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Programajánló

InterCamp 2015
A lengyel ZHP cserkészszövetség szeretettel vár magyar cserkészeket is a jövőre megrendezésre kerülő InterCamp elnevezésű
táborába. A program nagy
múltra tekint vissza, 1967
óta minden évben több száz
cserkész tölti együtt a pünkösdi hétvégét a táborban.

Disznótour 2015

A tábor időpontja:
2015. május 22-25
A tábor helyszíne:
Nysa, Lengyelország
A tábor költsége:
20 euró előjelentkezőknek
és IST előjelentkezőknek
A jelentkezőknek az utazásukat és a program ideje
alatti étkezést maguknak kell megoldani, mivel a díj
nem foglalja magában az ellátást és az ahhoz szükséges eszközöket sem! (Korlátozottan lehetőségünk
van együtt táborozni/főzni helyi lengyel cserkészekkel,
hogy a sok felszerelés szállítását kiküszöböljük.) A tábor előtt vagy után lehetőség van önköltségen Home
Hospitality programban való részvételre, ami alatt a
közelben található nevezetességeket lehet megismerni
a helyi cserkészek segítségével.

Résztvevők életkora: 14-17 év (a magyar jelentkezőket őrsökben jelentjük be, így feltétlen szükséges,
hogy őrsvezetők is jelentkezzenek, ne csak résztvevők!)
Őrsvezetők: 18+
IST: 18+, angol nyelvtudással (az IST-knek
jár étkezés ugyanazért az összegért)
Jelentkezési határidő: 2014. december 31, 23:59, az
intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel.
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi Bizottsághoz bizalommal!

Éjszaka a múzeumban
Interaktív tárlatvezetéssel várja a Magyar
Nemzeti Múzeum az érdeklődőket minden hónap első szerdáján zárás után. Az
interaktív túra során a látogatók betekinthetnek az elzárt termekbe is, minden állomás rejteget
valami meglepetést! 100 perc alatt fedezhetjük fel a
múzeum több évszázadának titkait. A programra előre
kell regisztrálni, legközelebb január 7-én tudtok bepillantani a múzeum rejtett zugaiba. Bővebb információt
itt találtok: www.programturizmus.hu/ajanlat-kalandozas-a-muzeumban.html
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Disznóvágás délvidéki módra, táncház, előadások, játék! Ne maradjatok le a regöscserkészek által szervezett
DisznóTour-ról január 16-18 között! Az esemény facebook oldala: www.facebook.com/events/362220453937179

Csapatparancsnoki teendők
Kedves Csapatparancsnokok! A VL mostantól minden
hónapban igyekszik megkönnyíteni a munkátokat, így
összegyűjtjük nektek, hogy az adott időszakban mik
azok a tennivalók, amiket jó, ha észben tartotok.

A karácsony közeledtével számos apróság van, amire jó,
ha odafigyeltek. Szép gesztus ilyenkor minden támogatónak, segítőnek valami apró figyelmességgel kedveskedni. Írjatok képeslapot a plébánosnak/lelkipásztornak,
az anyagi támogatóknak. A csapatkarácsony jó alkalom,
hogy akár minden csapattaggal aláírassátok, de még
jobb, ha meghívjátok azokat az embereket is a karácsonyozásra, akiknek szeretnétek valamit megköszönni.

Ha szoktatok hírlevelet írni a szülőknek, ideje, hogy kiküldjétek a karácsonyi számot, ne felejtsétek el beletenni a téli tábor részleteit sem.

Karácsony után is sok az adminisztratív feladat, januárban el kell készíteni az éves jelentést, felvinni az új
tagokat az ECSET-be. Kérjetek rajvezetőitektől a rajok
első félévéről beszámolót, és rajmunkatervet a második félévre.
Érdemes küldeni vezetőiteknek egy levelet, amiben ös�szefoglaljátok, hogy miket csináltatok az első félévben,
hogy halad a csapat munkatervének megvalósítása.
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A hónap témája

A VK megújítása

Biró Bence csstj. (1227.) Miskolc
Mikor voltál legutóbb vezetőképző táborban?
Bence Nyáron voltam a STVK-ban, a
22/b-ben jelöltként. Pozitív benyomásokkal
távoztam, nekem tetszett. A VK előadásainak tartalmi részét érdemes lenne átgondolni, azok lehetnének kicsit naprakészebbek. Éppen erről beszélgettem a csoportunkban: milyen praktikus lenne, ha jogi, pénzügyi felkészítést is kaphatnának a vezetőink! Szükséges ismeretek
ezek, ha pályázatírásra vagy könyvelésre adnánk a fejünket. A cserkészetben is gyakori egyesületek, alapítványok működtetése a saját irányításunk alatt történne,
nem kellene ezzel másokat terhelni, és egyáltalán nem
baj az, ha ezt a tudást is a magunkénak tudhatjuk.
VL

VL A kagylós STVK módszereit nem ma találták
ki. Éreztél olyat, hogy kissé elhaladt felette az
idő, vagy kiállta a hosszú próbát, és megőrizte
az aktualitását?
Bence Nem, nem éreztem, hogy poros lenne a módszertan. De az előadások témájában elfordultak ismétlések. Kicsit az őrsvezetői témákra emlékeztettek, olykor
konkrétan ezeket hallhattam, talán ezeket lehetne magasabb szintre emelni. Szerintem a hagyományos elemeket nem szabad megbolygatni, a kagylót, a táborban
történő eseményeket. A táborban gondolkoztunk azon,
hogy elképzelhetőek lennének a vegyes őrsök is. A vezetői őrsökben ma már nincsenek homogén törzsek, és
talán itt is tanulhatnánk, szokhatnánk a vegyes csoportban végzett munkát.

Ennek milyen előnye van?
Ha jól ismerjük a másik nem határait – ugyan
egyéni teljesítményekről van szó – mégis közelebb kerülünk a megértéshez. A képzés során bizonyára eltérő reakciókkal, megoldásokkal találkoznánk a fiúk és a
lányok esetében. Egy vegyes őrsben lettek volna a két
nem közti eltérésből adódóan plusz problémák, amelyek
megoldását akár ott elsajátíthattuk volna.
VL

Bence

Bence Az eszköztámogatást illetően jobb a kerületi raktározás gyakorlata, és ez így működik is a szövetségtől
kapott új eszközeinkkel. Az ŐV-emlékeztető esetében elkelne egy központi frissítés, mert arról valóban le kellene
fújni a port. Véleményem szerint a szövetség egy egységes, megújított keretszöveget, alapinformációkat tartalmazó kiadványt nyújtana át, ami a kerületi kiképzőtörzsek által kibővíthető lenne. Lenne egy közös alap, amit
a helyi sajátosságokkal egészítenének ki az érintettek.
Ez működhetne fordított irányból is: vagyis érkezhetnének szócikkek, fejezetek a kerületekből is a központba.
Sokszor azzal szembesültem őrsvezetőként, hogy az
emlékeztető az 1999-es írásokkal nem eléggé használható mára. Például kommunikációs csatornaként még a
hírlánc leírása szerepel, noha ma már mindenki modern
elektronikai eszközöket használ, és a facebook-on tartja
fenn az őrsi csoportját.

Pótó Judit, Tidu csst. (673.) Pécs, 6. kerületi PFM
Mikor voltál legutóbb vezetőképző táborban?
Idén a központi STVK-n voltam kiképző, és több éve a pécsi ST vezetőképzőben
dolgozom, ahogy jövőre is. Tapasztalataim
szerint a korosztályokat és a hozzájuk kötődő feladatokat, nevelési módszereket, eszközöket kell pontosan meghatározni, a VK-k
jellege szerint. Kinek mi a funkciója? Az ŐVVK őrsvezetőket képez, a STVK rajparancsnokokat, a CSPKVK a csapatparancsnokokat, és akkor nem fogjuk összemosni az
eszközöket. Minek kéne az ŐV-knek csapatparancsnoki
ismereteket adni? Aki arra kíváncsi, menjen CSPKVK-ra.
Szerintem ez nem volt kellőképpen körvonalazott, letisztult. Nagyon sok hagyományból építkezünk, az elmúlt
évtizedekben viszont sok minden megváltozott. Más és
más lett azóta a funkciója a különböző szinteken lévő
vezetőknek. Tizenöt évvel ezelőtt sokkal önállóbbak voltak az ŐV-k, és több olyan feladatot is elláttak, amit ma
már a parancsnokok látnak el.
VL

Tidu
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VL Szerinted egy központi VK irodának mi az elsődleges feladata? A VK-k részére szóló konkrét fizikai segítségnyújtás eszközök formájában,
vagy inkább az egységes tudásanyag biztosítása?
Tidu Mindenképpen jó, ha számíthatunk a központra,
mindig jól jön a sátor, a balta, a fűrész. Az emlékeztető dolgában az a véleményem, hogy akkor jó, ha bővíthető. A VK törzsek nagyon elkötelezettek, és szívesen
gondolkodnak a vezetőképzésről. A VK konferencia egy
fontos színtere ezeknek a beszélgetéseknek. A megújítási folyamat is nagyon fontos, mert különböző VK-kból
érkező emberek ülnek egy asztalhoz, és gondolják át a
munkánkat illető kérdéseket, sokat tanulva egymástól.
A hárshegyi ŐV-k között is azt éreztem, hogy pusztán
azzal, hogy megosztjuk egymással a tapasztalatainkat, fejlődni vagyunk képesek. Emiatt egy központi „keret-tananyag” segítheti a vezetők munkáját.

Szerinted jó ez a folyamat?
Mindenképpen jó. Sok káros hatása volt annak,
hogy kapacitásbeli hiányok miatt elcsúsztak a funkciók, gyerekek estek ki a cserkészetből, nem voltak elég
jól összeállított programok, és kevés volt a vezető. Azzal,
hogy a különböző VK-szinteken letisztázzuk, kinek szól,
VL

tanulunk például változás-menedzsmentet is. Az ŐVVKban a kiképzők úgy viselkednek, mintha a Szent Grál birtokában lennének, és azt adnák át a jelölteknek. ASTVKban is inkább ez érződik, de ott már megjelenik a partneri hozzáállás. A CSPKVK-ban kérdések vannak, amire
közösen keressük a választ, majd ezek alapján alakítunk
ki közös álláspontot.
VL Kiképzőként hogy látod, miben lenne érdemes megújulni?
Péter A CSPKVK-ban merült fel a munkaterveknek a
kérdése. Azt kérjük a jelöltektől, hogy az elvárt keretek
szerint írják meg. Viszont magam is tapasztalom őrsvezetőként, hogy nekem már nem feltétlenül van arra
szükségem, hogy részletesen lebontva, táblázatosan írjam le a témáimat. Egy kezdő őv-nél még elvárható az
ilyen szintű részletesség, de egy tapasztalt vezetőnek
lehetne vázlatosabb a munkaterve. Egy bizonyos idő elteltével, talán az első év után, bízhatnánk már annyira
az őrsvezetőnkben, hogy ne kelljen neki percre lebontva
közölni a munkafolyamatait.

VL A különféle kerületekhez tartozó VK-k hagyományosan eltérő kereteket alkalmaznak.
Megengedhető, hogy minőségbeli eltérések legyenek? Mennyit ér az ST nyakkendő?
Tidu A kerületek nagyon sokáig úgy tartották meg a VKkat, hogy nem beszéltek egymással. Ennek lehet minőségi eltérés a következménye. Amióta beszélünk egymással, a különbségek sokkal jobban leszűkültek. Ma
már folyamatban van a minőségi kiegyenlítődés. Mindenki magas színvonalú VK-t szeretne csinálni. Ez a folyamat úgy jó, hogy alulról indult. Amikor a VK megújítási koncepció hivatalos lett, akkor az ŐVVK-k már két
éve beszéltek egymással, ami sokat segített a folyamat
előmozdításában: nem azt éreztük, hogy ez egy felülről
érkező elvárás. Nem kell minőségbiztosítás felülről, nem
kellenek mérési adatok. A csoport nyomása, a többiek
véleménye lendületbe hozza a fejlődést.

Bálint Georgina, Gina csst. (126.) Veszprém

Bérdi Péter csst. (519.) Szeged

Miben lenne érdemes megújulni?
Nagyon alaposan megvizsgálnám, hogy ki alkalmas a vezetőképzésre. Rendben, hogy minden kerületnek van vezetőtisztje, de akkor legyen is olyan szinten,
hogy „oszthassa az észt”! Másrészt, ha egy kerület nem
képes VK-t csinálni, akkor az központilag tiltsák meg,
mert egy ilyen VK-ban szerzett képesítés ezáltal leértékelődik.

Mikor voltál legutóbb vezetőképző táborban?
Péter Két évvel ezelőtt voltam kiképző,
hosszú kihagyás után. Most a CSPKVKban veszek részt. Két éve vezetek csapatot, akkor még nem volt ilyen képzés. Nagyon elégedett vagyok ez utóbbival. Szemléletbeli modernitás jellemzi,
VL

Tidu

VL Szerinted egy központi VK irodának mi az elsődleges feladata? A VK-k részére szóló konkrét fizikai segítségnyújtás eszközök formájában,
vagy inkább az egységes tudásanyag biztosítása?

és mi a célja a cserkészetnek, segíti az egymást támogató munkát.

2008-ban végezted el a KCSVK-t. Mit tudsz a
vezetőképzés változásairól?
Gina Amikor én elvégeztem a kiscserkész
vezetőképzőt, még nem volt felső korhatár, ma ez 19 év. Tudtommal a keretet
meghagyták, viszont a korhatár szűkítése
engem, a csapatomat nem érint jól, mert
többen vannak, akik mennének KCSVKba, de ezután nem tehetik meg. Ebben a képzésben azt
szerettem nagyon, hogy van gyakorlati része, nem csak
elméleti. Ennél a korosztálynál nagyon hasznos, hogy
már az első pár nap után tudd használni a módszert, és
élvezd, hogy működik a 8-9 évesekkel. A három vezetőképzőm közül ez volt a legjobb, ez adta a legtöbbet.
Egyetlen gondom a változással, hogy a korosztályt egykét évvel ki kéne tolni.
VL

VL

Gina

Vezetők Lapja 7

CserkéSzemmel

Akinek nem inge…
írta: Nagy Emese

A RUSZ, és ami mögötte van

Rég nem váltott ki ekkora figyelmet és érdeklődést az infolistán megjelentek közül, mint a
RUSZ megújítása céljából véleményezésre küldött anyag. A Vezetők Lapja Holndonner-Kirst
Enikőt csst. (432.), Encit kérdezte a RUSZ-ról,
aki orvos, de most nem praktizál, kislányával,
Jankával otthon van, emellett PhD hallgató.

VL Az egyenruha körüli vita egy régi történet,
mi indokolta a Ruházati Szabályzat részletekbe
menő módosítását?
Enci A jelenleg hatályos RUSZ-unk 2003-ból való.
2008-ban merült fel az igény, hogy pici tartalmi változás legyen, próbáljuk fejleszteni a ruházati szabályzatunkat a mai kor elvárásai szerint, de a történelmi hagyományokhoz hűen. Akkoriban készítettem egy kérdőíves felmérést, amelyet ŐVVK-ban, STVK-ban, illetve a
X. cserkészkerületi nagytáborban töltettem ki résztvevőkkel, vezetőkkel. 170 fős véleménycsokrot gyűjtöttem így össze, melynek összesítése után létrejött egy
excel-táblázat. Már akkor is látszott, hogy az igények is
eltérőek, a nézőpontok sem fedik egymást. A tartalom
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összefésülésére, tematizálására hoztunk létre egy
egyenruha szekciót a 2008-as INDABA konferencián.
Az ez iránt érdeklődő tíz-tizenöt cserkészvezetővel tekintettük át a véleményeket. A INDABA témája a kommunikáció volt, így az egyenruhát is ebből a szempontból, mint kommunikációs eszközt tárgyaltuk meg. Ezek
az események idézték elő, hogy hárman, Balu, Holdi és
én, újítsuk meg a RUSZ-t. 2011 telén alakultunk hivatalos bizottsággá. Tagjai: Illési Lenke (1002.) divattervező, többszörös NÍVÓ-díjas, a Gombold újra! projekt
egyik nyertese, ő tervezte a telki lányok egyenruháját
is. Az anyagtervezésben, textilmunkákban Márkus Zsuzsi (412.) nyújtott segítséget. Ők voltak a központi tagok, és minden kerületből hívtunk legalább egy embert.
Futó Ádám (432.) a X. cserkészkerületből történészként, a hagyományok nézőpontjából erősítette a munkánkat. A második beszélgetéskor csatlakozott hozzánk
Zsizsa (Szabó Zsuzsanna csst., 831.), aki szintén divattervezőként támogatta az ügyet. Ennek a folyamatnak volt a része, hogy először megalkossuk a ruházat
küllemét, megőrizve a hagyományos vonalakat, színt,
csak azt egy kicsit hordhatóbbá téve. Legfőképpen
azt a problémát kellett megoldani, hogy az egyenruha
anyaga olyan legyen, amit könnyű viselni, és a színtartóssága is megbízható legyen. A gyártás folyamán az
azonos színkóddal rendelkező festék használatakor a
pamutvászon kelme csak abban az esetben azonos árnyalatú, ha egyszerre rendelsz nagy mennyiséget.
VL Tudsz mondani olyan koncepcionális jellegű
dilemmákat, amelyek alapjaiban változtatták
volna meg az eddigi gyakorlatot?
Enci Erős igényként jelentkezett már az első felmérésben, hogy lehessen galléros pólóval viselni a nyakkendőt, vagy bármilyen csapatpólóval. Részben a vezetői
konferencia szekciójának, részben a nevelési vezető
véleményének a hatására ezt elvetettük. Az indoklás
szerint félő, hogy ha pólóval hordják az nyakkendőt,
előfordulhat, hogy olyan mintás, díszítéses, szöveges
pólóra is felkerülhet, ami tartalmilag ütközik a cserkészet értékeivel. Ugyanakkor a személyes véleményem az, hogy elképzelhetőnek, sőt jónak tartanám, ha
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meghatározott pólóval, vagy
korosztályi pólóval hordják
a nyakkendőt. A nyakkendő
a legjellemzőbb ruhadarabunk, mely a fogadalomhoz
kötődik, és az a jó, ha minél
szélesebb körben látszik. Úgy
gondolom, hogy a póló viselését bízhatjuk a vezetőink intelligenciájára. Egyetlen igény
érkezett az ing színére vonatkozóan: egy nyolcéves kislány
pink színű ingre vágyott. Ez
nem ment át. Aztán tradicionális zsebet kértek többen,
ami szív alakú zsebfedővel,
és hole-os varrású, nagyobb kapacitású zsebet jelent,
de ezt is elvetettük, mert nem lehetne rávarrni a jelvényeket. A korosztályi nyakkendők eltérő színére jelentkezett még igény az utolsó pillanatban, november elsején, éjszaka. A szürke nyakkendő témája keltette fel az
érdeklődést. Azt mondjuk, hogy a nyakkendő a fogadalmunk jelzése, és azért eltérő, mert amikor a fogadalmunkban változás van,
akkor ezzel jelöljük. Viszont nincs
vándor fogadalom, mégis sokan szeretik a korosztályt
valamivel jelölni, ez pedig
a szürke nyakkendő. A kék
nyakkendő kérdése egy érdekes impulzus volt. A szabályzat
már másfél éve körülbelül ugyanilyen készültségben volt, csak jegeltük. Láttuk, hogy mind a korosztályi pedagógia előtérbe kerülése, mind a vezetőképzési és megbízatási rendszerünk
átalakítása miatt lesznek olyan változások, amelyek
az egyenruhánkon is látszani fognak. Viszont érkezett
az a központi igény, hogy mégis csak fogadjunk el egy
RUSZ-t, hogy a közbeszerzéshez szükséges szabályzati
háttér rendelkezésre álljon.
VL Ez volt tehát az oka a hirtelenségnek, amit
indulatokkal fogadott néhány cserkészvezető.
Enci Igen, és nem számítottam ilyen negatív visszhangra. Én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogyha valaminek a kidolgozásában részt veszek, akkor jó szívvel
mondok róla véleményt. Nem vagyok az a típusú ember, aki amíg munka van, nem vesz benne részt, aztán
letesznek elém valamit, és hevesen kritizálom. Hacsak
nem valami hatalmas baklövést látok benne. Hogyha
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Elgondolkodtam azon, hogy akarom-e, hogy bármilyen
egyenruhát magamra húzzak. Mindig csak listákon jöttek a vélemények, olyanon is, amelyen nem
szerepelek. Egyetlenegy személyes megkeresés
sem érkezett a most kritizálóktól.
2009-ben kezdődött a munka a
RUSZ-szal. Mit tennél máshogy a
mai eszeddel?
Enci Egyrészt bele sem fognék, másrészt biztos, hogy valamilyen nagy,
internetes véleménybekérést csinálnék, és mindent az utolsó szögig
dokumentálnék. Mikor, mi történt,
ki válaszolt. Biztos, hogy úgy indulnék neki, hogy minden megbeszélésen ott lennék, tudnék az
egyeztetésekről. Sokkal nagyobb
rálátást szeretnék a folyamatokra, a kommunikációra, az érdekegyeztetésekre, mit amen�nyire tehettem. Igaz, én sem kértem, hogy ott lehessek, de nem is
tudtam, hogy vannak. Bizalmi alapon működtem. A kommunikációban jobban is ütemezhettem volna
a tudnivalókat, csak én ebbe nem
gondoltam bele.
VL

ez bődületes marhaságot nem tartalmaz, akkor elfogadom mások beletett energiáját, munkáját. Ha valamivel nem értek egyet, odaírom, megüzenem neki,
hogy szerintem… Őszintén szólva, az ember mindig a
saját nézőpontjából várja a mások reakcióját is. Az indulatok azért leptek meg bennünket, mert amikor hívtuk a kerületi küldötteket, többségük válaszra sem méltatott, amikor pedig véleményezésre került sor, szitokáradat zúdult ránk.
VL Hogyan élted meg
az elmúlt hetek eseményeit?
Enci Nehezen. Az a baj, hogyha
leteszek valamit a legjobb tudásom
szerint és azt nagyon hevesen kritizálják, azt
magamra veszem. Ez volt az első adag kritika, aztán
érkezett a valóban személyemnek szóló sértő kritika,
és összeesküvéselmélet. A szabályzatban egy árva szó
nincs arról, hogy ki fogja ezentúl gyártani, forgalmazni az egyenruhákat. Nekem ebben sem anyagi, sem
egyéb érdekeltségem nincs. Annyi igen, hogy jó egyenruhát szeretnék viselni, ami kényelmes. A véleményformálók kapcsán én a cserkésztársadalomban csalódtam. Azt gondoltam, hogy ez egy más értékrenddel, és
más kollektív pszichével rendelkező társaság.
VL Azért az emlegetett véleményáradatban néhány emberről beszélünk csupán!
Enci Igen, de ha ők hangosak, úgy tűnik, minta az egy
kiterjeszthető vélemény lenne. Ha egy viszonylag szűk
társaság ilyen embereket tűr meg maga között és nem
moderálja, akkor úgy gondolom, ott nagyobb baj van.

VL A kritika egy része arról
szólt, hogy túl személyes kötődésűnek látták azt a kört, akik
részt vettek a RUSZ megújításának munkálataiban. Barátságok,
családi kapcsolatok szúrtak szemet, nem a szabásvonal részletei.
Enci Én barátomnak mondok minden
cserkésztestvéremet. Márkus Zsuzsi tervező is ilyen barátom. A RUSZ-szal kapcsolatos tervezőmunkán kívül egyszer
találkoztunk – meghívott az esküvőjére.
VL Az egyenruha gyártása üzleti
vállalkozásban tud megvalósulni,
ezért vannak, akik úgy érzik, sérülnek az érdekei. A portya.netnek van köze a RUSZ-hoz?
Enci A portya.net részéről Zsuzsi
és Lenke még a bizottság megalakulása előtt csatlakozott hozzánk .
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CserkéSzemmel
Tudtuk, hogy már tervezett cserkészinget Zsuzsi, és felírtam az
elérhetőségét, hiszen szakember, aki szeretne velünk dolgozni.
A tervezők sok munka, alapanyag felhasználásával tevékenykedtek önkéntesen,
míg kialakult az általunk
javasolt egyenruha.
Ami a portya.net-en
van, például nem is
a javasolt változat,
hanem egy korábbi. Ez az ő szellemi termékük, olyan, mint egy ügyvéd
által szerkesztett okirat, amiben nem
a tinta, és a papír a valódi költség, hanem a szaktudás. Tekinthetjük ezt az
ő esetükben a gyártási leírásnak. A
Zsuzsiék ettől teljesen függetlenül,
még jóval azelőtt, hogy az új RUSZ elfogadásra került volna, elkezdték ezeket gyártani. Mindannyian tudjuk, hogy
bőven van igény cserkészegyenruhára.
A cserkészbolt mostani ellátása nem
biztosított: mikor tavasszal ott jártam,
rövid ujjú ing nem volt, ősszel meg a
hosszú hiányzott. Zsuzsiék nem egyedül voltak a vállalkozói kedvvel: a Cserkeszonline, a Csodaszarvas is gyártásba
kezdett.
VL Érkeztek olyan visszajelzések,
hogy problémák vannak a méretekkel?
Enci A szabályzatban azt szerettük volna,
hogy készítsenek egy méretfelmérő lapot,
hogy a méreteinkhez szabott legyen a konfekció. Közel sem mindegy, hogy mit nevezünk XS-esnek, M-esnek, stb. Készültek olyan
férfinadrágok, amikről csak úgy beszéltünk,
hogy mellben szűk, vagyis tüdőnadrág. Éppen az indított el minket az új RUSZ felé,
hogy amikor a 2007-es Dzsemborira új
egyenruhákat kaptunk, kiderült, hordhatatlanra sikerültek. Az anyaguk olyan kemény,
hogy megáll a sarokban, sprőd, mindenedet kidörzsöli, télen hideg, nyáron meleg.
Főleg kivitelezési és anyagbéli problémáink voltak. Nekünk soha meg nem fordult volna a fejünkben, hogy bármelyik
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jelenlegi gyártót kiszorítsuk, inkább azt szerettük volna, hogy együtt valami jobbat hozzunk létre. Naivan azt gondoltam, hogy a gyártási leírás alapján, a beszerzett alapanyagokból gyártassanak ők, vagy legyen egy helyen a varroda, de
mindannyian forgalmazhatják az egyenruhákat.
VL Hol tartunk most? Mi végleges a
RUSZ-ban, és mi lesz a TÁMOP pályázatból finanszírozott egyenruhákkal?
Enci Egyelőre úgy néz ki, hogy csak ingek és nyakkendők kerülnek gyártásra,
szó volt arról, hogy néhány női alj, de
nem akkora tételben, mint az ing. Tudomásom szerint ezt finanszírozza a
TÁMOP. Az OT-n nagyon sokan azt javasolták, főleg az OVTT összesített
véleménye alapján, hogy most csak
az ingek leírását fogadjuk el. A régi
RUSZ-ba beletettük az új ing, ingblúz
leírását is.

Hogy fog kinézni a fiúk új
inge és a lányok ingblúza?
Enci Képzeljünk magunk elé egy
Csodaszarvas cserkészinget, kicsit
könnyebb anyagból, nagyjából azonos színnel. Kicsit szürkésebb, kevésbé drappos árnyalat. Nincsenek
rajta barna cserkészgombok, ezek
szürkés, egyszerű gombok. A férfi
ingzsebek csapott sarkúak, a tollzsebek is a Csodaszarvas által
készített formában lettek véglegesítve. Ennek például a portya.
net inge nem felel meg. A gallér
nem legombolós. A gyártási leírás tartalmazza az anyagleírást,
és a méretek fogalmát is. A lányok ingblúzának szabásvonala
nőiesített, karcsúsított, hátán, oldalt be van véve, van mellvarrása, valamint a zsebei le vannak
kerekítve, és nincs tollzseb. Az
ingek alja is kerekítve szabott,
ha kívül szeretnénk viselni, szépen álljon. Nem kell rátenni kívülről az övet.
VL
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csillagképek és horoszkóp
írta: Keszei Zsófia őv. (304.)

az őrsgyűlésen

Négykor sötétedik? Lelombozódás helyett
inkább használjuk ki! Ha egy időre el is kell
felejtenünk a parkban fogócskázást (le az
óraátállítással!), van valami a depresszión
kívül, amire jó a sötétség: a csillagképek tanulmányozására.

C

assiopeia, Herkules, Orion, eddig csak egy paca
a tudatunk határán, mostantól viszont minden
randin a kedvenc konstellációnkból választhatunk közös csillagot. Az égbolt lakóinak tanulmányozása mellett ebben a hónapban adok néhány tippet a horoszkópokat övező bizonytalanság megdöntésére is.

Mennyire rám illik!

Számos tanár tesztelte diákjai hiszékenységét a következő játékkal: bekérte diákja pontos születési dátumát,
majd egy héttel később szétosztotta közöttük a személyre szabott horoszkópjukat. Ezután megkérte őket,
hogy értékeljék, mennyire igaz rájuk a horoszkóp. A diákok ilyenkor elsöprő többségben állították, hogy nagyon találó a leírás. A tanár ekkor fedte fel az igazságot: mindenki ugyanazt a horoszkópot kapta.
Őrsi alkalmaink egyikén mi is elkövethetünk valami ehhez hasonlót, csak vigyázzunk, nehogy idő előtt kiderüljön, hogy a szövegek azonosak. Lehetőleg egymástól távol helyezkedjenek el a gyerekek, és ne hagyjunk
nekik sok időt megosztani egymással a cetliket. Személyre szabott horoszkóp születéspercre pontosan készíthető az ascendens.astronet.hu oldalon, de ha nem
akarunk ezzel vesződni, ez is tökéletesen használható:
„Kötelességtudó, precíz, olyan ember benyomását kelti a kívülállókban, aki magas követelmények szerint él,
és erős túlélési képességekkel rendelkezik. Valójában
kevés az önbizalma. Viszont találékony és okos. Erős a
szépérzéke és a fantáziája, vonzódik az alkotó munkához, de otthonosan mozog a tudományokban is. Állandó szellemi ösztönzésre van szüksége. Élvezi, ha próbára teheti szellemét, és azt akarja, hogy mások szellemesnek, intelligensnek tartsák, de nem tudja megállni,
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hogy éles nyelvét ne másokon köszörülje. Megjegyzéseivel elijeszti azokat, akik barátsággal közelítenek
hozzá. A fölényes modor érzékeny belsőt takar, és voltaképpen saját bizonytalanságát próbálja a fölényességgel palástolni.”
Azért úgy tippelem, hogy a cserkészgyerekek nem ilyen
naivak, nyilván a legtöbbjük fenntartásokkal kezeli majd a „horoszkópját”. Ha így van, mondjuk el nekik,
hogy az intelligens kisebbséghez tartoznak. Kitérhetünk kicsit alaposabban is a horoszkóp tudományos cáfolataira, illetve megemlíthetjük a precesszió jelenségét, azaz a föld bólintó mozgását is. E jelenség miatt a
csillagképek 26 000 évente körbefordulnak, vagyis már
rég nem ott járnak, mint a kitalálásuk évében; körülbelül egy hónapnyit csúsztak el azóta.
Az általunk ismert, magazinszagú horoszkóp alapja az
a megfigyelés, miszerint az emberek majd minden kijelentést helytállónak éreznek magukról, ha az kicsit is
bóknak tűnik a számukra. Ebből kiindulva mi is kön�nyedén gyárthatunk hasonlót, akár együtt az aktuális
hónapra, vagy húzhatunk is egymás között. A feladat
pedig egy „személyre szabott horoszkóp” elkészítése a
kalapból kiválasztott őrstársunknak. Bátran írjuk bele
a legnagyobb abszurditásokat! Lényeg, hogy jól szórakozzunk!

önmagunk szórakoztatására. Semmi előre megbeszélés, csak impró, és ha senki sem tudja, hogy mi jön, akkor besegítek a lapról; jó gyakorlás tábortűzi számra is.
Ha ti komolyabban vennétek, megbeszélhetitek előre,
hogy ki, mit mondjon, és le is videózhatjátok az előadást. (Kisebbeknél a szülés és fiúnemzés momentumait
kihagyhatjuk a történetből.)

A csillagok igaz története

Az Ikrek története

A sorsunkról tehát nem valószínű, de akkor miről is mesélnek valójában a csillagok? Nem csak messzi galaxisokról, de görög hősökről is. A legtöbb csillagkép mitológiai történetet rejt, egyet el is játszhatunk belőle a
gyerekekkel, így sokkal jobban meg fog nekik maradni. Következzen itt az Ikrek sztorija, de csak azért, mert
van benne csábítás, öldöklés, és elég szereplő, tehát
egy 4-9 fős társaságnak pont megfelelő. Először olvassuk fel a történetet, állapodjunk meg a szereposztásban, aztán mindenki mehet, amerre lát, hogy gyorsan
beszerezze a szerepéhez szükséges kellékeket, és túrjon magának valami jelmezt a keretmese-szekrényből. Mi ezt nagyon komolytalanul szoktuk venni, csak

Léda két fiút szült: Kasztórt Spárta királyának, Tündareusznak, Polüdeukészt pedig Zeusznak. Tündareusz a
fiaként nevelte a félisten Polüdeukészt, a testvérek pedig sülve-főve együtt voltak, elválaszthatatlanná váltak. Unokatestvéreikkel, Idásszal és Lünkeusszal nem
volt épp harmonikus a kapcsolatuk. A két testvérpár
folytonos vetélkedése során az ikrek szemet vetettek
Idász és Lünkeusz menyasszonyaira, Phiobére és Hilaiirára. Elragadták a lányokat, és több fiút nemzettek
velük. Az unokatestvéri kapcsolat végképp elmérgesedett, amikor Idász – egy marhalopás alkalmával –
igazságtalanul osztotta szét a zsákmányt, Lünkeusszal
majd az egész marhát felfalta. Az ikrek ezért haragra

gerjedtek, és harccal akartak igazságot tenni. Az ös�szecsapás során Idász dárdájával halálos sebet ejtett
Kasztór testén, és megsebesítette Polüdeukészt is, de
ennek sikerült megölnie dárdájával Lünkeuszt. Zeusz
ekkor közbeavatkozott fia oldalán; egy villámmal halálra sújtotta Idászt. Polüdeukészt testvérét gyászolva
nem akart részesülni az örök életben, és az égben számára fenntartott helyre sem tartott igényt a halandó
Kasztor nélkül. Zeusz ezért megengedte a testvéreknek, hogy napjaikat felváltva hol a felvilágon, hol a föld
alatt, de együtt töltsék. Testvéri szeretetük jutalmául a
csillagok közé emelte a képmásukat.

Csillagtérkép, zsebcsillagkép

A csillagképekben való elmélyülést kezdhetjük az aktuális (téli vagy nyári) égbolt térképének tanulmányozásával. Nyomtassuk ki, vagy rajzoljuk meg a gyerekekkel
a netről az aktuális égboltot, amit kint is hagyhatunk
a csapatotthon falán. Erről mindenki kiválaszthatja a
kedvenc csillagképét. Ha kicsit felkészülünk mitológiából, pár szóban mindegyikről sztorizhatunk. Alig tíz
perc leforgása alatt a gyerekek le is modellezhetik a
vezetők
lapja
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Gilwell-csapat
egyenesen a planetáriumba, ne habozzunk, akár egy
őrsgyűlés keretében is megtehetjük, még anyagilag
sem fog nagyon megviselni.

kedvencüket. Ehhez nem is kell más, mint egy WC-papír guriga, olyan papír vagy fólia, ami nem ereszti át a
fényt, de kellőképp rugalmas (pl power tape), és egy
zseblámpa. A fólián vagy papíron rajzoljuk meg a guriga körvonalát, ebbe pedig magát a csillagképet. Egy
puha pulcsin vagy kanapén egy tű segítségével szúrjunk apró lyukakat a csillagok helyére, majd az egészet
erősítsük fel a WC-papír gurigára. Ragasztó, vagy akár
egy befőttes gumi is megfelel erre a célra. Az elkészült
mű többféleképpen használható: ha zseblámpával a
gurigába világítunk, a falra rajzolja a csillagképet, de
egyszerűen bele is nézhetünk, mint egy távcsőbe, miközben a fény felé fordítjuk. A kis
fényes pontok tényleg olyanok, mint a csillagok. Tartósabb, de nem cserélhető megoldásként üres konzervdoboz aljába is vághatjuk az apró lyukakat, így mécsessel is
működtethető a látvány. Kicsiknek egyszerűbb és sokkal finomabb megoldás, ha egy
zacskó pillecukor és hurkapálca segítségével állítjuk össze a formációkat, az őrsgyűlés végére pedig feltűnésmentesen elmajszoljuk. A képen látható üvegben a fél égbolt elfér, a
konstellációk felismerése pedig majdnem olyan nehéz,
mint az igazi égbolton. A betét egy alumínium tálcából
készült, amit kicsi, elemes led lámpa világít meg.

Túl a csapatotthonon

Ha már kellőképp elmélyültünk a csillagképek szépségében, irány a park vagy az erdő, itt az ideje, hogy végre élőben is megismerjük őket. A nem különösebben
egyszerű feladatban segítségünkre lehet az Androidos Sky Map, vagy az Apple termék Star Walk alkalmazás, csak győzzük kivárni az estét. Használjuk ki a várost elhagyó téli cserkészprogramokat, ugyanis amint
eltávolodunk a közvilágítástól, a csillagok rákapcsolnak a ragyogással. Ha nem a parkig mennénk, hanem
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Az óbudai Polaris Csillagvizsgáló egész évben hetente
háromszor tart távcsöves bemutatót. A diákjegy 400
Ft. Szerdánként ugyanitt csillagászati szakkör várja
az érdeklődő gyerekeket. A népligeti planetáriumban
1200-ért adják a különleges moziélményt, programjaik
mindenféle korosztálynak szólnak. A lágymányosi ELTE
planetárium a budai csapatokhoz lényegesen közelebb
van, de itt csak kérésre, csoportoknak nyitnak ki. Honlapjuk az astro.elte.hu címen érhető el. A nem Budapestiek se csüggedjenek, van már planetárium Kecskeménen, Pécsett és Bakonybélben is.
A gyerekek tudását mélyítheti két, tudományos igényű
számítógépes játék is. A „My solar system” nevűben
naprendszereket modellezhetünk létrehozva a sajátunkat, miközben játékosan mélyítjük el a bolygómozgás
fizikai alapelveit, és megtapasztalhatjuk, milyen apró
változások, milyen nagy horderejű eseményekhez vezethetnek a világűrben. Az SDSS Csillagkép
játékban sok-sok el nem nevezett csillagképbe láthatunk bele fantáziánknak megfelelő alakzatot, így kreativitásunkkal magunk
népesíthetjük be az égboltot. Ne idegenkedjünk tehát ettől a beláthatatlan témától, itt
az ideje, hogy felkeltsük a gyerekeink érdeklődését a csillagászat iránt. A kerti kidobósra sem kell már olyan sokat várnunk, hiszen
december végén végre fordulnak a napok,
és lassan visszatér hozzánk a fény.

A vezetőképzés
megújítása
írta: Pótor József cst. (304.)
Szükség van-e vezetőképzésre, mik a vezetőképzés feladatai, és milyen feladatok nem
tartoznak bele? Ezeket a kérdéseket járjuk körül cikkünkben. A vezetőképzés megújításának
koncepcionális szakaszánál járunk.

2

013 szeptemberében ült össze először a Gilwell
munkacsoport, melynek a feladata a vezetőképzés újragondolása. A munkacsoportot azért hívtuk
életre, hogy összekössük a különböző vezetőképzőkben,
vagy vezetőképzési szinteken, például a Hárshegyi Őrs
vezetők Körében zajló fejlesztési munkákat. Ideje volt,
hogy együtt, alapjaitól gondoljuk újra a teljes vezetőképzési rendszerünket. A munkacsoportot úgy állítottuk

össze, hogy lehetőség szerint minden terület képviseltesse magát, de nem legyen túl nagy a csoport, hogy
könnyedén tudjunk együtt dolgozni.

Az MCSSZ honlapján elérhető az a dokumentum, ami
az első évi munkánk eredményét jelenti. A vezetőképzés program megújításának koncepcionális szakaszánál járunk. A dokumentum elérhető a www.cserkesz.hu/
gilwell-munkacsoport oldalon. A munka során fontos
szempont volt, hogy ne csak a magyarországi cserkészet számára nyújtson megújulást, hanem össze tudjuk hangolni az összes magyar szövetség vezetőképző
munkáját.
Szeretnénk leszögezni, hogy ez az anyag nem tökéletes. Mi is érezzük benne a hiányosságokat,

Források

A precesszióról: http://www.origo.hu/tudomany/20110123-horoszkopok-hibasan-szamoljak-az-asztrologusok-a-csillagjegyeket.html
A tudományos cáfolatok gyűjteménye: http://www.
szabadgondolkodo.hu/szkeptikus/asztrologia/asztrologia-tudomanyos-vizsgalatai.php
Robert Graves: A görög mítoszok, Európa 1989
csillagplafon.hu: Azon túl, hogy a cég a plafonodra
festi a csillagos eget fluoreszkáló festékkel, a honlap
tartalmaz egy sor leírást csillagképekről is, némi mitológiai kitérővel.
Csillagkép-befőtt: http://www.designmom.
com/2012/05/diy-constellation-jar/
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ellentmondásokat. Ugyanakkor fontos, hogy ezeket veled, veletek együtt oldjuk fel. Talán nem találunk tökéletes modelleket és megoldásokat, de hiszünk benne,
hogy közelíthetünk hozzá.
A munkacsoport azzal kezdte a munkát, hogy körbejárta a kérdést, van-e szükség vezetőképzésre a mai
cserkészetben. Talán furcsa lehet ilyet kérdést feltenni. Mi mégis szerettük volna, ha mindent megkérdőjelezhetünk, és csak szilárd válaszok birtokában lépünk
tovább.
Arra jutott a munkacsoport, hogy a Cserkészet fiúknakban és minden cserkészdokumentumban kezdetektől
benne van a feltételezett vezető-vezetett viszony. Így a
vezetők léte a cserkészet alapját képezi. A vezetőképzés célja, hogy cserkészet kereteinek biztosítása céljából a vezetőket felkészítse a feladatukra és a munkájukat támogassa.
A következő lépésben a vezetőképzésben használt
alapfogalmakat definiáltuk. Erre az igen időigényes feladatra azért volt szükség, hogy a későbbiekben megszülető dokumentum minél kisebb értelmezési teret
kapjon.

A vezetőképzés feladatai

A munka során meghatároztuk, hogy mik a vezetőképzés feladatai. Erre egyrészt azért volt szükség, hogy a
későbbiekben tudatosan csak azokat a feladatokat végezzük, amelyet a VK-nak dedikálunk, másrészt tudjuk, hogy melyek azok a feladatok, ameleket nekünk
kell végezni. A cserkészet két pillére a nevelési program
és a vezetőképzés. A nevelési program határozza meg,
hogy honnan hová akarjuk a munkánk által eljuttatni a fiatalokat. A vezetőképzés a nevelési programunk
feltételeit biztosítja. Ennek során a következő feladatai vannak:

Segítség a vezetői létről való döntéshez
Minden cserkésznek meg kell hoznia azt a döntést,
hogy vezetővé kíván-e válni vagy sem. Ehhez rendelkeznie kell a megfelelő információkkal, hogy mit jelent
vezetőnek lenni. Milyen feladatokkal, szerepekkel jár
ez a szolgálat, és mennyi időt követel. Látnia kell, hogy
milyen lehetséges életutak állnak előttük.
Ebben a feladatban fontos szerepet kap a lelkiség.
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Mérés és válogatás

Mint ahogy az egész vezetőképzés, a jelöltek mérése és a válogatás is a csapatok és a VK közös feladata. Szembe kell néznünk azzal, hogy a VK-nak a mérési
eszközei, módszerei és lehetőségei korlátozottak. Ezért
különösen fontos, hogy ez a feladat ebben a kooperációban valósuljon meg!

Felkészítés a vezetői feladatokra

A felkészítés során fejlesztjük a megfelelő kompetenciákat, készségeket, átadjuk a szükséges tudást, valamint elősegítjük a kívánt attitűdök kialakulását.

Vezetői munkához szükséges motiváció
biztosítása

A Magyar Cserkészszövetség nem véletlenül lóg ki a
magyar ifjúsági szervezetek sorából. A magas taglétszámunk mellett a nagyszámú önkéntes vezető is kiugró különbséget jelent. A vezetőink nagy száma, az
általuk elvégzett önkéntes munka mennyisége és minősége a magas fokú motivációnak köszönhető. A motivációban fontos szerepet tölt be a mozgalom lelkiségi
magja: célt tud adni a fiataloknak, ami mellé szívesen
beállnak. Olyan missziót tud megfogalmazni a mozgalom, aminek a fiatalok szerint van értelme és hajlandók részt venni a megvalósításában. A vezetőképzés
ezt a motivációt mélyíti el, illetve tartja fenn. A vezetői
lét felé való orinetációt jelenti az a vezetői közösség,
amely elég csábító, hogy oda akarjanak tartozni a fiatalok. Emellett a motivációt és az elköteleződést nagymértékben erősítik a vezetőképzéseinkben használt
módszerek, mint például a beavatási rítusok és a titkok.

Közösségbe való bevonás

A vezetőképzés során a cserkészek a vezetői közösség
tagjává is válnak, mind csapat-, mind mozgalmi szinten. A vezetőképzés, jellegéből adódóan nem tud nem
közösségeket formálni. A csapaton kívüli vezetői közösségek lazább formái a vezető munkát segítő kapcsolati
hálót képeznek, a szorosabb, és egyúttal kisebb közösségek pedig a csapatukon kívüli, általában korosztályi
másodlagos cserkészközösségeket alkotnak.

Minőségirányítás

Amennyiben nem változik a Szövetség működésének
alapkoncepciója, a vezetőképzés feladata a nevelési
program megvalósulásának vezetőkön keresztüli minőségirányítása. Ez azt jelenti, hogy a vezetőképzésnek

biztosítania kell, hogy a vezetők ismerik és értik a saját
szerepüket és feladatukat a program megvalósításában, valamint hogy csak megfelelő személyek kerülnek
vezető pozícióba. Emiatt akkor is részt kellene vennie a
cserkészeknek a vezetőképzében, ha esetleg nem szorulnának különösebb fejlesztésre.
Fontos megjegyezni, hogy szemléletünk szerint a vezetőképzés a csapatok és a vezetőképző közös feladata.
Ezért a vezetőképzés nem tud megfelelő minőségben
megvalósulni, amennyiben a két szereplő közül bármelyik nem tudja ellátni a folyamat során a feladatát, illetve ha nincs a két szereplő között megfelelő kommunikáció.
Amellett, hogy a vezetőképzés feladatait meghatározzuk, legalább annyira fontos meghatározni azt is, hogy
mi nem a feladata. Ennek megfelelően nem kívánjuk
ellátni az alábbi feladatokat:
Csapatmunka pótlása: A vezetőképzés a csapatmunkákra épít. Ennek megfelelően meg kell adnunk a bizalmat a csapatoknak, hogy jól működnek, és a hatókörükbe tartozó nevelési programot megfelelő minőségben végrehajtják. Így a cserkészet elsődleges nevelési
programja megfelelő szintjének meglétét feltételezzük. Ennek megfelelően nem szervezünk felzárkóztató
programokat. Amennyiben erre mégis szükség lenne,
az az alapképzés keretébe tartozna, vagy e célból speciális programokat szervezne a Szövetség kerületi vagy
országos szintje.
Korosztályi program pótlása: A vezetőképzés a
résztvevő korosztályának megfelelő módszereket
használ. Ennek megfelelően – ahogy ez előbbiekben olvasható –, motivációs célból élményt is nyújt a résztvevőknek. Ez azonban nem cél! A cserkészetünk korosztályi programok területén tapasztalható hiányosságai
miatt – legyen az csapat- vagy országos szintű – egyes
közösségek a vezetőképzést korosztályi program pótlékaként használják. Mindezt úgy, hogy a résztvevőknek
semmiféle jövőbeni vezetői feladatot nem szánnak.
Kifelé irányuló szolgáltatás: Az MCSSZ vezetőképzése a mozgalmat támogató alrendszere a Szövetségnek. Amíg az erőforrásaink korlátozottak, addig
nem szándékozunk a mozgalmon belül meghatározott célcsoporton kívülieknek szolgáltatást nyújtani. Ez

természetesen nem érinti a szakmai együttműködéseket és tapasztalatcseréket más szervezetekkel.

Célcsoportok

A vezetőképzés koncepciójának kialakítása során fontos kérdés, hogy kik a célcsoportjaink. Vagyis kik azok,
akiknek szükségük van fejlesztésre és mely célcsoportok azok, amelyeknek szolgáltatásokat nyújtunk.
Ezért első körben le kell fektetni alapelvként, hogy csak
azoknak nyújtunk szolgáltatásokat a vezetőképzés keretében, akik aktív vezetői munkát végeznek, vagy biztosan
fognak végezni. Második alapelv, hogy mindenkit csak a
végzett munkájának megfelelő szintre képezzük. A vezetőink túlképzése szintén az erőforrásainkkal való rossz gazdálkodást jelenti. Itt is legalább olyan fontos meghatároznunk azt, hogy mit nem csinálunk, mint azt, hogy mit igen.
A vezetők két jól elkülöníthető csoportra választhatóak szét: a nevelési feladatot ellátó vezetőkre és azokra,
akik nem nevelési feladatot látnak el.
A vezetőképzés fejlesztő szolgáltatásait csak a közvetlen nevelő munkát végző vezetőknek nyújtjuk. Ezzel
együtt nagyon fontosnak tarjuk a nem közvetlen nevelési munkát végző vezetők (GH-sok, pénzügyi vezetők)
munkáját. Ugyanakkor a munkájuk alapján nem indokolt bármely vezetőképzésen való részvételük. Az itt
szerzett tudás és a fejlesztett kompetenciák a munkájuk szempontjából irrelevánsak. Ugyanakkor fontos az
ő megfelelő fejlesztésük is. Ez azonban nem a vezetőképzés feladata. Inkább valamiféle különpróba féle fejlesztési rendszert látunk alkalmasabbnak erre a célra.
Így a célcsoportunkat a közvetlen nevelő munkát végző vezetők, illetve ezen vezetők munkáját közvetlenül
vagy szervezetileg támogató, a nevelő munkáért felelős vezetők alkotják. A jelenlegi szervezeti működésünk
alapján a célcsoportunkba 14 év feletti cserkészek tartoznak – felső korhatár nélkül.

Vezetőképzési szintek

A célcsoporton belül három jól elkülöníthető vezetőképzési szintet tudunk meghatározni. A vezetőképzésünk ezen a három szinten működne, így a képesítési
rendszerünk is ennek megfelelően alakulna. A képzések
egymásra épülnek, így bármelyik szint belépő feltétele az előző képzés elvégzése. Ez alól felmentés semmilyen körülmény között nem lehetséges.
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nevelési program megvalósításának helyi
szintű minőségbiztosítói.
A szervezeti vezetők másik csoportját azok a vezetők alkotják,
akik a kerületi, országos vezetésben, a szervezet irodáiban vagy projektjeiben
dolgoznak. Az előző csoporttól élesen különböző
feldatot látnak el, amely
inkább irányító és menedzsment jellegű.

Minden szinten dolgozó vezető közvetlenül és tudatosan nevel. Ugyanakkor minél magasabb szintű vezető
valaki, annál kevsebb időt tölt a cserkészekkel, de a felelősség és a rájuk gyakorolt hatás egyre nagyobb.

Közvetlen ifjúságnevelő
munkát végző vezetői szint

Ez a vezetői szint gyakorlatilag a jelenlegi őrsvezető szintnek felel meg. Ezek a vezetők végzik a közvetlen nevelői munkát. Ők tartják az őrsgyűléseket, illetve szervezik az őrsi programokat. A képzésük során figyelembe kívánjuk venni a korosztályok eltérő igényeit, vagyis korosztályi őrsvezető képzéseket képzelünk
el. Ennek a tagolásnak a képesítés nevében is hasznos
lenne megjelennie – kiscserkész-őrsvezető, cserkészőrsvezető, kósza-őrsvezető, vándor-őrsvezető. Ezek a
képzések az NLÁ-s képzések keretében valósulnának
meg. A képzések során figyelembe kell venni a résztvevők életkorát. Vagyis komoly módszertani különbség
lesz a 14-18 éveseknek szervezett (ifjúsági képzés) és a
18 év felettieknek szervezett képzések (felnőttképzés)
között. Az RMCSSZ-nél ebbe a kategóriába tartozik a
segédőrsvezetők szintje is.
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Felnőtt nevelők, nevelő munkát
végzők mentorálásának és
koordinációjának szintje

Ez a vezetői szint a csapaton belül dolgozó vezetők
szintje, akik az „őrsvezetőket” irányítják.
Ők is nevelők, de nem az őrsi keretben végzik ezt a feladatot. A koordináció mellett a vezetők mentorai. Ők
a korosztályi munka felelősei, vagy a felelősök segítői.
Ahol raji rendszer működik, ott egy adott korosztályé,
ahol nincsenek rajok, ott minden korosztály felelősei.
Gyakorlatiag ők a nevelési program korosztályi megvalósításának minőségbiztosítói. Ez a vezetői szint a mai
segédtiszti szinttel feletethető meg. Képzését a kagylós/gím képzések keretében valósítanánk meg.

Szervezeti vezetők szintje

A szervezeti vezetők két csoprotját azonosítottuk. A
csapatok vezetői, vagyis a jelenlegi csapatparancsnokok a mozgalmi szint legmagasabb (egyúttal szervezeti) vezetői is. Ők a cserkészet helyi megvalósítói,
képviselői, arcai. Ők jelentik a kapcsolatot a csapatok
és a szervezet, a cserkészkerület között. Ők a cserkész

A két szervezeti vezetői
csoport között van átfedés, azonban ez koránt
sem teljes. A jelentősen
eltérő feladatok és szerepek miatt két külön képzést
javasolunk számukra. Azonban e két képesítés egyenrangú lenne, vagyis a Szövetség
legmagasabb megszerezhető képesítését jelentik. Elismerve ezzel a
csapatok élén végzett szervezeti munka
és a szervezeti egységekben végzett munka
egyenjogúságát.
Amennyiben a vezetők elnevezésére a tiszt szót megtartjuk, a csapatok élén álló vezetőket csapattisztnek, a
menedzsment jellegű második csoportba tartozó vezetőket cserkésztisztnek nevezzük. Keresni fogjuk a két képesítés összefoglaló képesítésének elnevezését. Mindkét
képzés a wood badge képzések keretében valósul meg.

A vezetőképzés fejlesztési területei
Ahhoz, hogy meg tudjuk mondani, mit akarunk csinálni
a vezetőképzéseink során, tudnunk kell, hogy a résztvevőkben milyen fejlődést szeretnénk előidézni.

Ahogy már említettük, egy jó vezetőképző rendszernek
nem csak azt kell meghatároznia, hogy mivel foglalkozik. Legalább annyira fontos azt is meghatározni, hogy
mivel nem foglalkozik! Ennek mentén kimondtuk, hogy
a vezetőképzés nem akarja és nem is tudja pótolni a
cserkészmunkát. Így a vezetőképzés nevelési programja a cserkészet nevelési programjára épül. Az abban

fejlesztett területek és szintek ide már nem kerülnek
be. Csak abban az esetben van átfedés, ha egyes fejlesztési területeknél a vezetői feladat magasabb szintet igényel a cserkészektől.
A mai cserkészvezetői szerepek és feladatok elemzése
alapján gyűjtöttük össze azokat a területeket, amelyek
hatást gyakorolnak a vezetők munkájára.
A lista rendszerezése közben világossá vált, hogy nehézségekbe ütközik a területek csoportosítása. Ez abből fakadt, hogy nem egymással összehasonlítható fejlesztési területekkel dolgoztunk. Ezért négy szintet határoztunk meg, és a fejlesztési területeket ezen a négy
szinten csoportosítottuk, ahogyan az ábrán is látható.
Belülről kifelé haladva a spiritualitás szintje, az attitűdök szintje, a kompetenciák szintje és a (lexikális ) tudás szintje.
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Spirituális (lelki) szint

A spiritualitás adja a területek legbelső magját. Ha úgy
tetszik, a külsőbb szintek is innen eredeztethetőek.
A spiritualitás a metafizikai valóságon túli létezés ténye, minősége és elfogadása. Egyfajta szellemi gondolkodásmód, melyen keresztül megkíséreljük megérteni a világ és ebben saját létezésünk célját és az ebből
fakadó feladatunkat. Keresztény szemszögből talán a
legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni, hogy a
spiritualitás a szabályrendszereken és a szertartásokon
felülemelkedő kapcsolat Istennel.
Szándékosan nem kereszténységről írunk ennél a szintnél, hiszen a cserkészet vallásos, de nem keresztény
mozgalom. Így mindenkinek a maga vallása szerint kell
értelmeznie és megélnie ezt a szintet. A vezetőképzésnek pedig ebben kell segítenie a cserkészeket.

Spirituális szinthez tartozó fejlesztési területek:
• Lelki élet
• Hivatástudat
• Elkötelezettség

Attitűdök szintje

Az attitűd az egyén környezetében lévő személlyel, tárggyal, vagy elvont fogalommal kapcsolatos beállítódás.
Az attitűdök alakítják annak módját, ahogyan az egyén
értelmezi és reagál környezetére. Befolyásolják a környezetünkből történő információfelvételt, céljaink értelmezését. Az attitűdök tanultak és viszonylag állandóak, változnak, de nem túl gyorsan, nehezen változtathatók. Értékelést és érzelmet is kifejezhetnek. (forrás:
http://www.abfox.eu/attitud-fogalma.html)
Ezen a szinten helyezkednek el azok a fejlesztendő területek, amelyek nem kompetencia szinteűek. Ennél
mélyebb, nehezebben fejleszthető területnek azonosítottuk ezeket.

Attitűdök szintjéhez tartozó fejlesztési területek:
•
•
•
•
•
•
•

Példamutatás
Önbizalom
Talpraesettség
Elfogadás
Önfegyelem
Nyitottság
Improvizáció
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•
•
•
•
•
•
•

Kreativitás
Kritikai attitűd
Csoportmunka
Önismeret
Következetesség
Pontosság
Igényesség.

A pedagógia kompetenciafogalma készségek és képességek együttesét jelenti, melyek segítségével valaki problémamegoldásra képes egy adott területen, jelenti továbbá az illetőnek azt a hajlandóságát is, hogy
a problémameglodásra való képességét alkalmazza és
kivitelezze. A fogalom magában foglalja az illető tudását, tapasztalatait éppúgy, mint személyes adottságait. A kompetencia a döntést, kivitelezést, megvalósulást
szolgáló képességrendszer.

8 kulcskompetencia területet
határoztunk meg:
•
•
•
•
•
•
•
•

Csoport megismerése
Csoport irányítása
Tervezés és értékelés
Problémamegoldás
Counseling
Kommunikáció
Szervezés és logisztika
Nevelés és pedagógiai fejlesztés

helyzetét, azzal kapcsolatos feladatokat és szerepeket.
Képes felmérni a csapat erőforrásait.

Csoport irányítása
A csoport vezetése, hogy a kitűzött célokat elérjék, a
feladatokat elvégezzék, és közben összetartani a csoportot. Képes a csoport erőforrásaink a leghatékonyabb felhasználására.

Tervezés és értékelés
A csoport munkájának értékelése, a csoportban és körülötte zajló folyamatok megértése. A csoport tevékenységének tervezése, célok kitűzése és a feladatok
hozzárendelése, priorizálás. Nagyobb stratégiai célokba
tudja helyezni a csoport tevékenységét.

Problémamegoldás
Nemkívánatos jelenség/helyzet/állapot megoldása
vagy megszüntetése a megfelelő időben meghozott
döntés által.

Counseling
Segíteni másoknak megoldani a problémájukat. (Sajnos
erre még a szakma sem talált megfelelő magyar kifejezést. Leggyakrabban tanácsadásnak fordítják. Pedig
a tanácsadás az, amit ebben a tevékenységben nem
végeznek.)

Kommunikáció
A kulcskompetenciák az ábra szerinti csoportokba sorolhatóak. Ezek a csoportok a közöttük lévő szorosabb
kapcsolatot és a közös lexikális tudás területeket fejezik ki. Így négy kulcskompetencia csoportot alkottunk.
Az első csoportba tartozik a “csoport megismerése”, a
“csoport irányítása”, a „tervezés és értékelés” valamint
a “problémamegoldás” kompetenciák. A második csoportot a “counseling” és a “kommunikáció” kompetenciák alkotják. A harmadikat a “szervezés és logosztika” és
a negyediket, a “nevelés és pedagógiai fejlesztés” kompetenciák. Az utolsó két kompetenciát egy ideig egy
csoportként kezeltük, mert fontosnak tartjuk, hogy a
programszervezésnél jól elkülönüljenek a logisztikai és
nevelési szempontok. Ugyanakkor ezen kívül nincs más
kapocs köztük.

Csoport megismerése
Képesnek lenni értelmezni és megérteni a vezetett
csoport (őrs, raj, csapat, kerület, stb.) karakterét és

A vezetői feladatnak megfelelő helyzeteknek és feladatnak megfelelő verbális és nonverbális információ
adás és kapás.

Szervezés és logisztika
Programok megszervezése és a logisztikai háttér biztosítása.

Nevelés és pedagógiai fejlesztés
A nevelési program megértése és a tevékenységek ennek érdekében való szervezése. Tanulási helyzetek
megteremtése.

Lexikális tudás szintje

A lexikális tudás átadása a fejlesztési területek legkülső szintjén foglal helyet.Ezek azok a lexikális tudások,
amelyek ismerete szükséges a belsőbb szintek fejlesztéséhez. Ezen ismeretek átadása önmagában nem jelent vezetőképzést!

A (lexikális) tudás szintjéhez tartozó tartalmak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fejlődéslélektan
Személyiséglélektan
Csoportdinamika
Vezetési ismeretek
Tervezési módszerek
Értékelési módszerek
Stratégiai tervezés
Munkatervek
Kommunikáció-elmélet
Retorika
Szervezési ismeretek
Programszervezés
Pedagógiai ismeretek
EINK ismeretet

Az ábrán kintről befelé haladva egyre nehezebb megérteni – és elmagyarázni – az egyes szinteket. Mivel
az értelmezés egyre nehezebb, a szinteken helyet foglaló területeket is egyre nehezebb fejleszteni, egyre
nagyobb felkészültséget, tapasztalatot és módszertani ismeretet igényel. Arra jutottunk, hogy lehet spiritualitás nélkül is vezetőképzést tartani. Ugyanakkor,
ahogyan az ábra kitünően rávilágít, hiányozna a fejlesztés közepe, szíve. Egy lyukas rendszer lenne csupán. Mi abban hiszünk, hogy a spiritualitásnak pótolhatatlan helye van ott. A kor igényeinek és kihívásainak megfelelően a fejlesztési területek, illetve azok
tartalmai változhatnak. Sőt, ez a változás állandó és
folyamatos. Emiatt bizonyos időközönként fontos a
felülvizsgálatuk.

A fejlesztések további lépései

A koncepció elfogadását követően a munkacsoport vezetőképzési szinteknek megfelelő – előreláthatóan három – almunkacsoportra fog szétválni. Minden szinten
tisztázni kell a vezetői feladatokat és szerepeket. Ezt
követően meghatározzák, hogy az adott vezetői szinten az egyes fejlesztési területeken mik az elérendő
szintek. Ebből áll össze a megújult tematika. Felül kell
vizsgálni a jelenleg használt módszertant minden vezetőképzési szinten és a megújult tematikához módszertani elemeket kell rendelni. Egyszerűbben fogalmazva:
meg kell határozni, hogy mit hogyan fejlesztünk.
Az almunkacsoportok közötti kommunikáció és a munkájuk összehangolása nagyon fontos, hiszen ezek a
képzések egymásra épülnek.
vezetők
lapja
Vezetők
Lapja 23

karácsony

Karácsonyi lidércnyomás
írta: Németh Domonkos

nemzetek téli ünnepei

Az évszakra jellemző magyar népszokásokat jól
ismerjük, elsőpróbás tudásanyag. De mit tudunk
más népekről? Kerestünk nektek pár érdekes régi,
vagy nem annyira régi hagyományt Európából.

Ausztria

Ezzel kezdem, mert volt szerencsén személyesen találkozni az osztrák (konkrétan stájer) Mikulással és krampuszaival. A fő attrakciót itt a krampuszok jelentik: a mi
busóinkhoz hasonló jelmezben ijesztgetik a gyerekeket, amíg Nikolaus le nem állítja őket. Ezután a jóságos
püspök elég pontos kórrajzot mond a gyerekről (szülői
információk alapján), és érdemeihez mérten megajándékozza (illetve esetünkben alkoholt fogyaszt vele).

Katalónia

Az ukránoknál egy tradicionális este így néz ki: Katalin
napján népviseletbe öltöznek, majd az esemény helyszínét adó házzal szemben
felsorakozva lerúgják az
egyik lábukról a csizmát. Az
mehet be először, akinek a
legközelebb esik le a házhoz a csizmája. Bemennek,
borscsot esznek, énekelgetnek, a mulatság tetőfokán
kimennek, és a hátuk mögé
hajítják a csizmájukat. Ennek külön sajátos oka van: a
landoló csizma orrának irányából próbálják megjósolni, honnan érkezik majd fehér lovon az a bizonyos.

A katalánoknál is vannak betlehemek. Mária, József, a
gyermek, pásztorok, állatkák, és valahol kicsit eldugva
minden betlehem hűséges mellékszereplője, egy nadrágját letolva éppen dolgát végző emberalak. A jellegzetes figura idővel önálló
életre kelt: plázában hatméteres kiadásban már kön�nyű megtalálni, és híres
embereket ebben a polgárpukkasztó pozícióban lévő
szobrocskákat is vásárolhatunk. Amikor 2005-ben a
barcelonai városvezetés ki
akarta hagyni a „Caganer“
(azaz „Kakiló“) alakját a városi betlehemből, pillanatok
alatt olyan botrány lett belőle, hogy kénytelenek voltak
letenni erről az eretnek ötletről .

Macedónia

Izland

Ukrajna

A Juliánusz-naptár szerinti újévet (a Gergely-naptárban
január 14.) nem csak az ukránok és oroszok, de a macedónok is külön megünneplik. A Vevchani nevű városban ez egy összetett szimbolikájú, ám a gyakorlatban
elég egyszerű vizuális koncepciójú performanszot jelent: emberek bekenik magukat tetőtől-talpig sárral, és
így vonulnak az utcán.
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A különös, rideg sziget nem hazudtolja meg magát karácsonyváráskor sem. Az ünnep előtti tizenhárom nap
mindegyikéhez tartozik egy kis törpe, akik adott napon megajándékozzák a gyerekeket. Eddig szép és kedves dologról van szó, de ezeknek a törpéknek van egy
macskája, ami megeszi azokat a gyerekeket, akik karácsonyig nem kapnak új ruhát. Hm, tényleg annyit érsz,
amennyid van?

Spanyolország

Igen, a katalánok is Spanyolországhoz tartoznak, de az ajándékokat különleges (undorító) módon adó farönké egy elterjedtebb hagyomány. Arról van szó, hogy a gyerekeknek
a farönk tojja az ajándékot, és hogy erre rábírják, a gyerekek vagy énekelnek neki, vagy
botokkal ütik. Vagy mindkettő. „Ha nem tojsz
jól, megverünk bottal!“ - éneklik. Gondolom,
ilyen hagyományokkal itt nem kell a kisgyerekek anyagcseréjéért aggódni.

Anglia

Január tizenhetedike az ideális nap az angoloknak arra,
hogy gondoskodjanak a jövő évi almatermésről. Hogy
a fáikat táplálják, a gyökerükhöz kenyeret raknak, hogy
ösztönözzék őket, ciderrel permeteznek, utána az ártó
szellemek elijesztésére puskával átlőnek a lombkoronán. Itthon igen furán nézne ki a szalonnával kenegetett barackfa, ami le van permetezve pálinkával…

Németország

Minden német karácsonyfán el van rejtve egy kis uborka alakú zöld dísz. A gyerek, aki megtalálja, egész évben szerencsés lesz. Például, lehet, hogy a következő
karácsonyfán is talál egy üveguborkát!

Hollandia

Nem tudom, hogy az egyik legliberálisabb és píszíbb
ország polgárai miért nem robbantak még fel attól a
hatalmas és feloldhatatlan feszültségtől, miszerint a
régi karácsonyi hagyományuk szerint a Télapó rabszolgája egy afrikai ember. Ami viszont a korábban írtak
alapján még viccesebb, hogy ez a derék fekete úriember azzal ijesztgeti a gyerekeket, hogy magával viszi
őket Spanyolországba.
Szerinted mi jobb karácsonykor: a történelmi rasszizmus okozta kognitív disszonancia, az agresszív szörnyek,
vagy a különböző gusztustalan lények társasága?
vezetők
lapja
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Lelki

Keresztelő János
parancsa
írta: Sáska Attila csstj. (121.)

E

z a mondat, János önmeghatározása és parancsa,
furcsa önellentmondás az emberiség történetében.
Egyszerre fejezi ki, hogy ő, Keresztelő János, az az
ember, akit kiválasztott Isten, hogy Jézus előtt érkezzen
meg, és készítse neki az utat az emberekhez. Azonban
egyszerre parancsol is, hogy nem csak Jánosnak kellett
ennek az egynek lennie, hanem Te is az Úr útkészítője
vagy az emberek között, a saját helyeden, a saját idődben.

A cserkészetről nekem már nagyon sokszor jutott
eszembe, hogy „kiáltó hang a pusztában”. Mozgalmunk
egyik célja, hogy valódi, Istennek is kedves értékeket tudjon felmutatni és ezt a szemléletmódot minél több emberhez eljuttassa. Olyan emberekhez is, vagy főleg nekik,
akik eddig pusztaságban, azaz hiányban éltek. Érdekes
dolog, hogy általában nem azok szenvednek lelki pusztában, akik pusztasághoz hasonló körülmények között
élnek. Épp ellenkezőleg.
Ezért kellenek útkészítők a
pusztába! Hogy ez men�nyire valósul meg, az rajtunk, vezetőkön múlik.
János idejére az Isten kiválasztott népe már olyan
vallási rendszerben élt,
ahol mindennek rendelt
helye és ideje volt. Egyetlen dolog csúszott ki szépen lassan az évezredek során ebből a hitéleti
szabályrendszerből: az Isten. Egyszer összeszámoltuk,
hogy mi mindent kellett észben tartania egy korabeli zsidónak, hogy „igaz” embernek mondják hite szerint. Gyakorlatilag az egész napjuk be volt táblázva rítusokkal,
amik egyrészt biztosan megkönnyítették a mindennapi életet, másrészt olyan keretek közé szorították, amik
nem igazán engedtek be új elemeket az ember életébe. Például a Messiást, akit elvileg vártak. Jánost azért
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Én kiáltó hang vagyok
a pusztában: készítsetek
egyenes utat az Úrnak…
(Jn 1, 23.)
küldte az Isten, hogy rendet tegyen a fejekben és a szívekben, mielőtt Jézus elkezdi munkásságát. A történet
mellékszála ugyan, de vezetői szempontból érdekes,
hogy nem Jézus csinált minden munkát, hanem megosztotta a feladatokat, így az útkészítést is. Így neki is
könnyebb volt a saját küldetésére koncentrálni, és célt is
adott a követőinek.
A mi karácsonyunk is valami hasonló kórban szenved,
mint az Újszövetség elejének idejében élő zsidóság hite.
A kereszténység egyik legmeghatározóbb ünnepéből, a karácsonyból olyan
közhely lett, amiben úgy
kell kutatni Jézus születésének ünnepét, mint
Jánosnak a nép között a
valóban Messiást váró hívőket. Nem szeretek moralizálni, ezért nem beszélek
most a rohanásról, vásárlási lázról, szeretetlenségről, türelmetlenségről, és
még annyi hibáról, ami ott
lappang az ünneplésünk árnyoldalán, és betölti az ünnepre való készülésünket, vagy inkább kitölti a készülésre szánt helyet és időt. Beszéljünk arról, amit tehetünk!
Legyen adventünk! Az ünnepi készülődés a cserkészetben azért nem idegen elem. Készülünk a csapatkarácsonyra, angyalkázunk, őrsi vagy raji ajándékokat készítünk, teaházat rendezünk, és mindenki fel tudja sorolni a

csapat karácsonyi várakozásának mozzanatait. És ez jól
is van így. Legyen közös ünneplésünk, amire fel kell készülni! Legyen feladatuk a cserkészeinknek, hogy ők is
a magukénak érezzék az ünnepet. Legyen ajándékozás,
hogy kifejezhessük a cserkészeten belül is, hogy fontosak
vagyunk egymásnak. Nem ezek ellen szeretnék beszélni, hanem ezeken felül. Legyen lelki adventünk! A nagy
szervezések közepette biztos, hogy nehezebb a lelki oldalra is időt és energiát koncentrálni, pedig érdemes. Ha
kicsit körülnézünk a lehetőségeink között, láthatjuk, hogy
nem is kell nagy erőfeszítést tennünk, hogy vezetettjeinkkel, vagy vezetőtársainkkal együtt részt vehessünk
a lélekben is megvalósuló karácsony előkészítésében. A
legtöbb gyülekezet (akik általában fenntartóink vagy támogatóink is) szervez valamilyen adventi előkészítő alkalomsorozatot. Lehet az hajnali mise, korosztályos lelkigyakorlat, adventi előkészítő hét, hitmélyítő alkalmak,
vagy adventi evangélizációs sorozat. Mindegy is, hogy
hívjuk. Minden felekezetnél megvan a maga sajátossága,
de a célja mindenütt ugyanaz: felkészíteni minket a karácsonyra. Ez pedig éppen az, amit mi kaptunk parancsba:
Készítsétek az Úr útját!

János parancsa ma is megszólítja a vezetőket. Nekünk
kell kiáltó hangoknak lennünk a világ pusztaságában. Az
örömhír az, hogy Isten meg is adja hozzá a hangot, hogy
kiálthassunk! Éppen a karácsony erre a bizonyíték. Mivel
Jézus megszületett, nem volt hiábavaló János útkészítése, eljött az, aki használta azt az utat. Az Isten felé való
kötelességeink, amelyre fogadalmat is tettünk, valahol
itt kezdődnek: kiáltó hangnak lenni a cserkészeink és a
világ előtt, hogy ők egyenes úton mehessenek az Úrhoz.
Erre kiváló alkalom a karácsony. Ha az évközi munkában
el-el is maradunk a lelki programok szervezésével, legalább az Isten testet öltésének, és ezzel a megváltói munka kezdetének ünnepét tartsuk annyira fontosnak, hogy
a külsőségek mellett, amik egyébként fontosak, a lelki
tartalmat is megpróbáljuk felölteni.
„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában,
hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az
Úrban.” (1Kor 15, 58)
Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek!
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békeláng

Legyen békesség
köztünk mindenkor!
A Szentföldről az otthonunkba érkezik a Békeláng
írta: Gyombolai Zsolt csst. (811.)
A betlehemi Születés templomából, a világ
egyik legkevésbé békés szegletéből származó
Békelángot immár 28. éve viszik el a cserkészek
a világ minden országába a karácsonyi készülődés, várakozás időszakában.

A

betlehemi békeláng a béke szimbóluma. Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) megalakulásának 40. évfordulóján döntött arról, hogy a következő évet, 1986-ot a Béke Nemzetközi Évének nyilvánítja. Céljaik közt szerepelt a fegyverkezési hajsza

megállítása, és elsősorban a nukleáris fegyverek leszerelése, egy világméretű katasztrófa elhárítása. A Békeláng kezdeményezés ugyanebben az évben, 1986
karácsonyán vette kezdetét az osztrák televízió „Fény
a sötétben” című jótékonysági műsorának hatására.
A műsorban egy meghatódott hölgy lámpást nyújtott
át a kapott ajándékokért cserébe. A Habsburg Rudolf
nevét viselő osztrák cserkészcsapat tagjai ezt a kezdeményezést felkarolva indították útjára a Betlehemi
Békeláng hagyományát. A béke szimbóluma az egyik
legősibb keresztény kultuszhely, a betlehemi Születés templomában égő láng lett. Azóta évről-évre egy
gyermek indul Bécsből Jézus születésének helyszínére

december közepén, hogy a jászol helyén épült Születés templomában található örökmécsesből lángot vegyen. Az így nyert lángot őrzőik lámpásba zárva hozzák Bécsbe, ahol érkezése után nagyszabású rendezvényen adják tovább a világ több mint harminc országából érkező nemzetek cserkészküldöttségeinek. A betlehemi láng további szállítása speciális lámpásokkal és
örökmécsesekkel történik, a legváltozatosabb módon.
Van, aki autóval, repülőgépen, vonaton, autóbuszon,

december 14-én (vasárnap) Budapesten, a Fasori Református Templomban került sor a Magyar Cserkészszövetség ICHTHÜSZ közössége szervezésében.

Az esemény programja

• Prédikáció: Pál Feri római katolikus atya;
• A Békelángot Buday Barnabás a Magyar Cserkészszövetség országos elnöke adta át, majd felolvasta Böjte
Csaba testvér köszöntő üzenetét;
• Ünnepélyes lángosztás az eseményen résztvevő
cserkészdelegációk és civilek között, akik országszerte továbbítják a lángot.

Az Országházban is átadtuk
a Béke Lángját

• December 15-én (hétfőn) az Országházban adtuk át
a Békelángot Kövér László Házelnök Úrnak,hogy az
Országházból kiindulva is eljuthasson a magyar otthonokba.
• Helyszín: Országház, Delegációs terem előtti folyosó
• Időpont: 2014. december 15. (hétfő), 10.00 óra
kerékpárral vagy gyalog indul útnak. A szimbolikus értékű Lángot a Magyar Cserkészszövetség képviselői
minden évben átveszik, hogy általuk az otthonokba
jusson. Idén a mécsest december 13-án vette magához Buday Barnabás cst. (16.), az MCSSZ országos elnöke. A hazai ünnepélyes lángátadó ceremóniára 2014.
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A fogadóhelyeken karácsonyig ég a Békeláng, ahonnan
bárki otthonába, közösségébe viheti a messziről jött
lángot. A fény gyertyáról gyertyára gyújtása azt is jelképezi, hogy amint a lángot, úgy a békét és a szeretetet is embertől emberig kell továbbítanunk.
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Kocka őrs

alkalmazások

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

A mostani részben az előzőektől eltérően egy
gyakorlati alkalmazásról, vagyis inkább tanácsról olvashatunk.

Az akkumulátor és a hőmérséklet

A mai elektronikai eszközök egyik hátránya a korlátozott üzemidő. Az okostelefonok esetében már örülhet az ember, ha két napot kibír az akkumulátor, míg
a laptopok esetében a pár óra a megszokott. Nagyon
kellemetlen lehet, ha a vártnál előbb merül le az eszköz, főleg ha mondjuk, a munkába beérve azt látja
az ember, hogy már csak 15% van a töltöttségből. A
lemerülés lehetőleg pontos kiszámításához több tényezővel kell számolni, mivel az üzemidőt sok minden befolyásolja. Egyik a sok közül a hőmérséklet.
Az akkumulátorok szobahőmérsékleten adják le a
legjobb teljesítményt. Akkumulátor-típustól függ, hogyan reagálnak az ettől eltérő hőmérsékletre. Általában igaz, hogy a magas hőmérséklet elsősorban az
akkumulátor élettartamát csökkenti, gyorsítja az öregedését. Azonban az alacsony hőmérséklet sem hat
kedvezően a működésre. Egy lítium-ion (ilyen van a
telefonokban, a tabletekben, laptopokban) akkumulátor kb. -20
C°-ig működőképes, de már ebben az esetben is a teljesítményének csak jóval kisebb részét
képes leadni. Fontos megjegyezni, hogy bár alacsony hőmérsékleten is képesek működni, azonban ilyenkor NEM SZABAD tölteni
őket, mivel az könnyen tönkreteheti az eszközt. Minden esetben
előbb fel kell melegíteni az akksit,
és csak utána szabad megkezdeni a töltést. Mindemellett nem
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ajánlatos ilyen hidegnek kitenni az eszközeinket, annak ellenére, hogy az akkumulátor elviseli. Ugyanis
az elektronika nem. Ha mégis lehűl a készülék, akkor
lassan szabad csak felmelegíteni, nehogy a gyors hőmérsékletváltozás következtében kondenzáció lépjen
fel, azaz páralecsapódás történjen a telefon belsejében. Nem csak kellemetlen, hogy nem látjuk a képernyőt, hanem veszélyes is, mert tönkreteheti az elektronikus alkatrészeket az így létrejövő rövidzárlat. Ha
ez mégis megtörténne, akkor meg kell szüntetni az
áramellátást, azaz amennyiben lehetséges, azonnal
távolítsuk el az akkumulátort, nem elég kikapcsolni a
telefont. A téli időszakban érdemesebb gyakran biztonsági másolatot készíteni.

Jó, ha észben tartjuk!

Nagy hideg esetén kikapcsolhat a telefonunk, azonban nem kell megijedni. Mindez azért van, mert az
akkumulátorban zajló kémiai folyamatokat a hideg
lelassítja, ahogy a belső ellenállás növekszik. Ez addig fajulhat, hogy az akkumulátor már nem képes a
megfelelő tápfeszültséget biztosítani a telefon elektronikájának, ezért kikapcsol a telefon. Ilyenkor szintén a lassú melegítés segít, utána zavartalanul használható a készülék.
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Gasztrovás

Kocsonya

Savanyú káposzta – a gyógyszer

Mulatós évzáró, munkahelyi, baráti karácsonyi ünnepség után előfordulhat, hogy kicsit megárt a koccintás.
Alkoholt fogyasztani csak mértékletességgel javallott,
de ha mégis megszaladt a pohár, nehéz lesz a fejed
másnap. Mit tegyél, hogy hamarabb túl légy a nehezén? Sok folyadékot kell inni, ami pótolja az alkohol hatására elvont vizet, és a méregtelenítést is felgyorsítja.
A népi bölcselet szerint jól szolgál a savanyú káposztából főzött korhely leves. Orvosi szempontból megerősíthetjük, hogy
mivel lúgos étel, csökkenti a gyomor és
a vér savasságát, így normalizálja a gyomorműködést és a terhelést. A fáradt
gyomroknak mindenképpen savanykás,
káposzta- vagy uborkalevével, tejföllel,
azaz gyógyító tejsavakkal készített leves
a legjobborvosság.

és a gyógyító korhely leves
írta: Nagy Emese
Ízlés dolga, olyan, mint a gyerekeknek a spenót.
Azt mondják, korral jön meg az étvágy, csúszik
jobban a szalontüdő a csülkös pacal,és amit
most közelebbről is megismerünk: a kocsonya,.
A franciák jegyezték le először, de szláv, német,
orosz, zsidó, és koreai változata is van ennek
a sokakat megosztó ételnek. Ismert csirkéből,
halból és babfélékből készített formája is.

Kocsonya

A nagyszülők spájzában decemberben, januárban még
garantáltan ott pihent a reszkető sertéskocsonya a
házi lekvárok, kompótok és savanyúságok mellett.
Ha azért nem szereted, mert kóstoltad a bolti, valójában mesterséges kocsonyát – gumiszerű, hozzáadott
aszpikkal, zselatinnal – akkor ide süss! Így kell finomra
készíteni a kocsonyát!

Hozzávalók

• 1,5 kg sertés kocsonyahús (egy fél sertés fej, füle,
farka, orra, körme, jöhet hozzá pluszban darab bőrke,
és tenyérnyi színhús is, a legfinomabb részek egyike a
sertés pofahúsa).
• 2-3 sárgarépa,
• 1-2 petrezselyemgyökér,
• 1 fej vöröshagyma megmosva, héjastul,
• 3-4 gerezd fokhagyma,
• só, pár szem egész bors, két babérlevél, ízlés szerint
csípős paprika, 6-8 szem koriander.

Elkészítés

Ahhoz, hogy kellően reszketős legyen a kocsonyánk,
néhány szabályt figyelembe kell venni. A bőrke-csont
aránya 70 százalék, a húsok 30 százalékot kell, kitegyenek. Ennek oka, hogy a bőr és a csont tartalmazza
a kollagént, illetve az enyvet, ami által ragacsos, dermedt lesz a levünk. Az első feladat a disznó körmének
szőrtelenítése, és a bőrke tisztítása. A megmosott, feldarabolt kocsonyahúst egy magas falú, nagy fazékban
bő, hideg vízben feltesszük főni, éppen csak, ellepje. Az
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első forrás után leszűrjük róla a kicsapódott szürkésfehér habot, az ügyesebbek evőkanállal is le tudják merni
róla. Beledobáljuk a fazékba a fűszereket, a megtisztított zöldségeket, sózzuk. Lefedjük, kis lángon, szinte csak enyhén, hogy gyöngyözzön a leves, komótosan
puhára főzzük a kocsonyának valót. Ez beletelik pár
órába. Ellenőrizzük, hogy sose forrjon fel!
Mire a csontról lefoszlik minden, addigra a kollagén is
kifő belőle, a zsír pedig a tetejére gyűlik. Ekkor a fazekat húzzuk félre, és langyosodásig hagyjuk magára,
majd szedjük ki belőle mindazt, amit szeretnénk a tányérokba tenni. Személyre szabott tálkákat is gyárthatunk, mert van, aki a bőrös darabokat nem szereti, és
csak a színhúst eszi meg, mások pedig direkt a cupákra
utaznak. Ha már minden használhatót szétosztottunk,
a levet kitesszük az ablakba, vagy a hideg kamrába.
Addig hűtjük, míg a tetején megdermed a zsír és kön�nyedén, egy kis merőkanállal eltávolíthatjuk. Ekkor csak
annyira langyosítjuk újra, hogy a levet bele tudjuk szűrni a tányérokba. Ha igazán alaposak vagyunk, a szűrőbe gézt is fektetünk, így biztosan kristálytiszta lesz, az
esetleges csontszilánkok is fennakadnak. A dermedés
ideje változó, ahogy a kocsonya állaga is. Sok függ attól, hogy milyen minőségű disznóhús volt az alapanyag.
Végül szórhatunk rá kevés őrölt piros paprikát. Tormával, savanyúsággal tálaljuk.

Az italfogyasztás által megváltozik a szöveteink ph-értéke, melyet a savanyú káposzta vagy annak leve képes regenerálni. A káposzta levelét borogatásokra,
reumatikus fájdalmak kezelésére is használják. A fejeskáposzta tejsavtartalma
nyersen is vetekszik a joghurtéval, savanyítás során
pedig a káposztában található cukorból ugyancsak tejsav képződik. A tejsav azon kívül, hogy megakadályozza magának az élelmiszernek a rothadását, számos
jótékony hatással is rendelkezik. A tejsavbaktériumok,
vagyis lakto-baktériumok elsősorban a vastagbélben
fejtik ki a hatásukat, ugyanis a stressz, a fertőzések,
vagy az antibiotikum-kúrák után segítenek helyreállítani a felborult működést. Az igazi titok azonban mégsem ebben rejlik, hanem a magas rosttartalomban. A
rostok nem felszívódó táplálékok. A növényi sejtek sejtfalát, vagyis a cellulózt az emberi szervezet nem tudja megemészteni, így a rostok tulajdonképpen kefeként
működnek. Ugyanakkor a savanyúkáposzta ízesítéséhez felhasznált fűszerek, mint a babérlevél, kapor, bors,
mustármag, torma, köménymag szintén gyógynövények, melyek pozitív hatással vannak az emésztőszervi- és a légúti betegségekre. A káposzta C-vitaminon
kívül A- és B-vitaminban is gazdag, de kálium, kén, vas,
klór, nátrium, foszfor, kalcium és jód is fellelhető benne.
Továbbá szabályozza a vércukrot, feloldja a szervezetben a mérgeket, segíti a máj működését, csökkenti a
magas koleszterint.

Korhelyleves

Hozzávalók / 6 adag
•
•
•
•
•
•

60 dkg savanyú káposzta
50 dkg füstölt oldalas
10 dkg csípős kolbász
1 nagy fej vöröshagyma
3 gerezd fokhagyma
4 db babérlevél

•
•
•
•
•

bors és köménymag ízlés szerint
20 dkg füstölt szalonna
2 teáskanál fűszerpaprika
4 csapott ek. liszt
2 dl tejföl

Elkészítés

Az oldalast egy nappal korábban beáztatjuk, majd egy
nagy fazékban feltesszük főni négy liter vízzel. A savanyú káposztát átmossuk. Ha az oldalas félpuhára főtt,
hozzátesszük a káposztát, a megpucolt vöröshagymát,
a fokhagymagerezdeket és a babérlevelet. Borssal és
köménymaggal ízesítjük. A kolbászt karikára vágjuk, és
a főzés vége előtt 20 perccel (a káposzta után kb. 40
perccel) beletesszük a levesbe. Ha már majdnem minden megpuhult, felcsíkozzuk a szalonnát, kiolvasztjuk.
A pörcöket félretesszük, a zsírra rászórjuk a paprikát,
a lisztet, és gyorsan kikeverjük, majd felöntjük kb. 1 dl
vízzel, és a tejföllel. Ebbe a rántásba egy merőkanál levest belemerünk, kikeverjük, és visszacsurgatjuk a levesbe. Egyet rottyantunk rajta, beleszórjuk a kimaradt
szalonnapörcöket, és már tálalhatjuk is kenyérrel, és
további tejföllel.
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Hírek

Az Országos
Elnökség hírei
Az Országos Elnökség döntései
OE-12/2014 Az OEség határozatban mond köszönetet a
MOOT2021 előkészítő csapatának. Isten fizesse meg bő
kézzel a munkájukat!
OE-13/2014 Az OEség elfogadta az OKV által elkészített,
és közösen kialakított munkatervet.

Először a tévében a 2015-ös Japán Dzsembori
A szegedi városi televízió hírműsorában két cserkészünk,
Mátyus Ákos és Bauer Magdolna mutatja be
a Magyar Cserkészszövetséget, illetve beszél
a 2015-ös Japán Dzsemboriról. Ide kattintva
(19:10 perctől) láthatjátok őket: vtvszeged.hu/
hun/s_%21news/i__5/i__14378

Pápai beszéd a hatvanéves olasz felnőtt cserkész mozgalomhoz
Ferenc pápa nemrégiben az olasz felnőtt cserkészek mozgalmának 7000 tagját fogadta, akik idén ünneplik alapításuk hatvanadik évfordulóját.
„A mai bonyolult, sokszínű világban nektek kell egyszerűséggel és alázattal tanúskodnotok Krisztus minden ember iránti szeretetéről” - mondta a Szentatya a beszédében, amiben a cserkészet hármas útjáról szólt: úton lenni
a családban, a teremtett világban és lakóhelyen.
A beszédről, illetve az eseményről bővebben itt olvashattok: hu.radiovaticana.va/news/2014/11/08/
p%C3%A1pai_besz%C3%A9d_a_hatvan%C3%A9ves_olasz_feln%C5%91tt_cserk%C3%A9sz_mozgalomhoz:_%C3%BAton/ung-835397

Országos Tanács határozatok
2014. november 22. (szombat), Csónakház Fogadó – Budapest III., Római part 30.
OT 2014.11.22./4. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy
a szervezetfejlesztési folyamat stratégiai fejlesztésének
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segítésére Székely Csaba csst.-t (304.), továbbá a szervezeti struktúra újratervezésének segítésére Szakács Gusztáv cst. (93.) és Holndonner Péter csst. (775.) tagokat delegálja az ezeket előkészítő munkacsoportokba. (9/0/0)
OT 2014.11.22./5. Az Országos Tanács felkéri az Országos
Elnökséget, hogy készítsen egy döntés-előkészítő tanulmányt, hatásvizsgálatot, mely arra irányul, hogy az Országos Elnökség tagja vagy tagjai a jövőben térítés ellenében
végezzék munkájukat. (6/0/3)
OT 2014.11.22./6. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy
felhatalmazza az Országos Elnökséget egy esetleges
adásvételi szerződés megkötésére a Székesfehérvár, Sárkeresztúri út 4. sz. alatti ingatlan vonatkozásában. (6/0/3)
OT 2014.11.22./7. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy a
Ruházati Szabályzat 8. §-át és 19. §-át törli, a 7. § helyébe
az alábbi szövegrész lép:
„A rövid és hosszú ujjú CSERKÉSZING, leánycserkész
INGBLÚZ (továbbiakban: ing) világosdrapp színű (Pantone 406 U-tól 437 U-ig világos és középárnyalatú színsorok), amelyen elöl mindkét oldalon egy-egy rátűzött zseb
van, amely zsebfedővel fedett és 1-1 gombbal legombolható. A vállrészen a vállaknál bevarrott 10-12 cm hosszú,
a nyak felőli végén gombolható vállpántok találhatóak. Az
ing gallérja oly módon szabott, hogy alatta az összehajtott cserkésznyakkendő tetszetősen és kényelmesen elhelyezhető legyen.
a) A hosszú ujjú ing és ingblúz egyszerű kézelőjét egy
gomb zárja arrow hasítékkal.
b) A rövid ujjú ing ujja, könyök felett végződik hajtókával.
c) A fiú/férfi ing zsebei, zsebfedői, vállpántjai és kézelői
csapott sarkúak, a bal ingzseb mellett a középvonal fele
írószertartó zseb van.
d) A leány/női ingblúz zsebei, zsebfedői, vállpántjai és kézelői íveltek, gallérja ívelt, női fazonú.
e) Az ingblúz elején és hátán formázó varrások

találhatóak, méretezésnek megfelelő mértékben. Az oldalvarrás hasítékban végződik mindkét oldalon, az aljavonaltól számított 3-5 cm hosszúságban.”
OT 2014.11.22./8. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy
a Ruházati Szabályzat 27. §-át törli, a 26. § helyébe az
alábbi szövegrész lép:
„(1) WOSM JELVÉNY kör alakú, külső mérete 4 cm, benne a
WOSM emblémája.
a) Az MCSSZ a WOSM tagja, emiatt vagyunk jogosultak viselni. A világ cserkészeinek közösségét jelképezi.
b) A jobb ingzseb közepén viseljük.
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.
(2) MCSSZF JELVÉNY kör alakú, külső mérete 4 cm, benne
az MCSSZF emblémája.
a) Az MCSSZ az MCSSZF tagja, emiatt vagyunk jogosultak
hordani. Az összmagyarság cserkészeinek együvé tartozását jelképezi.
b) A jobb ingzseb hajtókáján, a gombtól balra viseljük.
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.
(3) HUNGÁRIA JELVÉNY 8,5 cm átfogójú és 4,5 cm magas,
egyenlőszárú háromszög, aranysárga szegéssel. A fekete alapon a magyar kiscímert, melyen a koronát aranysárga dicsfény övezi, jobbról és balról egy-egy fehér angyal
tartja, melyek feje körül aranysárga glória van. Az angyalok zöld szárnyvéggel és zöld köténnyel rendelkeznek. A
rajz alatt 1 cm magas fehér sávban piros hímzéssel „Hungária” felirat olvasható, melyet stilizált zöld liliomok fognak közre.
a) A magyarországi cserkészek jelképe, a 1929-es Dzsembori Magyar Csapatának volt a jelvénye, azóta (a cserkészliliom után) legrégebbi, ma is viselt egyenruha jelvényünk.
b) A jobb ingzseb fölé, alsó peremével (átfogó) a zsebtakaró felső széléhez illesztve, a zsebfedő szélességi középvonalában viseljük.
c) A jelvény viselése kötelező, e nélkül az ing nem tekinthető egyenruhadarabnak.”
OT 2014.11.22./9. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy
a Ruházati Szabályzat 71. § helyébe az alábbi szövegrész
lép [Átmeneti intézkedések]:
„Tekintettel arra, hogy el nem várható, hogy minden magyar cserkész a hatálybalépés napjától ezen szabályzat
által leírt egységes egyenruhát hordja, a szabályos és

egységes egyenruhát mindenkinek lehetőségeihez mérten az elkövetkezendő öt éven belül, azaz 2019. november
22-ig kell beszereznie, és a szabályzatban rögzítettek szerint viselnie.” (9/0/0)
OT 2014.11.22./10. Az Országos Tanács úgy határoz, hogy
a Ruházati Szabályzat 70. §-át törli [Hatályba léptető rendelkezések]: (9/0/0)
OT 2014.11.22./11. Az Országos Tanács megköszöni a Ruházati Szabályzat tervezet előkészítőinek áldozatos munkáját, a tervezetet részletes vitára alkalmasnak találja.
Felkéri az Országos Elnökséget a teljes körű konzultáció
lefolytatására 2015. február 28-ig. (9/0/0)
Ugron Ákos Gábor cst. (800.), Székely Csaba csst. (304.),
Harkay Péter csst. (51.)

Köszönőlevél a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóságtól
November 8-án tartották a téli felkészülési és együttműködési gyakorlatot Önkéntes Mentőszervezetek részére.
A gyakorlaton a Magyar Cserkészszövetség budapesti kerületei is részt vettek, és ahogyan Varga Ferenc tű. dandártábornok fogalmaz részünkre küldött köszönő levelében, bizonyítottuk, hogy szakmai felkészültségünkkel és
felszereltségünkkel stratégiai partnerei vagyunk a hivatásos katasztrófavédelmi szervezeteknek.
A dandártábornok teljes köszönő levelét itt találjátok: https://drive.google.com/a/mcssz.hu/file/d/0BxfQFDB_WpmERE56Y2czQ2UwXzQ/view

Van fővédnöke a Magyar Dzsembori Csapatnak!
A mai postával érkezett a hír, hogy Áder János és felesége,
Herczegh Anita elvállata a Magyar Dzsembori Csapat fővédnökségét. Íme levelük tartalma:
„Köszönettel kaptuk kézhez a 2015 nyarán Japánban
megrendezésre kerülő világtalálkozóra, a dzsemborira
utazó Magyar Dzsembori Csapat fővédnöki tisztségére vonatkozó megtisztelő felkérésüket, amelyet örömmel vállalunk el. Kívánjuk a találkozóra utazó 200 magyar cserkésznek, akár az anyaországbóI, akár a határon túlról érkeznek, hogy legyenek büszkék magyarságukra, öregbítsék a magyar nemzet jó hírét, hitük, embertársaik iránti
tiszteletük legyen példaértékű.”
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