társasjáték-pedagógiával próbálkozunk, nem is hiába. A társasok
nem csak jó szórakozást jelentenek, hanem sok fontos készséget is tudunk általuk fejleszteni.
A társasjátékokat a tanodai hetek során is elővesszük, tanulás
alatt vagy után. A táborokban
tartunk még drámafoglalkozásokat is. Eddig mindig egy mesét
dolgoztunk fel drámajátékokon
keresztül, a legutóbbi táborban
pedig egy téma köré szerveztük
a foglalkozásokat.
VL A környezetetek mit szól
hozzá, hogy önkénteskedtek?
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Ez nagyon változó mindenkinél. Nyilván azon is
múlik, hogy ki mennyi időt tölt el otthon is a toldi dolgokkal. Nekem többnyire elfogadják, de azért éreztem
már, hogy szívesen látnának otthon is a szünetben.
Julcsi

tartva. Vagy ha nincs, akkor miként beszéljük meg és
kezeljük az így kialakult helyzetet.
Honnan kaptok segítséget?
Anyagi segítséget pályázatokból, az alapítványi
támogatóktól. Eszközöket is sokszor kapunk az alapítványtól, valamint támogatóktól.
VL

Julcsi

VL Toldon hogy viszonyulnak hozzátok a felnőttek?
Julcsi Többnyire elfogadnak, örülnek, hogy ott vagyunk.
Sokszor fordulnak hozzánk kéréssel, hogy mit szeretnének, ha megtanítanánk a gyerekeknek.
VL Induláskor milyen nehézségekkel kellett
szembenézni, és mi jelenti most a legnagyobb
kihívást?
Julcsi Nagyon szervezetlenek voltunk, és nehéz volt a
gyerekeket egyben tartani. Sok veszekedés is akadt,
amiket nehezen kezeltünk az elején. Nem ismertük a
gyerekeket, családokat, emiatt is nehéz volt ezeknek
a problémáknak a rendezése. Most talán az a legnagyobb kihívás, hogy megtartsuk az egész jól kialakult
színvonalat. Hogy legyen egy jól működő rendszer a tanulásnál. Tehát ha például megbeszélünk, megszervezünk valamit, akkor az mindkét fél részéről be legyen

Vannak határok az önkéntességben?
Van az a határ, amikor nem engedheted meg
magadnak, hogy ingyen csinálj valamit, ami rengeteg
időt és sok energiát is igényel. Ez a határ persze biztosan mindenkinek máshol van.
VL

Julcsi

Miért éri meg ez az egész?
Hát, csakis a gyerekek miatt. Jó kis energiabomba tud lenni egy-egy hét. Jó látni, hogy mennyit változtak, nőttek, mióta először láttuk őket. Hihetetlen vis�szanézni a képeket. És az is jó, hogy nem tudunk belefásulni, mert még ha fel is merülne, rögtön jön a vis�szajelzés, és akkor jönnek az új ötletek, amiket (nyilván
az ésszerűség határát betartva) senki nem akadályoz
meg. Plusz nagyon jó önkéntes csapatban lenni!
VL

Julcsi
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Gilwell-csapat

eszközbeszerzés

a vezetőképzésben

írta: Pótor József cst. (304.)
vezetőképzések felszerelése nagyon változatos képet
mutat Magyarországon. Vannak aránylag jól felszerelt képzések, vannak, amelyek komoly eszközhiánnyal küszködnek és van olyan új képzés,
amelynek egy fazeka sem volt eddig. Bár nem a felsze-

A

A beszerzés keretében már korábban kapott minden
képzés irodaszereket 1 295 000 Ft értékben. Nyáron
sátrakat, szerszámokat és egyéb tábori eszközöket adtunk át, így többek között 71 db őrsi sátrat 9 000 000
Ft értékben, emellett 101 balta, 99 fűrész, 99 ásó, 194
db ponyva, 90 db gyalogsági ásó, 78 db kanna, valamint egyéb őrsi felszerelések kerültek kiosztásra összesen 3 500 000 Ft értékben.
Az eszközök beszerzésénél kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy olyan minőségi termékeket szerezzünk
be, amelyek évek múltán is használhatóak maradnak.
Az eszközök a vezetőképzőket működtető kerületek, illetve a vezetőképzők használatába kerültek, ezért azok
karbantartásáért és használatáért is ők felelnek.

relések jelentik a vezetőképzésünk kulcsát, mégis fontos, hogy jövendő vezetőink felkészítéséhez rendelkezésre álljanak a szükséges eszközök.
TÁMOP-os projektünk keretében nem csak a vezetőképzés megvalósulását támogattuk, hanem a vezetőképzők eszközparkját is bővítettük. Így a cserkészeinket
sikerült közvetlenül is támogatni a program során.
14 Vezetők Lapja
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segítség az őv-knek
elszámolható közösségi szolgálati órák

írta: Solymosi Balázs cst. (205.)
Hosszas tárgyalások eredményeként az
őrsvezetői szolgálat elszámolható közösségi
szolgálati tevékenységnek, amennyiben az
érettségi évére legalább kétéves megbízatással
rendelkezik az érintett.

M

int az ismeretes, az 50 órányi közösségi szolgálat
az érettségi letételének feltétele a 2015/2016-os
tanévtől. Azok a cserkészek, akik képesítéssel rendelkeznek, és legkésőbb a 11. évfolyam megkezdésekor
kapnak megbízatást, az MCSSZ és az iskola közötti szerződés megkötésével el tudják számolni azt a közösségi
szolgálatot, amit a cserkészetben végeznek.

Az elszámoláshoz két dokumentummal tudunk segíteni:

• az EMMI helyettes államtitkárának ajánlása, amit
az iskolák felé tudtok bemutatni,
• a szerződésminta, amelyben csak a megjelölt részekbe írjatok.
Külön köszönet Buday Barnabás cst. (16.) országos
elnöknek, hogy kitartó munkájával segítette ezt az
eredményt elérni.
A köznevelési törvény alapján a 2016. január 1. után
érettségiző tanulóknak kötelező a közösségi szolgálat
teljesítése. Cserkészközösségeinkben minden olyan
közösségi szolgálat az érettségihez elszámolható
órák közé emelhető, amely megfelel a jogszabályoknak és az arányosság elvének, illetve nem a cserkészet szokványos alaptevékenysége.

Teendők:

Azok a cserkészek, akik a közösségi szolgálatra fordított óráikat fel kívánják használni, jelezzék ezt, és az
iskolájukkal – amennyiben az szükséges – az MCSSZ
szerződést köt.
A dokumentálást a résztvevő maga végzi az iskolával és a csapatparancsnokkal egyeztetve. A teljesített
órák dokumentálását a közösségi szolgálati naplóban
a csapatparancsnok végzi.
Érdemes végiggondolni, hogy az őrs, raj, csapat tevékenységében hol tud érintkezési felületet kialakítani
külsősökkel, és a látható és vonzó cserkészet (stratégiai célok) megvalósulását támogatja azzal, hogy bevon nem cserkészeket is a feladat végrehajtásába.
A csapat keresse meg azt a feladatot, ami a helyi közösség javát szolgálja és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 133. § (2) bekezdésében szereplő tevékenységi területekhez tartozik (egészségügyi, szociális és
jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelemi, katasztrófavédelmi,
az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és
szabadidős területen folytatható tevékenység).
Bármilyen további kérdéssel bátran keressetek a
harshegy@cserkesz.hu címen.
Az űrlapokat megtaláljátok a honlapunkon.

Csak azok számolhatják el a közösségi szolgálat terén végzett önkéntes
szolgálatukat, akik
• legalább 1 éve szereztek őv. képesítést,
• legalább 1 éve van őv. megbízatásuk, és
• legalább 1 táborban voltak az őrsükkel.
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Kocka őrs

alkalmazások

vezetőknek X.
írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

Pocket

Ebben a rohanó és információktól túlzsúfolt világban könnyen előfordulhat, hogy találunk egy érdekes hírt, cikket, képet, videót, de mire megnéznénk,
addigra már le kell szállni a buszról, és sietni kell, ha
nem akarunk a suliból vagy a munkából elkésni. Legközelebb csak este jut rá idő, hogy elővegyük, amit
reggel találtunk, de addigra meg már nem emlékszünk, hogy mi is volt az. Ebben segít a Pocket nevű
alkalmazás. Itt ugyanis lehetőségünk van elmenteni
a kívánt bejegyzést, hogy később könnyen megtalálhassuk. E funkció mellett lehetőségünk van címkéket is hozzárendelni az elmentett hivatkozásokhoz,
így később könnyebben rá tudunk keresni, illetve elkülöníteni is egyszerűbb, hogy miért is akartuk elolvasni az adott hírt. Miután megtekintettünk egy bejegyzést, lehetőségünk van archiválni, így az indítás

után megtekinthető listában már nem látjuk. A program kezelése igen egyszerű és könnyen megtanulható. Az alkalmazás elérhető Android és
IOS rendszerű okostelefonokra, de böngészőből is használni lehet.
Honlap: getpocket.com
Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.
ideashower.readitlater.pro
IOS: itunes.apple.com/app/read-it-later-pro/
id309601447?mt=8

TED

Az internet a korlátlan lehetőségek tárháza és szinte
bármit megtalálhatunk rajta, nem csak szöveges formában. Ebből kifolyólag rengeteg érdekes és hasznos videó fellelhető. A ted.com egy olyan honlap, ahol
felkészült és hozzáértő emberek által tartott előadások tekinthetők meg. Ami igazán kiemelkedővé teszi
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IOS: tunes.apple.com/us/app/ted/id376183339?mt=8
Windows Phone: www.windowsphone.com/huhu/store/app/ted/c32dccd6-ca6c-40d8-a197230766d59fa2

Sunrisecalendar

Ha az ember unja már kicsit a gyári naptár-alkalmazást, akkor érdemes lehet kipróbálni a SunriseCalendar-t. Ez egy letisztult, egyszerű dizájnnal rendelkező app. Megnyitás után egy kéthetes nézetet látunk,
alatta pedig napi bontásban a közlendő eseményeket. Van egy másik ablak, amire egy jobbra húzással
válthatunk. Itt egy háromnapos bontás látszik, ami
egyszerűvé teszi a következő pár nap áttekintését.
Ezen kívül a bal alsó sarokban található egy kis nyíl,
ami megmutatja, hogy az adott naphoz képest vis�szább vagy előrébb járunk az
időben. Ha pedig rányomunk,
akkor az aktuális napra „repít” minket. A résztvevők
hozzáadása is látványos,
ugyanis az app behúzza a
profilképeket. Az alkalmazás elérhető Android és IOS
rendszerű okostelefonokra,
de böngészőből is használni lehet (bár itt nem annyira
látványos).
Honlap: calendar.sunrise.am
Android: play.google.com/
store/apps/details?id=am.
a honlapot, hogy a videókhoz feliratokat is készítenek
rengeteg nyelven, köztük magyarul is.

sunrise.android.calendar
IOS: itunes.apple.com/hu/app/sunrise-calendar-for-google/id599114150?mt=8

A weboldal és az alkalmazás között egy nagy különbség, hogy míg a honlap csak angol nyelvű, addig az
app magyarul is használható. A programban lehetőség van szűrésre nyelv szerint, így ki tudjuk listázni az összes magyar felirattal rendelkező videót. De
akár kategóriákra is rákereshetünk, például építészet,
biológia, jövő vagy akár nukleáris fegyverek. (Ebben
az esetben természetesen minden kapcsolódó videót
kiad, nem csak a felirattal rendelkezőket.)
Honlap: www.ted.com
Android: play.google.com/store/apps/details?id=com.
ted.android&hl=hu
vezetők
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beszámoló

Academy Szerbia
2014
írta: Zöllner Anna csst. (1926.)

Mi is az az Academy?

Az Academy a WOSM (Cserkészmozgalom Világszervezete) és a WAGGGS (Cserkészlány Világszövetség) rendezvénye az Európai Régió cserkészvezetőinek. Az öt
napos képzés során miden résztvevő lehetőséget kap,
hogy képezze magát, illetve kapcsolatot építsen más
szövetségek vezetőivel, hogy aztán a megszerzett tudást és kapcsolati tőkét hazavigye saját szövetsége
számára.

A képzések felépítése

Egy-egy képzés három órás volt, a közepén egy kávészünettel. Minden képzést két személy tartott, egy tapasztaltabb és egy újonc, így gondoskodnak az utódnevelésről is. A legfeljebb 30 fős csoportok számára
megtartott képzések interaktívak voltak, inkább műhelymunka volt, a rövid elméleti alapozásokat kreatív
feladatok követték. Egyből ki is próbálhattuk, hogy a
vázolt elméleti tétel működik-e a gyakorlatban is.
Az előadók nagyon rugalmasak voltak, a
képzéseket teljes mértékben a résztvevők
igényeihez igazították. Az előadás legelején
mindenki elmondta, milyen igényekkel érkezett, mit vár el a képzéstől, a kávészünet
előtt visszajelezhettünk az előadónak, hogy
mennyire teljesültek az elvárásaink, majd az
egész képzés végén is lehetőség volt visszajelzésre, szóban és írásban is.

Peer Group

A képzések három fő témakört érintettek idén: stratégia és menedzsment, nevelés és képzés illetve kommunikáció. Minden résztvevő napi két képzésre jelentkezhetett. Egy idősávban nyolc képzés közül választhattunk, így mindenkinek lehetősége volt, hogy a számára
leghasznosabb tréningre üljön be.
A nap végén úgynevezett Peer Group-ok alakultak,
azaz 10-12 fős nemzetközi csapatokba sorolták a hasonló területen munkálkodó résztvevőket. Ezeken a félórás csoportbeszélgetéseken megosztottuk egymással aznapi tapasztalatainkat, elmondhattuk a csoportvezetőnek, ha valamit másként szeretnénk, igyekeztünk megfogalmazni a nap legfontosabb tanulságait
kulcsszavak segítségével. Vacsora után minden este
lehetőség nyílt a kötetlenebb beszélgetésekre, tapasztalatcserére.

Az Academy-n nagyon tömény mennyiségben kaptuk rengeteg tudást, így elengedhetetlen volt a nap végén egy összegző-értékelő beszélgetés. Ezeken az alkalmakon a facilitátorok
segítették mederben tartani a vitát. A fő cél pedig az
volt, hogy mindenki megfogalmazhassa címszavakban
a nap tanulságait. A visszajelezéseket a szervezők nagyon komolyan vették. Akár arról volt szó, hogy mikor
legyen a desszert, akár komolyabb, a képzéssel kapcsolatos felvetéseink voltak, másnap már tapasztalhattuk, hogy a résztvevők igényei szerint változtattak
a programon.

Kommunikáció

Az esemény szervezése során nagy hangsúlyt fektettek a közösségi médiumok használatára. Ez nemcsak
az Academy népszerűsítésére szolgált, hanem a gyors
és hatékony infószerzést is segítette. A rendezvénynek
saját honlapja, facebook oldala, twitter csatornája, alkalmazása és hastag-je is volt.
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Ismerkedős játék

A nyitóünnepségen mindenkit egy lufi és egy post-it
várt a székén. Nem, ez nem a szuvenírcsomag volt, hanem egy nagyon izgalmas ismerkedős játék kellékei. A
post it-re mindenkinek fel kellett írnia a nevét, és hogy
honnan jött, majd egy kérdést, amire az Academy során választ szeretne kapni. Ezután a papírkákat belegyömöszöltük a lufikba, felfújtuk a lufikat és kétszáz
ember önfeledten kezdett labdázni a lufikkal. Miután
mindenki vadászott magának egy új lufit, kidurrantottuk, és zsebre tettük az így megszerzett post-it-eket.
A feladatunk az volt, hogy találjuk meg azt, akinek a
cetlije hozzánk került, súgjuk a fülébe a kérdésére a

választ, majd kérjük el az ő cetlijét, és keressük meg
azt az embert is, és így tovább… A játék végig, öt napig
tartott, az nyert végül, aki a legtöbb cetlit zsebelte be.
Az ott tapasztaltak alapján úgy gondolom, hogy elméleti tudásban bőven a nemzetközi átlag felett jár a magyar cserkészet. A képzések elméleti része kevés újat
tudott mondani, ám a módszertani megvalósítás annál
többet. Szervezés terén is sokat tanulhatunk külföldi
cserkésztestvéreinktől. Ha az egész Academy legfontosabb tanulságait szeretném összegyűjteni, akkor az
én kulcsszavaim a rugalmasság, a naprakészség és a
kreativitás.
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Gasztrovás

Csipkelekvár
írta: Sándor Viktória

Késő őszi portyák kitűnő programja az erdei
kincsvadászat. Az igaz, hogy a szúrós, tüskés
cserje nem adja kisebb karcolások nélkül
gyümölcsét, de megéri az első fagyok után
elindulni egy kis dércsípte csipkebogyó vadászatra. Nem véletlen, hogy népies elnevezése
olyan sokrétű és találó. A vadrózsa szinonimái:
kutyarózsa, istenátkoztafa, csicskenye, csitke,
csipkerózsa, gyepürózsa, tüskefa, bicske, csipkenyefa, hecsedli, hecsepecs.
A hecsedli egy nem mindennapi lekvár, elképesztően
finom, de mint minden jó dologért az életben, ezért is
meg kell küzdeni. Elkészítése csak erős idegzetűeknek
ajánlott! Kivéve persze, ha bevonjátok őrsötök tagjait
is, így nem csak sokkal gyorsabban kész lesz, de remek
program is lehet belőle.
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Hozzávalók

• 1,5 kg csipkebogyó
• ízlés szerint cukor (mi 50-60 dkg-ot tettünk bele)
• egy kisebb citrom leve
• a lehető legkisebb fejű kiskanál
• kislyukú, strapabíró szita, vagy botmixer
• forrásban lévő vízben átmosott befőttesüvegek
• natriumbenzoát
• rettentő nagy türelem
• borzasztó sok idő

Elkészítés

A hecsedlihez leginkább a már fagycsípte csipkebogyót
ajánlják. Ennek már puhább a húsa, és bizony finomabb
is, viszont nehezebb vele dolgozni, mert ragad. De valamit valamiért. A csipkebogyókat alaposan megmossuk,
majd levágjuk a végüket és – most jön a horror – egyenként kettévágjuk, és a kiskanállal kikapargatjuk belőle a magokat a hozzájuk tartozó kis
szőrökkel együtt. Vannak, akik
egészben főzik meg a bogyókat és utána passzírozzák csak
át, szerintük így is eltűnnek a
kis szúrós szöszök. Mi ettünk
ilyen technikával készült hecsedlit, és kaparták a torkunkat a szúrós szőrszálak. Úgyhogy mi kikapartuk. Ha már nagyon puha a csipkebogyónk, akkor igyekezzünk alaposan eltávolítani belőlük a
magokat és a szúrós szőröket, mert ezeket nem tudjuk
sokszor átmosni, mert akkor szétmálik a puha hús. A keményebbeket át tudjuk mosni, és így a kapargatás után
benne maradt szúrókákat ki tudjuk áztatni.

A kimagozott bogyókat fazékba tesszük (lehetőleg
olyanba, amit csak lekvárfőzésre használunk) és felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Felforraljuk, majd
többször megkeverve lassú tűzön puhára főzzük. Mi
kb. 2 órán át főztük, de nagyon kell figyelni, nehogy
leragadjon. Levesszük a tűzről, és botmixerrel alaposan átturmixoljuk, hogy krémes, héjdaraboktól mentes
masszát kapjunk. (Ha nincs botmixer, akkor apró lyukú
szűrőn átpasszírozzuk.) Újra
felforraljuk, majd hozzáadjuk a citrom levét (mag ne
kerüljön bele), illetve a cukrot. Állandóan kevergetve
kb. 30 percig főzzük. A forró
lekvárt a fertőtlenített üvegekbe töltjük, tetejükre késhegynyi natriumbenzoátot
teszünk, és lezárjuk a befőttesüvegeket.
Ládába, kosárba, vagy ahogy mi, ágyneműtartóba tesszük, pléddel alaposan körbevéve a lekvárokat,
és hagyjuk, hogy önmaguktól hűljenek ki (ez a száraz-dunszt). A csipkebogyólekvár íze biztosan kárpótol
a fáradtságos és aprólékos munkáért.
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pepszi

A heti betevő
írta: Nagy Emese

Ülök a billentyűzet felett, a közösségi oldalon
kapjuk a like-okat. Már háromezer felett van a
Heti betevő kedvelőinek száma. Az elsők között
álltam be a segítők oldalán a sorba, de ezt nem
dicsekvésből mondom, sőt. Az önkéntes munka
komoly önismereti kaland. Ha eljött az ideje,
merj szembenézni magaddal!

A rendszer

Hetente osztunk kiadós, húsos egytálételeket, nem sajnáljuk a belevalókat. 150-200 adagra gyűlik össze a
pénz, amit a romkocsma negyed többnyire vendéglátóipari helyein kihelyezett perselyekbe dob a nép, külföldiek, magyarok.
Tavaly, december 27-én cipelte ki először az egyik Klauzál téri bisztró két szakácsa a hatalmas fazekat a térre, hogy merjenek egy nagy kanállal a környező utcákon összekukorékolt rászorulónak. Igazi szívet szorongató, búsulós-nevetős dolog ez! Amilyen az az este is
volt, az a decemberi, amikor az előszilveszterező, nem
szomjas szakácsok az ilyenkor nem szokatlan „megváltjuk a világot, van egy jó ötletem, megcsináljuk?” lelkiállapotban ráébredtek, hogy mire föl készítik a drága ételeket, etetik a mulatozó népet, ha mások éhesen várják a másnapot. Úgy döntöttek, összedobják rá
a pénzt. Ha elegen lennénk, kalkuláltak, egy korsó sör
árából kitelne egy adag jó féle étel, alapanyagáron. Az
ötlet nem párolgott el az alkohollal. Megcsinálták!
Így megy ez 45 hete, egyszer sem kellett kihagynunk
étel vagy önkéntesek hiányában. Sokan vagyunk mindkét oldalon, már egyesületi formában tudjuk végezni a
munkát. Eddig miránk, a perselyfelelősök becsületére
volt bízva, hogy az összegyűjtött pénzecskéket leadjuk
a közösbe.

Ami jó

Aki rolnizott már ötforintosokat, cipelt piszkosul nehéz
aprópénzes zsákot a hátán, kaparászta ki a fazék aljáról az utolsó adaghoz a falatot, vagy mérte ki a jeges

hidegben kihűlt, már csak feltét nélküli kifőtt tésztát,
tudja: nem teheti meg, hogy magáénak érezze azt,
amit mások a szegényeknek adtak. Pontosabban tudhatja ezt az is, aki nem csinálta mindezeket végig, de
így valahogy más ez a tudás.
Ha nem látod, el sem hiszed, hogy sosem eszünk az
ételekből, csak a főzést végző szakácsok ízlelhetik meg
a kiváló ételeket. Büszkén fogadjuk az alkalmi vendégeinktől a dicséretet, akik szerint senki sem oszt rászorulóknak ilyen házi kosztnak beillő finomságokat, csak
mi. Pislogunk, és a legjobb esetben merőkanállal a kézben állunk osztás közben az illatozó gőzben. Ezt a szerencsés posztot általában én vállalom. Olyan jellemformáló sütiket hoznak a háziasszonyok, hogy ember a
talpán, aki megállja, hogy bele ne harapjon! Édesszájúak veszélyben! Nem valami kiokoskodott házirend ez,
de így alakult, hogy mi nem dézsmáljuk meg az adományokat, nem szedünk tizedet, akármit. Csak azért
mondom, mert ez például nem minden segítőnek kézenfekvő. Olyankor sajnos szólni kell, hogy el a kezekkel! Volt olyan is, aki ezen megsértődött. Pardon.

Ami szintén jó

Kezdetben voltak a rászorulók. Egy homogén tömeg.
Úgy is viselkedtek közülük sokan, mint bármilyen, élethelyzetéből adódóan a túlélési ösztöneitől hajtott,
időnként agresszív, az ingatag jussáért küzdő ember.
Mi pedig ott álltunk velük szemben egy zsáknyi jó szándékkal, de tapasztalatlanul. Köztünk azok, akik nem
láttak még közelről hajléktalan embert, sosem beszélgettek még mindenkire haragudó, elkeseredett Rumcájsszal. Most kaptak pár lelki értelemben vett pofont.
Aki osztatlan hálára számított, az tévedett. Aki a hála
miatt csinálta, elszégyellhette magát.
Idővel arca lett a tömegnek. Van a Feri, a rádiós, akiről
megtudtuk, hogy szerény lehetőségeihez mérten gyűjti
az ócska táskarádiókat. Vasárnaponként mindig másikkal érkezik a térre. Minden álma, hogy rádiós DJ legyen.
Gyuszinak meg lett munkája, kilenc gyerekének az

22 Vezetők Lapja

VL 2014-11.indb 22

2014.12.01. 13:24:24

ellátása volt veszélyben. Az édesanya az autista legkisebb fiúval van, dolgozni nem tud mellette. De Gyuszinak lett munkája, és a kilenc gyerekből 4-6 velünk van
az osztáskor. Csabi megy el a kenyérért a boltba, 15
kilót és áfás számlát hoz az előkészítő órákban. Zsolti is segít nekünk csomagolni a beérkező sütiket, gyümölcsöket. A kis Kamilla
hatévesen úgy bújik hozzánk, mint egy kiscica.
Gyuri, a 16 éves nagyfiú
szociális munkás szeretne lenni. Ő az egyetlen,
aki időnként megkérdezi: és te hogy vagy? Ezek
a gyerekek januárban úgy
álltak a sorban leszegett
fejjel, hogy szívbemarkolóan látszott az arcukon
a szomorúság és a szegénység. Először az apával beszélgettünk, aztán Csabit kértem, sorolja el a testvérei nevét és korát. Lassan lépegettünk egymás felé. Ma időnként ők tartják
bennünk a lelket azzal, hogy látjuk mennyire kinyíltak,
mosolygósak lettek, és példamutatóan segítőkész kis
krapekokká váltak.

A glamúr és a való világ

A facebook-on könnyű szépnek lenni. Kis odafigyeléssel
patyolat-tiszta imidzset suvickolhatsz össze magadnak
azzal, hogy megválogatod mit like-olsz, mit osztasz
meg az ismerőseiddel, milyen kezdeményezések mellé
állsz oda virtuálisan, vagy egyszerűen tényleg előnyös
arcodat mutatod a profilalbumodban. Továbbfényezheted magad, vagyis fényeznek téged maguktól is, amikorilyeneket írnak a Heti betevő ételosztásáról készített
albumok alá:
„Nagyon szép dolog, amit csináltok!”, „Megható, még
képeken is!”, „Tiszta szívből kívánom, hogy sokáig tudjátok az éhes embereket táplálni, de olyan jó lenne, ha
erre nem lenne szükség!”, „Angyalok vagytok!”
Dehogy! A kommentelők jóindulatához nem fér kétség,
de nincsenek itt földre szállt angyalok! Ha éppenséggel kíváncsi vagy valódi önmagadra, nyugodtan jöjj közénk, vagy találj magadnak egy másik karitatív szolgálatot, és menten kiderül, ki lakik valójában a szívedben.
Elalélunk egymástól, magunktól, mekkora jók vagyunk,

hogy vasárnap órákat szánunk az életünkből a Heti betevőre. Közülünk is a szervezők még nagyobb szentek,
mert egy rakás feladatot kell végrehajtsanak vasárnap
kettőig, amikor elkezdődik az osztás. Ez a maroknyi
ember lesz, akit főnöknek néznek mindkét oldalon. Az
is tudja a neved, akivel sosem beszéltél, terjed a híred
az utcában. Ha nem vagy
észnél, a lelked olyan
pancsot vesz „Fontos vagyok” habfürdőben, hogy
beleszédülsz!
A legfélelmetesebb lelki bukfenc, amikor azt
képzeled, hogy mert te
ebben a kiszolgáltatott
helyzetben az erősebbek, gazdagabbak oldalán
állsz, utasíthatod, szidhatod a gyengébbet, szegényebbet. Nyersen vághatod oda neki: mit válogat a sütik közül, ne válogasson!
Mint rossz kofa a barackjával. Figyeljünk oda, a meleg
étel itt a főnök, nem mi! Ott áll 200 ember, mi meg vagyunk 15-en. Elgondolkodtató időnként azt tapasztalni, hogy abban a mosolygós hölgyben a tálca sütijével,
a folyton palacsintát sütő srácban is egy esendő emberi lélek lakik. Az életünk annyi más szeletében érezzük magunkat megalázva, elnyomva, vagy csak simán
szerencsétlennek. Nem szabad utat engedni a felsőbbrendűség illékony bódulatának.
Igen, vannak az ételért sorban állók között durvák,
nyersek, megkérgesedett lelkű vadak. Eddigi tapasztalataink szerint közülünk az kezelte legjobban a konfliktusokat, aki kellően határozott, humoros és mégis kedves stílusban szerelte le a hangoskodót, követelőt. Az
igazi mágusok pedig még csak fel sem emelik a hangjukat: szinte csendesen, a személyiségükből fakadó
bölcs nyugalommal képesek megállítani a bajt. Mert
ahol ketten veszekednek, hárman is fognak.
Mindjárt indulok perselyeket üríteni. A többiek, a perselyfelelős cimborák sorra üzennek az oldalunkon – ki,
mennyit gyűjtött össze. Az önkéntes segítségnyújtás
hasonló érzékenységű, érdeklődésű, értékrendű embereket terel egymás felé. A Heti betevő közösséget teremt, amelyben mozogva, időnként ütközve egy izgalmas és kalandos út vezet saját magunk felé.
vezetők
lapja
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pepszi

Önkéntes életút
írta: Gyombolai Zsolt csst. (811.)

A

nnak, hogy az ember miért végez önkéntes munkát, számos oka lehet. Kalandvágy, önismereti indíttatás, egy jó társaság, vagy akár egy hagyomány. Gyakran erős érzelmek kapcsolódnak az adott
ügyhöz, legyen ez mondjuk a hála, a segítés és az elvégzett munka öröme, vagy éppen a hasznosság érzése. Az érzelmeink jelentős motiváló erővel bírnak, de
a legtöbb esetben hosszabb távon önmagukban nem
tudják fenntartani a lelkesedést. Lehet azért (szinte) teljesen racionális alapon is önkénteskedni: valamiről tudom, hogy jó ügy, van értelme csinálni, és el is

döntöm, hogy fordítok rá időt, energiát. Persze ez sosem „vegytiszta”, ehhez is kapcsolódnak érzelmek, de
nagyrészt fejben dől el az ilyen motivációjú cselekedet.
Pszichológiai szempontból az önkéntesség jelenségét
leginkább az altruizmussal magyarázzák a motiváció-kutatók, amit nem jellemezhetünk egyszerű segítőkészségként, mert van benne egy jó értelemben vett
„számítás”, egy elvárás, ami a tettünk következményére irányul. Ez persze nem kérdőjelezi meg a szó szoros
értelmében vett önkéntességet, hiszen az elvárásokon
olyan jövőképet is érthetünk, hogy például azért foglalkozom a szabadidőmben fiatalok nevelésével, hogy hozzájáruljak a felelős társadalom létrejöttéhez. Vagy ahogy Bi-Pi mondta,
hogy egy kicsit jobb világot hagyjak
magam mögött.
Ez az altruizmus és elméleti megközelítés mind szép és jó, de hogy működik ez a valóságban? Hogyan lehet
ezt bírni őszinte kitartással, hogy lehet hosszabb távon, éveken át fenntartani a lelkesedést? Nézzük meg
egy cserkészünk életét a mozgalomban az önkéntesség szemüvegén keresztül.
Ha gyermekként bekerül valaki a cserkészek közösségébe, remek élmények,
játszva tanulás, barátok várják, de
valójában mást sem akar, mint vezető lenni, hiszen ő a példa! Itt kezdődik
az önkéntességre nevelés. A vezetők
a csapatban titokzatos elvonulásokat
csinálnak, elmennek legendás vezetőképző táborokba, nem avatnak be
a titkaikba - így teszik kívánatossá a
szolgálatot, az önkéntes munkát, és
így biztosítják az utánpótlást.
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Aztán a cserkészből vezető cseperedik, lehullanak a
leplek, bekerül a társaságba, megkezdődik a heti munka, viszi a lendület, együtt dolgozhat a korábbi vezetőivel, ráadásul remekül tudnak szórakozni, közösen
töltődni. A jó vezetői közösség kortárscsoport is, észre
sem veszik a sok újdonság, önismereti élmény és buli
közepette, hogy komoly önkéntes munkát végeznek csak úgy jön, magától értetődik.
Ezután gyakran (általában az érettségi után, a főiskola/egyetem kezdeténél) egy új közösségbe lép a vezető,
olykor nem csak fizikai messzeségben, de értékrendben
is távolabb kerül az addigi cserkészközegétől. Jönnek a
konfliktusok: marad-e a hétvégi egyetemi bulikon, vagy
az ösztöndíját és szabadidejét nem kímélve hazautazik őrsi- és rajgyűléseket tartani. Komoly segítséget
és elköteleződést tud adni a szolgálat (önkéntes munka) folytatásához az újabb vezetőképzési állomás és a
lojalitás gondolata, miszerint „amit kaptam ettől a közösségtől és amit most fiatal felnőttként nagy előnyként tapasztalok, abból minél többet tovább szeretnék
adni, hogy más is megtapasztalhassa”. Ez az önkéntesség egy új dimenziója lehet. Végül a családalapításnál elérkezik a következő állomás, a „professzionális
önkéntesség”, amit a nagy tudatosság és hatékonyság
fémjelez. Mivel már nem csak buli az élet, egyszerre

kell helytállni általában házastársként, szülőként, munkahelyen, a korábban szinte korlátlan idő válik a legértékesebbé és a legszűkebb keresztmetszetté. Nehéz
kérdés, hogy a hétvégén a ház szigetelését fejezzük be,
elmenjünk a gyerekekkel a régen beígért családi kirándulásra, vagy a csapatportyán segítsük a csapat fiatal
vezetőit.
Ha felnőttekkel dolgozunk önkéntesen, nem csak imponáló, de elvárt is a professzionális hozzáállás. Ahhoz,
hogy ebben a korban tartósan megnyerjük az embert
egy ügynek, a kereteket pontosan meg kell határozni és
tartani. Egy megbeszélésnek nem elég már a kezdetét
megadni, a végét is meg kell, hogy lehessen időtartamban gondolkodni, nem csaphat csak úgy át esti sörözéssé már a dolog, mert például a fürdetésre fontos
lenne hazaérni. A legjobb tisztázni, hogy pontosan mit
várunk el egymástól, mit tudunk vállalni és beletenni
a közösbe, mi az értelme, a hatása az egésznek. Valamint, ami nagyon fontos és gyakran megfeledkezünk
róla: köszönetet mondani, kifejezni a hálát, ünnepelni.
Együtt, egymásnak, egymás előtt. Így tudjuk elkerülni
a kihasználtság érzését (amikor úgy érezzük, hogy baleknak néznek) és így tudjuk elérni, hogy az illető legközelebb is felvegye a telefont, amikor látja a nevünket a
kijelzőn.
vezetők
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Szertár

A boszorkány, az almamag,
a fokhagyma, és a pondró
avagy a néphagyományok, mint az őrsgyűlések kimeríthetetlen ötlettárai
írta: Keszei Zsófia őv. (304.)
Azt hallottam, azért szerették a régiek a telet,
mert a rengeteg melót felváltotta a lazázás,
semmittevés, kukoricafosztás, mulatozás. A
hideg beálltával tehát beindultak a magyarok;
novemberben és decemberben egymást érik a
bizarr népszokások. Még csak változtatni sem
kell rajtuk, jobbnál jobb őrsgyűlés-anyagok!

András

András napja, azaz november 30. az egyik legjelentősebb házasságjósló nap. A lányok ilyenkor számtalan
módot találtak a vőlegény bevonzására, aminek egy
része jól rekonstruálható cserkészotthoni körülmények
között is, a többi pedig kellőképpen abszurd ahhoz,
hogy más módon osszuk meg
a gyerekekkel. Ezen a napon
régen mezítláb szaladtak ki a
kertbe gyümölcsfaágat metszeni. A gallyakat vízbe tették,
és figyelték, hogy kihajt-e karácsonyig, ami „egyértelműen” előre jelezte a közelgő házasságot. Mi is metszhetünk a
gyerekekkel – mondjuk inkább
cipőben – remek alkalom lehet
ez a fák megismerésére is. Hazavihetik és nézegethetik, mikor hajt ki a gally. Hallgatózással is lehetett szerelmet jósolni. Anno ezen a napon az ólat rugdosták,
felébresztve szegény disznót. Ahányat röffent az állat, annyi évet kellett várni a vőlegényre. (Ezt mondjuk,
nem ajánlom őrsgyűlésre.) Az Ipoly menti lányok egy
András nevű férfi kapuját rázták meg. Figyelték, hogy
honnan hallanak kutyaugatást, abból az irányból várták a jövendőbelit. Voltak olyan falvak is, ahol a zsúpfedeles ház ereszét rázogatták, és a kötényükbe hulló
magból jósoltak: ha búza pottyant bele, az jómódú legényt jelentett, ha rozsmag, szegény kérőt, a pondró
pedig azt, hogy még az évben terhes lesz a lány.

András napja előtt minél több almát kell enni, és a
csutkáját szétbontva megszámolni a magjait. Ha
ugyanis 7 vagy 9 magot találunk a gyümölcsben, ezek
a párnánk alá téve segítenek megálmodni, ki lesz a vőlegény. Ha már úgyis meg kell ennünk egy csomó almát, mért ne játsszunk velük egy kicsit? Az almahalászás ugyan Mindenszentekhez kötődik és kelta eredetű, de megunhatatlan játék. Bizonyos helyeken az
almába jókívánságokat rejtettek el, akár a kínai szerencsesütibe, és amelyiket kihalásztad, az volt a te „szerencséd”. Nálunk őrsgyűlésen az activity volt a megunhatatlan játék: bármi érdekesebb sztorit tanítottunk,
elővettük a cetliket, és a gyerekek egymásnak elmutogatva-kitalálva jutottak a tudáshoz. Ez a két dolog inspirálta a következő, mézeskalács-sütő őrsgyűlésre ideális játékot:
Egy műanyag dosszié (bugyi)
szeleteire vízálló filccel írjunk
fel egy-egy András-napi népszokást. Almákon kis lyukat
ejtve szúrjunk beléjük egy-egy
bugyiszeletet. A gyümölcsöket tegyük vízzel teli lavórba, a
gyerekek feladata, hogy kezüket hátratéve, (lehetőleg hajmosás nélkül) szájukkal kihalásszák az almákat a vízből. A
nehéz, de roppant szórakoztató feladat közben ügyeljünk rá, hogy mindenki szerezzen olyan almát, amiben
van cetli, de persze legyen több alma, nehogy elfogyjon, amíg tart a partihangulat. A megszerzett cetlin olvasható érdekességet azután el kell mutogatni a többieknek, persze nem szó szerint, csak a lényegét (akár
párokban, ha egyedül túl nehéz).
A kevésbé összeharapdált almákat spirálisan meg lehet hámozni, és a héjat a vállunk fölött hátradobni. A
padlón kialakult formációban megláthatjuk a jövendőbelink nevének kezdőbetűjét. Végül jöhet a csutkabontás, a 7 vagy 9 magú almák keresése. Személyes
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tapasztalat szerint tényleg jön az álom, nekem
Mézga Aladár a nagy Ő!

Luca

Luca napja december 13-a. Nem csak a legendák Szent Lucájához kapcsolódik, de a pogány
eredetű rontó boszorkányalakhoz, Luca-as�szonyhoz is, aki ezen az éjszakán emberek és
állatok kárát okozhatja. Sok helyen ezért az
ólakra fokhagymával keresztet rajzoltak, vagy a
jószágok fejét kenték be vele, lefekvés előtt pedig mindenkinek fokhagymát kellett nyelnie.
A férfiak ekkor kezdték el faragni a Luca széket, amit csak karácsonyra szabadott befejezni. Aki az éjféli misén felállt a székre, meglátta a boszorkányt, akinek fején az agancsok és
tollak máskor láthatatlanok voltak. Ezek után
rögtön el kellett égetni a széket, nehogy a boszorkányok széttépjék a tulajdonosát, menekülés közben pedig mákot kellett elszórni az úton,
így a boszorkányok nem érték utol a férfit, mert
azt kellett összeszedegetniük. A lányok olvasztott ólmot öntöttek hideg vízbe, megszilárdulás után
az ólomdarabok furcsa alakjából következtettek leendő férjük foglalkozására, mindenféle eszközöket, szerszámokat véltek felfedezni benne. Ha az őrsünkkel ólmot öntenénk, horgászboltban tudunk venni, de lehetőleg egyszer-használatos edényeket használjunk, és
jól szellőző helyen ügyködjünk, mivel nem különösebben egészséges. Viasszal is helyettesíthetjük, így biztos
nem kapunk ólommérgezést, de három helyett kétdimenziós formák képződnek. A furcsa alakzatok értelmezéséhez az astronet.hu oldaton több ólomöntéssel
foglalkozó cikk is tartalmaz „értelmező szótárt”, ami
– bár cseppet sem autentikus – feldobhatja a programunkat.
Ezen a napon ültették a Luca-búzát, meleg helyre tették és öntözgették. Ha szép nagy lett karácsonyig, az
jó termést jósolt a következő évre. Ekkor a növénykék
cserepét szalaggal díszítették, gyertyát gyújtottak benne és az ünnepi asztal dísze lett. Mi is ültethetünk búzát a gyerekekkel, még a gyökereiket is megfigyelhetjük, ha sima felszínű, átlátszó műanyag poharat használunk cserépnek. Búzát nem olyan egyszerű szerezni,
de kertészboltban vagy bioboltban találhatunk csíráztatni való magokat kis kiszerelésben. „Bio búzamag”

több webshop kínálatából rendelhető, pár száz forintba kerül.
Elterjedt szokás volt (egyébként András-napon is) gombócot főzni, mindegyikbe egy papírcetlin nevet rejteni.
Amelyik először feljön a víz tetejére, az lesz a jövendőbeli. Mi ezt egyszer a komplett csapattal főztük, szilvásgombóc-tésztából, az egyszerűség kedvéért töltetlenül (csinálhatjuk túrógombócból is, így megspóroljuk
a macerát a krumplival). Mindenki összeírta a jelöltjeit,
és a saját nevét sem felejtette le a cetlikről. Így mikor
feljött egy gombóc, kettévágtuk és kikiabáltuk, hogy kinek ki lett a párja. Kicsit meglepődtünk, de a fiúk is roppantul élvezték a játékot, mindenféle őrültséget írtak a
cetlikre, utána pedig boldogan újságolták mindenkinek
a gombócuk választottját. Játszhatjuk úgy is, hogy a
csapat ellenkező nemű vezetőit párosítjuk ki az őrstagjaink között, a mellékterméket pedig lekvárral, gyümölcsökkel tüntetjük el.
Remélem, kedvet kaptatok egy kis hagyományőrzésre,
varázslásra. Űzzük el a hideget, népszokásra fel!
Források: Tátrai-Karácsony: Jeles napok,
ünnepi szokások, Mezőgazda, 1997; folkradio.hu
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Interjú

A közösség
50 órája
írta: Nagy Emese, Zöllner Anna csst. (1926.)

Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele
ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének
igazolása. A Baár-Madas Református Gimnázium igazgatóját, Tombor László igazgató urat
kérdeztük az iskolai önkéntességről.
VL Milyen visszhangja volt a diákok körében a
„kötelező” önkéntességnek? Szívesen vállalják-e a feladatot?
Tombor László 2011-ben az iskola részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdette
TÁRS-programban, amelynek keretében 40 önkéntes
végzett ötven órás diakóniai szolgálatot a Bethesda

Református Kórházban, a Juhász Zsófia Református
Szeretetotthon Fogyatékosokat Ápoló és Gondozó Intézményben, és a Schweitzer Albert Református Szeretetotthonban. Az önkéntes szolgálat meghatározó
élményt jelentett a tanulók döntő többségének. Ezt a
programot a következő évben is folytattuk más diákokkal. Amikor a köznevelési törvényben ez kötelezővé vált
minden magyar középiskolás számára, mi már kidolgozott koncepcióval és gyakorlattal rendelkeztünk, nem

volt ismeretlen a diákok számára, hogy a Baár-Madasban ilyen jellegű lehetőségek, elvárások jelen vannak.
Az iskola egyházi jellegéből következően az áldozatvállalás, az elesettek, a rászorulók, az idősek, a fogyatékkal élők segítése elfogadott, a közösségért végzett
tevékenység elvárás. Az iskolai programban a diakóniai
munka mellett egyéb intézményekben, szervezeteknél
is végezhetnek munkát a gyerekek, és gyülekezetükben
is tevékenykedhetnek. Természetesen a diákok 5-15%a nem könnyen vehető rá feladatvállalásra vagy teljesítésre.

VL Lehet-e szolgálatot kötelezővé tenni? Egyáltalán önkéntes feladatnak számít-e a kötelezően előírt ötven órás szolgálat?
László A nemzeti köznevelési törvényben rögzítették, hogy az érettségi
bizonyítvány kiadásának feltétele
az ötven óra közösségi munka elvégzése a középiskola 9-12. évfolyama közötti időben. Tehát ez immáron nem önkéntes, de reményeink
szerint egyházi iskolákban nem érzik
annyira a feladat kötelező jellegét.
VL Mit tanulhatnak az önkénteskedés során a diákok? Milyen
nevelő célzata van a közösségi
szolgálatnak?
László A diakóniai (áldozópapi) feladatok mellett egyéb területen is lehet vállalni közösségi munkát, így több szakmát közelebbről is megismerhetnek a diákok, és számos intézmény munkájába is bepillanthatnak. Mehetnek többek
között a Központi Statisztikai Hivatal könyvtárába, a
Pasaréti Honvéd Lovardába de a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban is segíthetnek. Emellett az Erkel Ferenc Kórus koncertjeinek előkészítésében és a Három királyfi,
három királylány mozgalom előadásainak sikerében is
aktívan részt vehetnek.
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VL Milyen feladatokra jelentkezhetnek a diákok? Mi számítható be közösségi szolgálatnak?
László Nehéz lenne összefoglalni röviden. Többek között egészségügyi,
szociális, oktatási,
kulturális és közösségi, környezet- és
természetvédelemi tevékenységeket végezhetnek, de
még rengeteg más
területen is találhatnak számukra megfelelőt az érintettek.
A 20/2012-es kormányrendelet (amely
a köznevelési törvény
végrehajtási rendelete) rögzíti a pontos feltételeket.

A cserkészet beszámítható-e? Volt/ Van-e
erre példa az iskolában?
László Több tanulónk is cserkészvezető, az ő munkájukat beszámítjuk, hiszen ez felelősségvállalásra nevel,
vezetői gyakorlatra tehet szert az adott fiatal, javítja kommunikációs készségét, döntési helyzeteket kell
VL

megoldani stb. Szerződést kötöttünk a különböző alapítványokkal, amelyek a Magyar Cserkészszövetség keretein belül működnek.
VL Van példa más
szabadidős tevékenységre is, ami
elszámolható?
László Diákjaink nyáron számtalan gyülekezeti táborban vesznek részt segítőként,
illetve ifjúsági vezetőként, emellett vannak
olyan diákjaink, akik
a saját lakókörnyezetük programjain segítenek. A helyi önkormányzat szervezésében például falunapon, szüreti mulatságon vállalnak feladatokat. De vannak olyan tanulóink is, akik az iskolai cserekapcsolatokat kihasználva
például a kárpátaljai diákok látogatásakor közösen végeznek a Nagyberegi Líceum tanulóival közösségi szolgálatot. A múlt héten például vendégünk volt a Líceum
és közös műsorral kedveskedtünk a Schweitzer Albert
Szeretetotthon lakóinak.
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Lelki

gondolatok az

önkéntességről
írta: Sáska Attila csstj. (121.)

A teljes élet része
A hitéletnek vannak területei, melyek elengedhetetlenek az egészséges keresztény lelkiség megtartásához.
Ilyenek az imádság, az Ige, a keresztény közösség, és a
szolgálat. Ezeket együtt gyakorolva lesz az ember lelkileg egész. Az első három önmagában megérne egy-egy
elmélkedést, de mi most külön, csak a negyedik résszel,
a szolgálattal foglalkozunk. Ez a kifejezés több dolgot is
magába foglal, és jelentése is sokat torzult, ezért engedjétek meg, hogy az önkéntességet, mint központi témánkat, az emberek felé irányuló szolgálatként tárgyaljam.

Az Isten előtt kedves az önkéntesség
Mi is az önkéntesség? Ha az ember azért segít valakin
vagy valamin, mert szívből szeretné, hogy az a segítség el legyen végezve, és ezért cserébe semmilyen jutalmat nem vár. Az önkéntesség a ‚segítség a segítségért’. Azért teszem, mert tényleg másnak akarok jót.
Ha ezt így ki tudom mondani, akkor az nem más, mint
a Főparancs második tagmondatának megélése: „...és
szeresd felebarátodat, mint magadat!” Tehát önkéntességünknek nem csupán az az alapja, hogy készek vagyunk rá, ezért tesszük, hanem tesszük, mert a ránk
vonatkozó Isteni parancs része.

A segítés alapja az elfogadás
Persze az alapvető indíttatás nem az, hogy ez a parancs, ezért teljesítem. Sokkal inkább valami belülről
jövő késztetés a segítségre, amikor felfedezem, hogy
az adott hiányosságokat én éppen ki tudnám egészíteni a saját lehetőségeimmel. Ez a lépés azonban nem
az első, ami történik bennünk, pedig mi csak ezt ves�szük észre. Van ami megelőzi ezt: az elfogadás. Ahhoz, hogy felébredjen bennem a tettvágy, hogy másokon segítsek, el kell fogadnom, hogy az a másik ember
tényleg segítségre szorul. Egy barátom önkéntes munkát vállalt múlt nyáron egy szenvedélybetegeket segítő

Ha azokkal tesztek jót,
akik veletek jót tesznek,
mi a jutalmatok? Hiszen a
bűnösök is ugyanezt teszik. És ha azoknak adtok
kölcsönt, akiktől remélitek,
hogy visszakapjátok, mi
a jutalmatok? Bűnösök is
adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt,
ami jár nekik. Ti azonban
szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót, és adjatok kölcsön, semmit sem
várva érte: nagy lesz akkor
a jutalmatok, és a Magasságos fiai lesztek, mert ő
jóságos a hálátlanok és
gonoszok iránt. Legyetek
irgalmasok, amint Atyátok
is irgalmas.
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misszió otthonában. Két hétre indult, de már a harmadik nap hazajött. Azt mondta, hogy egyszerűen nem
tudott szeretettel szolgálni közöttük, mert nem tudta
elfogadni, hogy ezek az emberek hogyan kerülhettek
ebbe a helyzetbe. Elment egy árvaházba is még abban
a hónapban. Teljesen feltöltődve jött haza a két hét elteltével, mert öröm volt a szolgálat a gyerekek között.
Mi volt a különbség? Az elfogadás. Vigyázzunk! Az elfogadás nem az empátia. Az már eggyel későbbi lépés,
hogy együtt is érzek velük, és nem feltétele a segítségnek. Könnyebbé teszi, de nem feltétele. Az igazi feltétel, hogy elfogadjam azt, akin segíteni akarok.

Nem várva semmit
Az önkéntesség egyik hangsúlyos jellemzője, hogy az önkéntes fizet. Idővel, energiával, még
akár pénzzel is, de ez neki jelent
kiadást. Cserkészvezetőként, mint
egy önkéntességre alapuló mozgalom vezetőjeként akár kívülről,
akár belülről biztosan mindenki
hallotta már ezt a kérdést: megér ez neked ennyit? Egy barátomtól hallottam valami
hasonlót nemrég, amikor egy cserkészprogram reggelén egy iskola tanári asztalán ébredt fel korán reggel.
Tényleg ennyire fontos ez nekem? És a válasz természetesen: igen! Azért csináljuk ezt, mert hiszünk abban,
hogy tényleg jobbá tehetjük a világot azzal, hogy ezen
a hétvégén is a hálózsákomban alszom, valami teljesen lehetetlen helyen. Mert önkéntes cserkészvezető
vagyok, és ezt mi így szoktuk. Áldozat, de jóleső fajta.

Csoportban önkénteskedni?
Évekig jártunk egy baráti körrel önkénteskedni határon
túli magyar árvaházakba, hogy ételt, ruhát, szeretetet és 2-3 napnyi élményt szállítsunk az ott élő gyerekeknek. Egy idő után annyira összerázódott a csapat,
hogy igazából már a társaság miatt is mentünk. Ez jó
dolog. De vigyázzunk, ha szolgálatot vállalunk, akkor
a szolgálatnak kell lennie az első helyen akkor is, ha
szimpatikusak a szolgálótársak. Valamint ide tartozik az is, hogy nem azért önkénteskedem, hogy mások
előtt jobb színben tűnjek fel. A cél marad a szolgálat
a szolgálatért, nem pedig látványos magamutogatás.
Ugyanakkor több előnnyel jár, ha az ember csapatosan
vállal önkéntes feladatokat. Új csapattal lehet ismerkedni, régebbi közösséggel (akár egy őrs, egy raj) lehet

csapatot építeni. Sokkal hatékonyabban lehet dolgozni.
Érezheti az ember, hogy nincs egyedül.

Önkéntességbe menekülni
Éppen a cserkésztörvény második pontját vettem az
őrsömmel, amikor iskolai kötelezettségeim lettek volna. Nagyon paradox helyzet volt: a kötelességekről beszélgetünk, és én éppen azokban a pillanatokban nem
azt teljesítettem. Úgymond, ne vigyük túlzásba az önkéntességet sem! Mennyivel jobb volt januárban az
ételosztáson segíteni, mint a vizsgákra tanulni. Az önkéntesség fontos, de nem fontosabb, mint a saját kötelességeink. Az önkéntesség olyan, mintha más korlátozott lenne az ő kötelességeinek
ellátásában, ezért és besegítek
neki is. De előbb mindenki a saját háza táján söprögessen! Ne
legyen az önkéntesség ürügy a
felelőtlenségre.

Önkényes önkéntes
Egy gyermekotthonban végeztünk egy barátommal önkéntes
munkát. Az első nap a gondnok mondta, hogy segíthetnénk a kert ápolásában. Mi pedig elég duhaj lendülettel kézbe vettük az ollót és a sövényvágót és elkezdtünk
velük rendet rakni, különösebb hozzáértés és felügyelet nélkül. Az eredmény szerintünk szép lett. Az otthon
igazgatója inkább a „megcsonkított” kifejezést látta találónak. Ha önkénteskedünk, legyünk biztosak benne,
hogy azt csináljuk, amire tényleg szükség van.

Önkéntes megváltó
Az emberben van egy vágy, hogy törlesszen az Istennek az emberek felé kimutatott szereteten keresztül.
Ez természetes. Az Istennek kedves, hogy mi szeretjük egymást cselekedetekkel is, és mindezt nem jutalomért tesszük. Azonban a nagy törlesztés közepette
ne feledkezzünk meg róla, hogy a mi önkéntességünk
csak árnyéka lehet annak, amit Jézus Krisztus tett. Ő
önként adta magát a bűneinkért váltságul. Így nekünk
nem kell már törlesztenünk az Isten felé, mert Ő tökéletesen eleget tett értünk. Ezért ha szolgálunk egymásnak, akkor ne a törlesztés hajszolása, hanem a megváltottságból fakadó hála legyen az, ami önkéntességre indít bennünket! Kívánom mindenkinek, hogy hitéletünknek ezt a pillérét is meg tudja élni, többek között a
cserkészetben.
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Hírek

Az Országos
Elnökség hírei
Kósza korosztályi vezető
A kósza korosztály egyre jobban eltér a cserkész korosztálytól. Bár BiPi alapvetően nagycserkészekkel és
kiskószákkal kezdte a munkáját, a cserkész korosztály nem foghat át 7 éves időtartamot. Ezt felismerve
az elmúlt 17 évben számos helyen kezdődött valami
kósza élet címén. Érdemes lenne ezeket megismerni,
a kereteket meghúzni, támogatást adni és segíteni a
vezetőinket. Ebben az együttműködésben a X. (Pesti) Cserkészkerület kvt-jével egyetértésben a kerületi
kósza szakvezetőre bízzuk ezt a munkát. Jóvér Ákos
csst. (802.) nyári kósza táboros felhívása:
Kedves Cserkésztestvéreim! Jóvér Ákos vagyok, a 802.
Szent Korona cserkészcsapat Hiúz őrsének az őrsvezetője. A Hiúzok kósza korosztályúak. (Hamarosan kiderül,
hogy ez miért fontos.) Bellák Hédi csst. (25.) és én idén
nyáron Portugáliában önkénteskedtünk két cserkészparkban majdnem két hónapot. Ez idő alatt megismertük az ottani cserkészetet, sok élményt gyűjtöttünk és
sok cserkésztábort láttunk, sőt voltunk az ottani kerületi
nagytáborban is! Ez alatt a majd’ két hónap alatt ellestünk sok jó praktikát, módszert, ötletet az ottani lelkes
cserkészektől. Sokat gondolkodunk már ott kint is, hogy
az ottani százezer fős cserkész mozgalomból mik azok
az elemek, amiket a mi cserkészetünk erősítésére tudnánk használni. Ennek a gondolkozásnak lett az eredménye, hogy meg akarjuk valósítani a kifejezetten kószáknak szóló, korosztályi nevelési célokat szolgáló tábort. Hosszútávú célunk, hogy segítsük a kósza korosztály létszámbeli növekedését, hogy egyenrangú társai
lehessenek a többi korosztálynak a Magyar Cserkészszövetségben. Tanulva Bi-Pi példájából, aki előbb kipróbálta elképzeléseit egy táborban, majd ezután írta meg
a Scouting for Boys-t, mi is kipróbáljuk az elképzeléseinket, és leszűrjük belőle a tapasztalatokat.
Elképzeléseinket bemutattuk a VTK-n, az I. és X. kerületi vezetőtiszteknek és PFM-eknek, majd pedig az

országos vezetőtisztnek is. Mindenkitől elismerő, támogató és bátorító szavakat kaptunk a terveinkről. Támogatásuk nyomán elkezdtük a szervezést, és egy kérdőívvel szeretnénk jobb rálátást szerezni a jelenlegi kósza korosztályi helyzetről. Kérlek, segíts a kérdőív kitöltésével és további kósza korosztályban
érintetteknek való megosztással: goo.
gl/t0fDav
A kósza korosztály sok kérdést, megvitatandó témát, megosztandó véleményt vált ki sok
cserkészvezetőből. Mindannyian keressük a legjobb
módot arra, hogyan tudunk a ránk bízott kószáknak
valami hasznos, előremutató és élvezetes programot,
illetve minőségi cserkésznevelést adni. Segítségetekkel egy közös gondolkozás indul el arról, hogy mit
kéne, és mit tudunk adni a kósza korosztályú fiataloknak, milyen legyen a kósza identitás, mire van szüksége egy kószának. Biztos, hogy a válaszokat mindenkivel együttműködve, országos szinten kell kialakítani.
Én ehhez “csupán” kezdő löketet szeretnék adni. E levél
célját és saját hatáskörömet tehát egyelőre a táborra szeretném szűkíteni, mégpedig egy 2015-ben megvalósuló kósza táborra, amit nektek, a ti kószáitoknak
szervezünk, saját lelkesedésünkből és ötleteinkből. Bízunk benne, hogy elnyeri tetszéseteket és örömet leltek majd benne! A tábor előreláthatólag 2015 augusztusának első felében kerülne megrendezésre. Ahogy a
mondás is tartja: egységben az erő! Egy olyan csepp
leszünk a tengerben, ami elindítja ezt az egységet teremtő összefogást. Ehhez pedig, kedves cserkésztestvéreim, majd a ti testvéri, segítő kezeitekre, biztató támogatásotokra és gondolataitokra is szükség lesz a
közös ügy érdekében!
Köszönjük előre is!
További információkért Ákost eléritek a koszavezeto@
cserkesz.hu címen.
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Új szálláslehetőségek a Cserkészparkban

Új táblát kapott a Cserkész-forrás

Szeptember végén a bécsi cserkészparkból kaptunk
17 db használt, de osztrák minőségű emeletes ágyat.
(Nem süpped be, felkeléskor nem akad bele a hajad.)

A Baranya megyei Mánfa településhez közeli Kőlyuknál a Cserkész-forrás tábláját vandálok néhány éve
megrongálták. Az alumínium csövét akarták kivenni
és pénzzé tenni. Mivel stabilan be volt építve, kudarcot
vallottak, ezért a forrás tábláján álltak bosszút: összetörték. Bóday Miklós és segítőtársa, Karsai József kőfaragó új forrástáblát készítettek, melyet ingyen bocsátottak rendelkezésre.

Hazament
2014. október 26-án, a Borsod megyei Tállyán 88 éves
korában elhunyt Schneider Imréné cserkésztiszt, a népművészet mestere. Temetése Tállyán 2014. október
30- án 14 órakor volt.
Köszönjük a szállításban nyújtott segítséget Szabó Petinek (400) és Garay Józsinak (221), és a szerelést Csabának, és Misi bácsinak.
képek: www.facebook.com/media/set/?s
et=a.561114923988048.1073741856.
140610889371789&type=1
Nyáron készült el új szálláshelyünk, amelyet a külföldi önkéntesek építettek. Az általuk Steve névre keresztelt építmény egy nomád menedék szálláshely. Sátorhely-díj áron lehet megszállni benne, és 8-10 matracnak van hely. Vagány vándoroknak ajánljuk szeretettel.
Képek: www.facebook.com/media/set/
?set=a.518313878268153.10737418
51.140610889371789&type=3&uploaded=1

Cserkészről neveztek el közterületet
Kedves Cserkésztestvérek! Egykori csapatparancsnokunkról, dr. Marián Miklósról nevezték el a Baláta-tó
idén átadott sétányát.
Az alkalomról bővebben itt olvashattok:
termeszetjaro.hu/cikk/a_kaszo_zrt._
atadta_a_dr._marian_miklos_setanyt
Parancsnokunk a Baláta-tó egyik legelhivatottabb kutatója volt, aki 1952 óta kutatta az ősláp gerinces állatvilágát, 1959-ben ebben a témában írta doktori
disszertációját. Emlékét büszkén őrizzük!

Külügyi Hírek
A Magyar Cserkészszövetség Országos Külügyi Bizottsága ezúton mond köszönetet Borzák Péternek a 2014es Scouting Train csapatvezetőjének; Galló Gergelynek a
2014-es Eurázsiai Dzsembori csapatvezetőjének; Újsághy
Gézának a 2014-es Közép-Európai Dzsembori csapatvezetőjének az elvégzett, példaértékű munkájukért.

A Gilwell Csapat hírei (Vezetőképzés)
Lezárult az 5. CSPKVK

Ismét egy vezetőképzés végéhez értünk. 2014. október
30-án a Nagykovácsi Parkban lezárult az 5. CspkVK. Sikerrel teljesítették, és megkapták a nyakkendő-gyűrűjűket:
Amberboy Domonkos csst. (412.)
Czettele Győző cst. (1016.)
Hartmann Zoltán csst. (608.)
Kriszbacher Gergő csst. (217.)
Kuti Szilárd csst. (1604.)
Módly Noémi csst. (708.)
Rácz Borbála csst. (1019.)
Szilassy Péter csst. (16.)
Hálásan köszönjük a kiképzőik munkáját, és a résztvevők kitartását!

Pályázat!
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet pályázatot hirdet gyermek- és
ifjúsági közösségépítő programsorozatok témában. Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe! A pályázatról bővebb információkat itt találtok: www.ncsszi.
hu/palyazatok/palyazati-kozlemenyek/121/news.
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Sátorszemle

Statisztika
az önkéntességről
ŐRSVEZETŐ
Program

Időtartam (óra)

Alkalom egy évben

Egy évben összesen

Őrsgyűlés

1,5

40

60

Felkészülés az őrsgyűlésre

1,5

40

60

Vezetői megbeszélés

2

9

18

Csapat portyák

42

2

84

Kirándulás, túra

10

1

10

Raji, csapat vagy őrsi program

8

4

32

Nyári tábor

24

10

240

Képzések, továbbképzések,
országos programok

20

1

20

Összesen:

524 óra~22 nap
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SEGÉDTISZT
Program

Időtartam (óra)

Alkalom egy évben

Egy évben összesen

Őrsgyűlés

0

0

0

Tiszti megbeszélés

3

4

12

Vezetői megbeszélés

2

9

18

Csapat portyák

42

2

84

Kirándulás, túra

10

1

10

Raji, csapat vagy őrsi program

8

4

32

Nyári tábor

24

14

336

Képzések, továbbképzések,
országos programok

20

3

60

Összesen:

552 óra~23 nap

KIKÉPZŐ (egyéb munkán felül)
Program

Időtartam (óra)

Alkalom egy évben

Egy évben összesen

Megbeszélés, kiképző képzés

6

10

60

Hétvégi képzés

42

4

168

Vezetőképző tábor

24

14

336

Előfeladatok, utófeladatok javítása

10

2

20

Képzésekre készülés

2

10

20

Összesen:

604 óra~25 nap
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