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Programajánló

Rippl-Rónai és Maillol
a Nemzeti Galériában
Rippl-Rónai József legalább annyira nagy hatást gyakorolt a modern magyar művészetre, mint Aristide Maillol a
modern európai szobrászatra. A kiállítás e két nagy hatású művész barátságát és kapcsolatuk művészi dokumentumait állítja középpontba. A mintegy kétszáz művet
felvonultató tárlaton a Nabik köréhez tartozó festő barátok (Pierre Bonnard, James Pitcairn-Knowles, Édouard
Vuillard) művészete és a párizsi környezet is felvillan néhány a Szépművészeti Múzeumban, illetve a kaposvári
Rippl-Rónai Múzeumban őrzött művön keresztül. A kiállítás igazán színvonalas és gazdag. A szépen berendezett enteriőrben könnyű tájékozódni, a termek színei elválasztják az egyes korszakokat. A kiállításon feltűnik
Rippl-Rónai néhány „csúcsműve”, női portrék, mint a Kalitkás nő és A nő fekete pettyes ruhában, a szimbolisták
közé belépőt jelentő Öreganyám című remekmű és a kaposvári korszak enteriőrjei. A tárlaton továbbá látható

Rippl-Rónai egyik fő műve, az 1899-ben Maillolról festett portréja. A párizsi Musée d’Orsay gyűjteményéből
érkezett alkotást utoljára csaknem nyolcvan éve, 1936ban láthatta a budapesti közönség.

„Maradni szégyen,
veszni borzalom”
Ez a Szép Ernőtől kölcsönzött sor adja a Petőfi Irodalmi
Múzeum legújabb kiállításának címét. A Petőfi Múzeum első világháborús kiállítása a háborút megélt magyar írók és költők nézőpontjából és értelmezésében
mutatja be az 1914 és 1918 közötti éveket. Újszerű kiállítási gyakorlatot alkalmazva ugyanis a kiállítás két,
egymással párhuzamos bejárást tesz lehetővé közös
kiindulóponttal, illetve végponttal. A felvezetést a háborút megelőző időszakok jövőre vonatkozó, de a jelen
technikai fejlődésébe vetett hitéből táplálkozó utópiái
adják, amelyek idilljét hirtelen borítja fel a szarajevói
merénylet és a hadüzenet. Ahogyan az egykori történelmi helyzetben, úgy a kiállításban is a sorozás képezi azt a választóvonalat, ami otthon maradásra vagy
frontra kerülésre ítélte a felnőtt férfilakosság jelentős
részét. Ennek alapján egymás mellett haladva bontakozik ki a hátország zaklatott világa, valamint a front
ellentmondásokkal terhelt lelki élete. Ady Endre, Babits
Mihály, Móricz Zsigmond, Molnár Ferenc és más nagy
írók személyes példájával találkozhatunk a kiállításon.
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Rácalmási Passió
Az 1406. csapat szeretettel vár mindenkit a virágvarásnapi passióra, melyben több csapattag is szerepel. Az
előadásnak csodálatos helyszínt ad a Jankovics-kúria

XXVI. Kárpát-medencei
Regöscserkész-tábor
A Magyar Cserkészszövetség és a Regös Alapítvány
meghirdeti a XXVI. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábort. Várunk vissza minden cserkészt, akik voltak már táborunkban, ha viszont még nem vettél részt ilyen programon itt az idő, hogy kipróbáld!
A tábor helyszíne: Tés

A front, a hátország és a fogság színtereinek, valamint
a tipikus háborús kihívásoknak az élményszerű megjelenítésére az írók személyes használati tárgyai, kötetei
és kéziratai mellett megfelelő hangulatot teremtő, korabeli képzőművészeti alkotásokat, plakátokat, fotókat
használ a kiállítás, interaktív számítógépes tudáspontokat alkalmaz.

díszudvara, március 29-én (virágvasárnap) 15 órától.
Egyben remek portyalehetőség is, Budapesttől 60 km-re
a Duna mellett, olcsó szálláslehetőségekkel.

Programjaink között szerepel:
• folyamatos néptánc- és énektanulás,
• kézműves foglalkozások (fafaragás,
szalma-, gyékény- és vesszőmunkák, nemezelés, lószőrékszer-készítés, rezezés, gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, bőrözés, batikolás,
agyagozás, hímestojás festés, csipkeverés, mézeskalácssütés),
• előadások (hangszeres, ill. néprajzi),
• népszokások felelevenítése (regölés, téltemetés, pünkösdölés stb.),
• népi játékok,
• minden este táncház

Részvételi díj: 25 000 Ft ötödik osztálytól, negyedik
osztályig és felnőtteknek 21 000 Ft
Idén is adunk be pályázatokat, amelyekkel ebben az évben is azokat szeretnénk segíteni, akik e nélkül nem tudnának a táborba eljönni, ezért kérjük, támogatási igénnyel keressetek minket bátran!
Jelentkezni a regös honlapon
tudtok:
regos.cserkesz.hu/jelentkezes/
Táborok időpontjai korosztályonként:
• Legalább ötödik osztályt végzetteknek:
2015. június 26. – július 5.
• Legfeljebb negyedik osztályt végzetteknek:
2015. június 29. - július 5.
• Felnőtteknek és egyetemistáknak:
2015. június 29. - július 5.
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CserkéSzájjal

A hónap témája

Középpontban

a kószák
Cserkész segédtiszteket kérdeztünk, milyen
tapasztalatokkal rendelkeznek a kószákról,
miként lehet fenntartani az érdeklődésüket ,és
megtartani őket a mozgalomban.
VL Mi jellemzi a kósza korosztályt? Mi különbözteti meg a többi korosztálytól?
Blau Sándor csst. (1406.) Ég és föld! A gyerekek serdülnek,
önállósodnak, teljesen más lesz az életvitelük, más igényeik és elvárásaik lesznek. Szeretnek a középpontban
lenni.

Ami nagyon más a cserkészkorosztályhoz képest, az az ő hozzáállásuk és az,
ahogy őhozzájuk kell viszonyulni.
Pesthy Sándor Gergely csst. (264.)

Tóth Bence csst. (121.) Megváltozik a gondolkodásmódjuk. Kicsit máshogy szemlélnek mindent.
Nyitottabbak a világra, önmagukra és a
társaikra is. Ez sokszor nyilvánul meg
olyan jó dolgokban, hogy például lehet
fiú és lányőrsöknek közös programot
szervezni. Néha meg bonyodalmakat is
okoz, mert olyan kérdések is felvetődnek, melyek megválaszolásához még
egy vándor őrsvezetőnek is komolyabb
felkészülés kell.
VL Ez a lázadás, a bandázás korszaka, hogyan lehet a cserkészetben tartani őket? Mivel lehet megfogni ezt a korosztályt?
Sándor Kis csapat vagyunk, kb. harminc
fővel, nemrég alakultunk. A csapat fele
a kószakorosztályhoz tartozik! Nálunk nem ciki cserkésznek lenni. Sokat segítettek a Cserkészen az életre!
táborok, melyek ennek a kamasz korosztálynak is egy
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dokumentáltuk a helyi értékeket, ez különösen megfogta a kószákat.
Gergely Mi direkt készülünk az iskolaváltásra. Nyáron sok
érdekes programot szervezünk nekik, ami segít az iskolaváltás időszakában. Hogy mi az érdekes számukra? Alapvetően az az elsődleges szempont, hogy találjanak valami
kihívást. Ez a korosztály már szeretné kipróbálni az erejét,
szeretné bebizonyítani, hogy mit tud, erre lehetőséget kell
adni nekik. Ezt így is csináljuk, aztán persze levezetésként
csak nekik, a nagyobbaknak is szervezünk programokat.
Amit nagyon szeretnek, az a csapatszilveszterezés.

életre szóló élményt jelentettek. Csatlakoztunk egy értékközpontú mozgalomhoz, ez nagyon tetszik nekik.
Különböző tanulmányutakra mentünk, felkutattuk és

Nem elsősorban a kósza próba vagy a programok segítenek megmutatni nekik a jó irányt, a személyes példa a
legfontosabb! Ha az őrsvezető jól keveri a kártyát, akkor
egészséges tekintélyt szerezhet a vezetettjeinél. A szülőkre kevésbé hallgatnak ebben a korban, ezért fontos,
hogy a referenciacsoport az őrs legyen. Persze szinte

mindenkinél személyre szabott, hogy ezt hogyan lehet
elérni. A személyes beszélgetést egyre inkább igénylik,
ez korosztályos sajátosság, és sokat segít.
Bence Ha kialakul egy jó őrsi közösség, akkor nem nehéz
megtartani. Ha az őrsvezető figyel arra, hogy legyen
megfelelő számú program, akkor a cserkészeink megmaradnak. Megvannak persze a más baráti közösségeik, de azért mindig visszatalálnak, és máshol is bátran
vállalják, hogy cserkészek.

Egy őrsi mozizás, közös társasozás is nagyon jó program lehet. A kósza korosztályú gyerekek, attól függetlenül, hogy még „benne van a lábukban a boogie”,
azért szeretnek leülni is egy kicsit. Meg kell adni annak is a helyét, hogy kifussák magukat – ezt inkább
raji szinten –, meg annak is, hogy csak az őrsi keretben elmegyünk valamelyik sráchoz, és kisközösségben vagyunk.
Vezetők Lapja 7

CserkéSzemmel

A kószák és
a pályaorientáció
írta: Nagy Emese
Jogász, tréner, szervezetfejlesztő, pályaorientációs tanácsadó. Dolgozott hivatalban, volt sok
főnöke, most pedig sok beosztottja van. Individualista, vagy csapatember vagy? Kószakalauz
a pályaválasztáshoz. Interjú Süveges Antal
Pállal, csst. (433.)
VL Cserkészberkekben az a hír járja, hogy te a
kósza korosztály nagy ismerője vagy. Honnan ez
az ismeret?
Antal 1998-2005 között történt, hogy elkezdtem vezetni a kortársaimat. Kezdetben a saját őrsömet, majd
a rajt, rajokat, később a csapatparancsnok-helyettesi
feladatokat is elláttam, tábort vezettem. Hogy valóban
nagy ismerője vagyok-e a korosztálynak? Én úgy gondolom, hogy azokkal a fiatalokkal tudok együtt dolgozni, akik már idősebbek, önállóan gondolkodnak. Nem
vagyok egy babusgatós alkat, de az utasítgatás is távol
áll tőlem. Talán azért alakult így, mert gyerekkoromban
én sem szerettem egyiket sem. Azt szoktam mondani,
azért lettem vezető, hogy nekem ne mondják meg, mit
tegyek. Kaptam pozitív megerősítést, visszaigazolást,
ezért tovább folytattam a munkát.
VL Önállóan gondolkozó, döntésképes emberekkel szeretsz dolgozni. De éppen ezért nehéz bírni
ezzel a korosztállyal!
Antal Azért nehéz a kószákkal, mert az önállósodás folyamatában elkezdik magukat „összeteszegetni”. Már
nem egy embert akarnak követni, hanem több mintából merítve szeretnék kideríteni, hogy ők kicsodák, vagy
milyenné szeretnének válni.

Miben különbözik ez a korosztály a cserkésztől?
A jelenlegi gyakorlat szerint, ha valaki eléri a 14. évét, azokat a vezetőképzőben tartjuk magunkhoz közel, míg a többiek lemorzsolódnak. Voltak
VL

Antal
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próbálkozások a kósza próbákkal, táborokkal, de nem
jártunk sikerrel. Akik menők akarnak lenni, vezetőnek
mennek, eddig is ezt látták maguk előtt, ez a szokás, és
ez a továbblépési lehetőségük. A „futottak még” kategóriában maradtaknak pedig – igazságtalanul – program, vezetők nélkül kellene boldogulniuk. Húszévesen
én sem tudtam megfogni őket. Szerintem most, harmincöt évesen lehetne többet, jobbat mondani nekik.
Akkoriban nekem is ugyanazok voltak a gondjaim, mint
nekik, csak más válaszokkal. Most már sokkal jobban
tudnék velük foglalkozni, csak sajnos kevesen vagyunk
aktív felnőtt cserkészek. Sajátos problémákkal gyürkőző fiatalokhoz nincsenek megfelelő bölcsességgel rendelkező fiatal felnőtteink.
VL A középiskolás korosztály leggyötrőbb dilemmája a hogyan tovább kérdése. Sokszor azt
is nehéz eldönteniük, melyik egyetemre, milyen
szakra menjenek tovább. Mit jelent ma, 2015ben a pályaválasztás?
Antal Semmiképpen sem azt, amit jelentett 25-30 éve.
Valószínűleg a pálya – GPS nyelven - az újratervezés
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CserkéSzemmel
folyamatában van. Erre kell a fiatalokat felkészíteni, mert már a mi életünk is ilyen. Az a szemléletem,
hogy eggyel többet kell csinálni, mint amire most
szükségünk van. Az valahogy a későbbiekben pont
kapóra fog jönni, mint egy pályaállomás – arra mehet tovább az utad. Emellett nagyon fontos, hogy
legyenek vízióink, elképzeléseink a jövőnkről.
Én például bírónak készültem. Jogász lettem, végigjártam a ranglétrát, míg az előterjesztésem
előtt kértem két nap haladékot. Végül úgy döntöttem, hogy mégsem vállalom el a kinevezést. Felismertem, a személyiségemet eltorzítaná ez a munka. Kaptam segítséget a döntésem meghozatalához. A családom, a párom, a barátaim készítettek
nekem egy könyvet, amelyben az engem foglalkoztató témákról írtak. Sőt, még egy video is készült. Ki
kellett töltenem egy feladatsort, és megfogalmazni, mi lenne az álommunka számomra. Amikor ezt
leírtam, köszönőviszonyban sem volt azzal, amit a
bírói élet jelentett volna. Ha pedig komolyan vesszük
a döntéseinket, az életünket, akkor nem csukhatjuk
be a szemünket. Különösen tizennyolc évesen nem
mondhatjuk azt, hogy ráállunk egy pályára. Persze,
csábítson valami, érdekeljen valami. Ez is a feladatunk, hogy sok mindent megmutassunk a fiataloknak, amiből később választani tudnak.
VL Volt valami bíztató tapasztalatod, ami
mégis eljuttatott a bírói kinevezéshez?
Antal Sosem tudhatod, mi mire jó! Nagyon nehéz
volt bejutni a bírói körökbe. Annak idején volt egy ismerős, aki egy vidéki bíróság elnökeként dolgozott.
Nagy nehezen eljutottam hozzá, és beszélgettünk
arról, vállalnám-e a vidéki életet. Már az időnk végén jártunk, amikor megemlítettem, hogy egyet fogok bánni, ha leköltözöm: abba kell hagynom a focit.
Akkoriban játszottam az egyetemi csapatban, bajnokságban. A hölgy csodálkozva jegyezte meg, hogy
ez milyen nagyszerű dolog, hiszen a megyei elnök a
bírói focicsapatot erősíteni szeretné. Azt gondolom,
ez nyomott a latban a felvételemet illetően. Magyarul: sosem lehet tudni, hogy amivel foglalkozol, az
éppen mire lesz jó. Gyakran a cserkészet is ilyen közös felismeréseket hoz! A szakértelmen kívül sok
tényező játszik közre, hogy miért is alakul úgy az
életünk, ahogy. Azért szoktam ezt a történetet elmesélni a gyerekeknek, szülőknek, hogy véletlenül
se mondjuk azt, felesleges dolog, amit csinálsz!
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hátborzongató az összes közgyűlés, mert akik ott vannak, mind vezető szemléletű emberek, akik folyton ös�szecsapnak. A sok dudás egy csárdában nehezebben
működik együtt, inkább rivalizál. Magunkkal kell kezdeni! Gondolkodjunk el azon a gyakorlaton, hogy kiemeljük az „ügyes” gyereket, a jó gyereket, a tevékenyt.

VL Neked szerencséd volt, hogy a családod, környezeted segített olyan kérdésekkel, amelyek
alapján döntést tudtál hozni. Ez nem adatik meg
minden kamasznak. Egy őrsvezető, rajparancsnok
hogy legyen jelen ilyen döntések meghozatalában?
Antal Véleményem szerint ez az, amit nem tud megadni egy huszonéves rajparancsnok. Idősebbnek kell lenni
ehhez. Az én fejemben egy olyan kép él, hogy a tizennégy éves kor feletti cserkészeknek kellene egy nagy
tábort szervezni, ahol több korosztály mutatná meg,
mit tud, mit jelent az ő cserkészete. A
kamasz gyerek ezek alapján el tudná
dönteni, hogy egyáltalán ebben a mozgalomban van-e keresni valója, akar-e
vezető lenni. Az őrsvezetővé válásnak
ez lehetne az első lépcsője, ahol a kamasz először találkozik a felelősség
magasabb szintű fokozatával. Eldöntheti, hogy emberek vezetése helyett inkább ügyeket vinne, csoportban munkálkodva. Ilyen ügyeket kéne fellelni,
hogy a vezetői képesítés nélküli kószák
is megtalálják bennük a feladatot. Lenne alkalmuk megtapasztalni, hogy mit
jelent az együttműködés, mi a siker, a kudarc. Milyen
munkát jelent a projekt-szervezés, megvalósítás, elszámolás. Tizenéves koromban én is azt tapasztaltam,
hogy inkább a mellérendelt szerepeket élveztem a főlé-alá rendeltek helyett. Milyen klassz, hogy vannak az
ŐVVK-k és a STVK-k, ahol pedig a másokért vállalt felelősség örömét és munkáját élhetik át a fiatalok!
VL Van egy olyan szemlélet a cserkészetben,
hogy ha nem vagy vezető, nem vagy elég értékes tagja a csapatnak. Milyen munkákat lehetne adni a kószáknak, hogy rávilágítsunk: ugyanolyan értékes tagjai a közösségnek ők is.
Antal Ez a munka velünk, felnőttekkel kezdődik. Valóban azt gondoljuk, hogy az az értékes, aki vezet. Azért

VL De hogyan győzzük meg azt a gyereket, miközben az egész élet arról szól, hogy titulusokat, mind magasabb beosztást szerezzen magának. Hogy hitessük el vele, hogy akkor is értékes, ha nem ambicionált a vezetésre?
Antal A saját magunk életét akkor is vezetni kell. Társadalmilag értékes feladatokat keressünk a kószáknak,
amivel kimerészkedik abból a burokból, amit a cserkészet nyújtott neki. El kell kezdeni felépíteni azt a fiatalt,
aki mer vállalkozni, megtalálja maga körül és önmagában a problémákat, amelyekkel foglalkozhat. Ezek nem
új, és egyedülálló gondolatok, felmerültek már a cserkészvezetők körében.
VL Mindezek szorosan kapcsolódnak a jelenlegi foglalkozásodhoz.
A pályaválasztásban milyen módszert követsz?
Antal Folyik egy szakmai vita arról,
hogy pályaválasztási tanácsadó vagy
pályaorientációs konzulens legyen a fiatalok segítségére ebben az életszakaszban. A cserkészek a konzulensi formát
követik inkább. Nem azt mondjuk, hogy
ne légy énekes, mert ronda a hangod,
vagy majd ez és ez vár rád. Azzal kellene foglalkozni, hogy a gyereket mi viszi
erre-arra, hogy képzeli el az életét. Dolgozzon vele, ne mi döntsünk erről. Párhuzamos utakat
találjunk ki együtt. Színésznő szeretnél lenni? Jó. Nem
csak elmegyünk a színházba, hanem a darab után átbeszéljük, milyen lehet a színész élete. Ha van erre lehetőség meghallgatunk egy színészt arról, milyen körülmények között dolgozik, hogy él meg hétezer forintos fellépésekből, miközben diétázik, táncolni jár, nincs szabad
estéje, próbák töltik ki az idejét, lemondják az előadásokat. Ez is hozzá tartozik a csillogáshoz, pontosabban
ezt nem látni a csillogástól. Ha az érdeklődő fiatal ennek
ellenére is elszánt, akkor hajrá! Tanuljon be szövegeket,
lépjen fel anyák napján, iskolai ünnepségeken, szerezzen
tapasztalatokat. Lehet ez egy célkitűzése a Szövetségnek, hogy a STVK-ban adjunk ilyen jellegű, pályaorientációs konzulens tudást is a fiatalok kezébe.
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A láthatatlan légió
írta: xxxx őv. (xxx.)
Vezető vagy vezető? Vagy tudunk vajon más
opciót is kínálni kósza korosztályba lépő cserkészeinknek? Mi lesz azokkal, aki nem lesznek
vezetők? Mitől maradnak meg cserkésznek?

E

gy nyolcfős őrsből nem lesz mind a nyolc fő vezető, és ez így is van jól. Hiszen nem célunk mindenkiből vezetőt csinálni. Ám ez olyan hosszú
távú problémákhoz vezet, amik felett nem hunyhatunk szemet.
Az őrsi közösségek felbomlanak. Az őrsvezetők a programokon a vezetett őrsükkel vesznek részt, sajnos
gyakran látni, hogy a saját korosztályukra nem marad
energiájuk. Akarva-akaratlan a csapat a vezetőt fogja
értékesebb tagjának tekinteni. A kósza nem érzi magát
a közösség elég fontos tagjának, így új közösségeket
keres, ahol több megerősítést kap. A tizenéves kósza
keresi saját útját, igyekszik kialakítani az önképét. Elengedhetetlen számukra a sikerélmény, ha ezt a csapatban nem tapasztalja, új közösség után néz.

Jellemző, hogy ez a korosztály vágyik a kihívásokra,
az önálló feladatokra. Egy őrsvezető kipróbálhatja
magát ilyen helyzetekben. De mi lesz azokkal a kószákkal, akik nem vezetők? Kósza korosztályban kezdődik ideális esetben egy jó vándor raj megalapozása. Ha idejekorán elkószálnak, azzal a vándor rajra is
keresztet vethetünk. Ezek súlyos problémák, amivel
foglalkozni kell, de eddig még nem született teljeskörű megoldás. Pedig nem kevés emberről beszélünk!
Ők a cserkész mozgalom láthatatlan légiósai.
Láthatatlanok, mert nem vezetők.
Láthatatlanok, mert nincs meghatározó szerepük a
csapat életében.
Láthatatlanok, mert míg minden más korosztálynak
van saját nyakkendője, a kószáknak nincs.
Láthatatlanok, mert szemet hunyunk felettük, nem
tudunk megoldást kínálni a helyzetükre.

Láthatatlanok, mert lassan új közösségek után kezdenek nézni, és egyszer
csak eltűnnek a csapatból.
Mozgalmunkban a kiscserkészek és a
cserkészek vezetésére vannak a legkifejlettebb,
legjobban bevált módszereink. Amikor szembe
találjuk magunkat egy csoport gimnazistával, hirtelen elfogynak az eszközeink, és a
vezetés kicsúszik a kezeink közül.
Említettem, hogy nem lehet mindenkiből vezető, és hogy ez így van jól. Egyelőre nagy hiányosságokat érzek, ugyanis nem tudunk az őrsvezetői-vezetőképzésen túl más, korosztályos programot
nyújtani kószáinknak. Pedig számukra az egyik
legnagyobb élmény lenne az új arcok megismerése, a cserkészismeretségek csapaton túli bővítése. Egy csapaton felüli kósza korosztályi rendezvény
megerősíthetné őket cserkészmivoltukban, és legalább annyi motivációt kapnának, mint egy őrsvezetői-vezetőképző táborból hazaérkező friss vezető.
A csapatnak oda kell figyelnie, hogy a nem vezető
kószák ugyanolyan értékes csapattagoknak érezzék
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magukat, nekik is kell feladatokat adni. Természetesen nem gagyi, látszatfeladatokat, hanem olyanokat, amelyek kihívást jelentenek. Jó megoldás például, ha a csapat segíti egy kósza tagját, hogy valamilyen specifikus ismeretet szerezzen, amit aztán
kamatoztathat a csapatban. (Például, ha kitanulja
a falmászás minden csínját, utána szervezhet
ilyen programot a kósza rajnak.)
Arra sincs jó megoldásunk, miként békítsük
össze a kószákat és az őrsvezetővé lett kószákat. Ez sokszor az őrsi közösség széteséséhez vezet. Míg a kósza azt látja, hogy őrstagja folyton vezetőségiken ül, vagy a vezetőkkel épít közösséget, neki
pedig nincs feladata a csapatban, nem tudja, mit
kezdjen magával. De igaz ez fordítva is, míg a kósza a kortársaival lóg a csapattáborban, addig az azonos korú őrsvezető kis őrsének „estimesél” a sátorban.
Úgy gondolom, a felvázolt problémák minden csapat
számára ismerősek. Vannak megoldási kísérletek, jó
ötletek, de átütő eredményeket nem sikerült eddig elérni ennél a korosztálynál, pedig hiába láthatatlanok,
sokan vannak, és ugyanannyi törődést igényelnek,
mint egy kiscserkész raj.
vezetők
lapja
Vezetők
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Cserkészetünk korosztályi rendszere III.

A kósza korosztály
írta: Constantinovits Milán csst. (46.)
Kiscserkészet és farkaskölyközés? Korosztályi
specialista vagy „élethosszig”őrsvezető? Mi a
feladata egy kósza őv-nek? Van értelme az őrsi
keretnek a vándoroknál is? A Vezetők Lapja az
újévvel új rovatot indít, havonta egy-egy korosztály sajátosságait vizsgáljuk meg alaposabban, kitérve a legizgalmasabb, legvitathatóbb
nevelési-szervezeti kérdésekre.

A

rovat házigazdája a Szövetség kiadványszerkesztő munkacsoportja. Nem titkolt célunk a
készülő korosztályos vezetői kézikönyveket is
bemutatni, illetve ihletet meríteni a remélt olvasói
hozzászólásokból, miközben közös gondolkodásra invitálunk mindenkit korosztályi rendszerünkről.
Sorozatunk második részében a kósza korosztállyal
foglalkozunk.

A kósza korosztály határai, kihívásai
A kósza korosztály alsó korhatárát 15 évben, míg
felső korlátját a nagykorúvá válást jelentő 18. életév betöltésében határozza meg az EINK. A kósza
korosztályból kikerülő cserkészünknek ebben az időszakban „civilként” (is)
fontos kihívásokkal kell
szembenéznie. Tizen�nyolcadik életévének betöltésével ideális esetben érettségit, szakmai
bizonyítványt szerez, életét alapvetően befolyásoló
döntéseket kell meghoznia.
Fontos kiemelnünk ezek
közül a pályaválasztást
és az esetleges továbbtanulást.
E kérdések, kihívások helyes megválaszolásában
– bár a döntés felelőssége
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a kószáé – a cserkészetnek is van feladata. Az őrs
mint kortárscsoport vesz részt az egyéni gondolkodás alakításában, a vezető pedig olyan hiteles személyként, idősebb barátként tud a kószák mellé állni, aki már túljutott a pályaválasztás folyamatán.

A fentieket azért is tartjuk fontosnak, mert sok
csapatban nem csupán a vándor korosztály megtartása jelent kihívást: a lemorzsolódás jelensége
a kósza korosztályban is megindulhat. Az érettségi közeledtével a különórák, egyéb iskolai elfoglaltságok mellett csökken a kószák cserkészetre szánt
ideje, amennyiben azt tapasztalják, hogy az őrsgyűlések nem reflektálnak az őket foglalkoztató
problémákra. Nem szabad hagynunk, hogy a cserkészet csupán gyerek- és kiskamasz évek szép emléke maradjon! Töltsük meg a kósza-időszakot is
tartalommal!

A kósza korosztály nevelési keretei,
a vezető-vezetett viszony
A civil élet kihívásaira való válaszadás mellett nem
szabad elsikkadnia az őrs- és rajgyűlések cserkész tartalmának sem. Az EINK e korosztály legfőbb

fejlesztendő prioritásának a tevékeny közösségi jelenlétet, az önálló szárnypróbálgatás lehetőségét, az
egyén értékrendjének kialakítását (vagy legalábbis
az erről való gondolkodás, beszélgetés, munka megkezdését) és a nemiség kérdését tartja.
A kósza korosztályban még nagyon fontosak az őrsi
keretek, a rendszeres és tartalmas őrsgyűlések, őrsi
alkalmak (közösségi tevékenységek). Ezek mellé társulnak a folyamatos rajprogramok, a korosztály ellentétes nemű őrsével való együttműködés, közös
munkálkodás kialakítása (másik nemmel közösen
szervezett programok).
A vezető-vezetett viszonyra sem jellemző még a
vándor korosztály „lazasága”, azonban fontos, hogy
a vezető teret nyisson az alulról jövő kezdeményezéseknek. Bátorítsa őrstagjait az önállóságra, tegyen
felelősséget rájuk (önálló szárnypróbálgatás).
A formálódó értékrend kialakítását szolgálhatja például egy az őrsvezető által vezetett vitadélután,
ahol az őrs két részre oszlik, és egy megosztó kérdésben kell a két csapatnak pro és kontra érveket
keresnie. Kószánk kószál a különböző minták között, jó, ha az őrsvezető eléri, hogy az őrs legyen a

referenciacsoport. Így ez, másrészt pedig az őrsvezető példája lesz a maghatározó a saját értékrend
kialakításában.
Fontos jellemzője a korosztálynak a vezetővé válás.
Sokan önálló őrsöt kapnak, azonban mindenkiből nem
lehet vezető, nem is kell, hogy az legyen. Külön odafigyelést igényel, hogy ez a sajátosság ne szakítsa két
részre az őrsöt. A kisebb őrsöt vezetőknek is van igényük arra, hogy saját kortárs csoportjukban, az „anyaőrsükben” lehessenek. Ez egyrészt a fejlődésüket, másrészt a kikapcsolódásukat, töltődésüket is biztosítja.
Nem szabad a csapatnak lemondania azon tagjairól,
akikből nem lett őrsvezető. Számukra is ki kell jelölni a megfelelő helyet, feladatkört az őrs/raj/csapat
életében. Ennek változatos módjai lehetnek, a feladat kijelölésénél mindenképp vegyük figyelembe a
kósza érdeklődési körét és fejlesztendő területeit is!
E feladatok skálája igen széles: határ a csillagos ég!
A munkakörök a csapatraktárostól (tipikus kósza feladat lehet!) az őrsi Facebook/Instagram/egyéb közösségi oldal szerkesztésén át a csapat pályázatírója
mellé beosztott segítésig terjedhetnek. Pályaorientációs hozadéka is lehet: lehet, hogy az őrsi eseményeket dokumentáló fényképészből lesz a jövő profi
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műtermi fotósa, és így tovább. Emellett persze fontos, hogy a csapat is megfelelő korosztályos programmal készüljön kószáinak.

A kósza raj helye a csapatban
A kósza rajt szerves kapcsolat fűzi a csapathoz. A
kisebbek számára a kószák már példaképek, nem
véletlenül: a kószák mögött sokévnyi felhalmozott
cserkésztapasztalat van.
A kószáknak önbizalmat adhat egy őrsileg megszervezett sikeres csapatprogram, legyen az akár kirándulás, fogadalomtétel, vagy tábortűz.
A kósza raj a cserkész és a vándor korosztály közé
ékelődik a csapatban. Ahogy minden más korosztály, a kószáknak is láthatónak kell lenniük, kellenek
olyan külső jegyek, amelyek elkülönítik őket a cserkész korosztálytól. Ezek a látható sajátosságok elhanyagolhatatlanok az identitásképzés szempontjából,
ami ennek a korosztálynak egyik legfontosabb folyamata. Ennek az identitásképzésnek az eleme lehet a többiekétől eltérő színű kósza nyakkendő. Leszögezhető: a jó vándorkorosztály megalapozása a
kószáknál kezdődik. Megtartásuk, motiválásuk, kialakult őrsi közösségeik továbbformálása a csapat
elsőrendű érdeke. Nem szabad tehát a csapatnak
csupán a leghadrafoghatóbb munkásokként tekinteni a kószákra. Bár igaz, hogy ebben a korosztályban
van a legnagyobb erő és potenciál, képesek lehozni a
csillagokat az égről, a legnagyobb segítséget jelentik egy előtábor során, és így tovább, de nem szabad
megfeledkeznünk arról, hogy a cserkészet időnként
számukra is biztosítsa a töltődést jelentő élményprogramokat.

A kósza korosztály programlehetőségei
A fent említett vitakultúra, empátiakészség, értékrend kialakításához kapcsolódva az őrsvezetőnek
érdemes lehet az alapvető vitatípusokat tanulmányoznia, és az őrs számára a legmegfelelőbbet kiválasztani. Gondolok itt például a pódiumvitára, ahol
néhány „szakértő” (értsd pl. tapasztaltabb vezető, vándor, mester) közönség előtt vitázik, időnként
megnyitva a szűk vitakört, hogy az őrs/raj tagjai is
hozzászólhassanak. Létezik továbbá a tézisek alapján folyó vita, ahol előre kiadunk bizonyos álláspontokat, ezeket képviselik a vita résztvevői, ezek mellett/ellen próbálnak meg érveket találni.
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A kikapcsolódást, élményt jelentő programok kapcsán fontos megjegyezni, hogy – kiskorú korosztály
lévén – a kószák nem ihatnak alkoholt! A cserkész
keretek közötti kulturált alkoholfogyasztás a vándor
korosztály privilégiuma!
A kósza korosztálynak kihívást jelentő programokat kell szerveznünk. A jó kószaprogram olyan, amiben egy 15-18 éves megtalálja az izgalmat, leköti
őt, szembesíti, vagy akár át is lépteti saját határain.
Ebben nagy szerepet kap az őrsvezető kreativitása.
Színházlátogatás, vadvízi evezés, tematikus estek
(a Nyugattal foglalkozó irodalmi teaház korhű öltözetben például), közhasznú munka, Balaton körbebiciklizése – bármi, ami élményt adhat, egyszersmind
hasznos, szolgálja az EINK-ben rögzített nevelési célok elérését és az őrs további összekovácsolódását.

A szakágak szerepe kiemelkedő ebben a korosztályban, e mozgalmak a cserkészeten belül egyfajta
specializációt jelentenek. Érdemes és hasznos a kósza őrsvezetőnek képben lenni a szakágak területén,
és azokat ajánlania az arra fogékony őrstagjainak.
Az egy-egy szakágban megszerzett tudás később a
csapatban is jó szolgálatot tehet, ez alapján kaphatnak a nem őrsvezető kószák specifikus feladatokat.

Kérdéseink olvasóinkhoz:
• Kószatábor? Együtt vagy külön? Táborozzanak-e a
kószák a csapattal, avagy – regnumi mintára – akár
országos szinten saját kortársaikkal?
• Áthassa-e a kósza-létet a vándorpróbára való készülés? Érdemes-e – mint egyes csapatokban szokás – a vándorpróbának egy egész éven át tartó készülésből, feladatokból állnia?
• Mivel lehet megfogni a kószáló érdeklődést?
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Szertár

Kósza ötletek
vezetőknek
írta: Keszei Zsófia őv. (304.)

Embert próbáló megmérettetés vagy intellektuális felfrissülés? A kószák vezetése sok újat
tartogat a rutinos őrsvezetőnek is, hiszen a
vezetésbe való bevonásuk mellett figyelni kell
arra is, hogy ne szoruljon háttérbe saját őrsi,
illetve korosztályi életük sem. Az alábbiakban
olvashattok néhány kósza program-, illetve
őrsgyűlés-ötletet.

A

hogy a gyerekek felnőnek, változnak az őrsgyűlések témái is. A párválasztás, pályaválasztás,
szépítkezés, testedzés, nemzetközi cserkészet, a
világ vallásai vagy a konfliktuskezelés témaköre jó választás lehet.

Nemzetközi cserkészet

Mivel a kószákat már szívesen várják a különböző
nemzetközi táborokba, szentelhetünk egy őrsgyűlést
a nemzetközi cserkészet bemutatásának. Összeállíthatunk nekik egy sok új információt, tippelős kérdést

tartalmazó kvízt némi cserkésztörivel, dzsembori helyszínekkel, kulturális különbségekkel, a világ hat cserkészetmentes országával, vagy különböző szövetségek logóival, amiket legegyszerűbben a „List of World
Organization of the Scout Movement members” Wikipédia-oldalon találtok meg. Ajánlom figyelmetekbe
a különleges kazah vagy indonéz emblémákat. Külön
kihegyezhetjük a dolgot Japánra, amely idén a Világdzsembori helyszíne lesz. Néhány valahai tagjára például roppantul büszke lehet a japán szövetség: Ryutaro
Hashimoto volt miniszterelnök és Soichi Noguchi űrhajós mindketten cserkészkedtek. Ha van otthon elfekvőben néhány külföldi nyakkendő vagy más ereklye, vigyük be megmutatni, ha pedig van olyan ismerősünk,
aki járt már néhány nemzetközi táborban, hívjuk meg,
hogy tartson képes beszámolót. Kiadhatjuk feladatnak egy világvallás rövid bemutatását, persze cserkész
példákkal illusztrálva.
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Konfliktuskezelés

Ez az elgondolkodtató téma a hétköznapokban is hasznukra válhat. Feldolgozását kezdhetjük azzal, hogy
mindenki elmesél egy személyes példát, amikor konfliktusba keveredett
vagy megbántották. Kérhetünk sikeres probléma-megoldási sztorit, vagy
a legnagyobb hiszti történetét is. Közösen beszéljük meg, hogy mi lehetett
volna a sikeres stratégia az említett
problémák kezelésére.
A témába belemelegedve megcsinálhatjuk a Thomas-Kilmann tesztet, ami több helyen is elérhető a neten (a http://www.upszi.hu/hr/cikk/thomas___kilmann_teszt címről megoldással együtt ki is nyomtatható).
A szerzők által felállított modell öt
konfliktuskezelési stratégia egyikébe sorolja be a kitöltőt. Ezek alapján
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Példajáték

Befejezésképpen egy szerepjátékot ajánlok, ahol a két
félnek egy, a szituációban valóban létező konszenzust
kell elérnie. Ezt csinálhatjuk páronként is, vagy csak
egy párral. Ekkor a társaság többi tagja
megfigyelőként van jelen, és utólag segít
kielemezni a felek viselkedését.

alkotások is, mint például a Van, aki forrón szereti, Casablanca, A tanú, Forrest Gump, Keresztapa, Ponyvaregény, vagy az Annie Hall. A legjobbat még nem is említettem: az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag
című remekmű felfedi, hogy igazából Indy is cserkészként kezdte.

Erdei kaland

Ha a kószáink kalandvágyók, vigyük őket éjszakai túrára vagy kinnalvásra. A célpont lehet egy előre lebeszélt kulcsosház vagy térképről kinézett tisztás, vagy
nekivághatunk a világnak egy térképpel, útközben rögtönözve az alvóhelyet. Távol a várostól megdöbbentő
mennyiségű a csillag. Ha nem ismerünk csillagképeket,
hívjuk segítségül okostelefonunkat. Vigyünk rovar-, növény-, vagy madárhatározót (utóbbi esetben egy távcső sem jön rosszul) és tűzzük ki célul minél több állat
vagy növény felismerését. Ha a madarak mellett döntünk, de kevésbé mozgunk otthonosan ezen a téren,
szakértőkre is bízhatjuk magunkat. Az Ócsai Madárvárta Egyesület előzetes megbeszélés alapján fogad vendégeket, jutányos áron szállást is ad, jó időzítés mellett
pedig igazán különleges élményben lehet részünk, ha
sikerül csöndben maradni. Kontakt: http://omve.hu/index.php?m=visit#latogatoknak

Filmklub

Szervezhetünk nekik, vagy akár velük
együtt filmklubot, ahol „alapműveket”,
vagy érdekes dokumentumfilmeket nézünk. Készüljünk is fel a kiválasztott filmből, hogy moderálni tudjuk az utána következő beszélgetést. Nem olyan filmekre gondolok, amitől egy hétig depressziós az egész társaság, vannak könnyebb
vezetők
lapja
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Kocka őrs

Swype keyboard

alkalmazások

vezetőknek XIV.
Gépeljünk könnyebben és gyorsabban!
írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)
Az okostelefonok és tabletek elterjedésével
jelentősen megváltozott a mobil eszközök szerepe. A régi trend, hogy csak telefonálásra és
rövid, maximum 160 karakteres sms-ek küldésére használjuk ezeket, teljesen eltűnni látszik.
Ma már hosszú e-maileket, feljegyzéseket vagy
baráti üzeneteket írunk velük akár naponta
többször is, így az egyik legtöbbet látott dolog a
képernyőn a billentyűzet.

Ahány gyártó, annyi billentyűzet: mindenkinél másmás frappáns megoldás található, de egyes kiviteli
elemek nagyrészt megegyeznek. Ilyen például a számbillentyűzet a legfelső sorban – ez a nagyobb képernyővel rendelkező telefonoknál ajánlott.
Nézzük meg, milyen lehetőségeink vannak a virtuális
billentyűzetek terén. (Jelenleg android illetve IOS8-ot
futtató készülékkel rendelkezők tudják ezeket telepíteni
a saját alkalmazás-áruházukból.)

E

lsőre talán nem is tűnik olyan soknak,
hogy válaszolunk néhány barátunknak valamely közösségi oldalon,
azután megírunk egy-két
e-mail-t, végül készítünk
egy feljegyzést, hogy mit
is kell majd vennünk a boltban. Lehet azonban, hogy
mindezt épp a buszon vagy
a metrón utazva csinálja
az ember, ami megnehezítheti a dolgát. Erre lehet
egy kis segítség egy harmadik féltől származó virtuális billentyűzet.

Flesky

Mielőtt bemutatnék néhány billentyűzet-alkalmazást,
érdemes megnézni pár gyári beállítást, ami szintén
megkönnyítheti a munkát. Az egyik legnagyobb probléma a virtuális billentyűzettel, hogy nehéz érzékelni,
lenyomtunk-e egy billentyűt. Erre megoldás lehet a gépelés alatt lévő rezgés bekapcsolása, ezzel visszajelzést adva nekünk a leütött karakterekről.
20 Vezetők Lapja

Swype keyboard

Az egyik legjobb billentyűzet alkalmazás. Használata és a beállítása nagyon egyszerű, és szinte hibátlanul működik magyar nyelven. Ezen kívül rendkívül jól
használatható vele az úgynevezett „folyamatos bevitel”, a swype, ami annyit jelent, hogy nem kell felemelni
az ujjunkat a képernyőről csak végighúzni a megfelelő

betűknél, és a program felismeri az adott szót. A beépített szótár folyamatosan fejlődik, így figyelmezteti a felhasználót, ha véletlenül félre gépelne egy szót.
Egyike azon kevés billentyűzeteknek, amely a kiosztásában tartalmazza a magyar ékezetes karaktereket így
rögtön leüthető, nem kell hosszan nyomva tartani valamely másik betűt. Ez a funkció akkor sem tűnik el, ha
éppen témát váltunk. Hasznos lehet a két nyelven való
gépelés is. Ez esetben a megadott beállítások után a
program két nyelven működik és ismeri fel az általunk
beírt szavakat. Negatívumként említhető meg, hogy ingyenesen csak 30 napig használható. A próbaidő lejárta után a billentyűzet megnyitásakor a program feldob egy értesítőt, hogy vegyünk meg a teljes verziót.

vagy törölni a begépelt szót. Jelenleg ezzel az alkalmazással tartják a mobileszközön való gépelés gyorsasági világrekordját. Sajnos ennél a programnál is csak a
próbaverzió használható ingyen. fleksy.com

Swiftkey

Ez az egyik legtöbb témával rendelkező billentyűzetalkalmazás, így mindenki megtalálhatja a számára
megfelelőt. Ezen kívül itt is megtalálható a „folyamatos bevitel” funkció, ami felgyorsítja a gépelést. Előnye
viszont, hogy nem próbaverziós, így nincs 30 nap után
lejáró licensz. swiftkey.com

swype.com/product-features/
android/features.html

Flesky

A megszokottól különböző módon működő billentyűzet, ugyanis egy része gesztusvezérlésen
alapul. Ez abban nyilvánul meg,
hogy ujjunk végighúzásával tudunk szóközt beszúrni, a szótár
által felkínált szót beilleszteni,

Swiftkey
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Gasztrovás

Tábori fűszerkert

Zsálya (Salvia officinalis ‚Icterina’)

Kékeslila virágai júniustól augusztus végéig nyílnak.
Napos helyet kedvelő évelő félcserje.A zsálya nem csak
a konyhában hódít: gyulladás- és izzadáscsökkentő ha-

írta: Nagy Emese

Friss petrezselyem, illatos rozmaring, pikáns
menta, bokornyi kakukkfű – mind a tiéd lehet,
ha most felkerekedsz az erdőbe, és a nyári tábor helyszínén kiülteted a palántákat. Minden
GH-s álma egy ilyen fűszerkert, vagy ha eddig
nem volt, majd lesz!

M

ilyen jó azoknak,
akik csak kinyitják a kertkaput,
hátraballagnak egy
kisollóval, és lenyis�szantják maguknak
az ebédhez való fűszereket, kihúzzák a
répákat, leszedik a fáról a gyümölcsöket.
Mindent nem lehet
egyszerre megoldani,
de a fűszerek termesztésében tudunk segítséget nyújtani. Idén
nyáron arra buzdítunk
benneteket, hogy termesszétek meg magatoknak a tábori konyhára való fűszereket, a következő VL-ekben
pedig arra adunk tippeket, hogyan érhető el a legrövidebb úton a helyi, háztáji élelem a hipermarketek kínálata helyett.
Fábián Laura (298.) cserkész-kertész azt javasolja,
hogy a magok vetése helyett kezdjük inkább palántákkal. Szerezzünk be kertészetben rozmaringot, kakukkfüvet, metélő petrezselymet. Oregano, majoranna
is kerülhet a kosárba, bár e két utóbbi vízigényesebb,
mint a többi. Hátha szerencsénk lesz a csapadékkal. A
mentaféléket semmiképpen se hagyjuk ki, mert abból
biztosan lesz gazdag termésünk.
A palántákat ne az élelmiszerüzletben vegyük meg,
mert azok gyakran elhalnak, rövid életűek. A tárolási körülmények miatt elnyúltak, fény felé törekedtek, míg a gyökérzetük fejlődésére nem futotta az
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energiájukból. A fejlődési folyamat elején ezeket a pici,
szikleveles palántákat át kell ültetni egy nagyobb cserépbe, hogy ne a hajtására, hanem a gyökerére „koncentráljon”. A maga körül észlelt gazdag táptalaj arra
ösztönzi a növénykéket, hogy azt magukba öleljék. A
fényviszonyokkal is szokás trükközni, hogy lelassítsák
a növekedést, de ez inkább tetszhalott állapotban tartja a palántákat.
Legjobb, ha piacokon, kertészeti árudákban
szerezzük be
a fűszereinket.
Laura családja
egy webshop-ot
üzemeltet, érdemes az interneten is böngészni
fűszerpalánták
után.
Amíg végső helyére nem tudjuk
kiültetni a növényeket, tároljuk hűvös, de napos helyen.
Locsoljuk rendszeresen, de ne álljon alattuk a víz, azt
nem szeretik. A konyhába azért nem valók, mert ott folyamatosan változik a hőmérséklet, és a páratartalom.
Amikor elérkezett az idő a kiültetésre – ne legyenek fagyok – induljunk ki az erdőbe. Keressünk olyan földet,
ami fellazítható, vagy vigyünk magunkkal általános virágföldet. A tavaszi erdőben már lehet arra következtetni, hogy mekkora lombozata lesz a fáknak. Keressetek félárnyékos, inkább napsütötte területet. Ássátok
fel a parcellát, keverjétek bele a virágföldet, adhattok
hozzá kavicsot is. Ezzel azt érjük el, hogy a felesleges
víz eltávozik a gyökérzet közeléből. Ha előkészítettétek a földet, jöhet az ültetés. A palántákat legalább két
arasznyira tegyétek a földbe, hadd legyen elég helye a
gyökérzetnek. Búcsúzóul locsoljátok meg őket. Azért,
hogy semmiképpen se felejtkezzetek meg a táborig a
kiskertetekről, érdemes szamócapalántát is venni. Júniusban pedig jöhet is a szamócaszüret!

tással rendelkezik, ajánlják fogínygyulladás, száj- és
garatnyálkahártya-gyulladás ellen öblögető szerként.
Felfúvódás, emésztési zavarok kezelésére is alkalmas.
A levelek rovarcsípések, és kisebb duzzanatok kezelésére is szolgálnak, ha a sérült felületet bedörzsöljük a
levél nedvével.

Citrom illatú kerti kakukkfű
(Thymus citriodus)

Vízigénye minimális, sok napfényt, száraz meleg helyet
kíván. Húsételek és húskészítmények, halak, gombák,
hüvelyesek, saláták, szószok, levesek, vadételek, szárnyas-ételek ízesítésére használjuk. Külsőleg meghűlés,

félárnyékos helyet kedveli. Levesek, főzelékek, saláták,
sültek, mártások, halételek, kolbászáruk készítésére
használják. Serkenti a mellékvese hormontermelését,
főzete az emésztést serkenti, valamint szél- és vizelethajtó hatása van. A növény leveléből kinyert lé bőrgyulladások és rovarcsípések gyógyítására alkalmazható.

Majoranna (Majorana hortensis)

Félig fagytűrő, évelő, két-vagy egynyári fűszernövény.
Kúszó, legyökerező hajtásai és aromás szőrös levelei
vannak. Sok fényt kíván. Salátákat, mártásokat, pástétomokat, sajtot és likőrt ízesítenek vele. A majoranna
nyugtató, emésztést javító teája szélszorulás, meghűlés, fejfájás, gyenge menstruációs vérzés ellen jó.

Borsmenta (Mentha Piperita)

Évelő növény, nagy vízigénnyel. Igénytelen, a félárnyékos helyeket kedveli. Szószok, sültek, pulykatöltelékek,
ürühús ízesítésében elterjedt. Fokozza a nyálképződést
és elősegíti az emésztést. Kenőcsökbe, meghűlés és
fejfájás elleni szerekbe, fájdalomcsillapítókba keverik.

Rozmaring (Rosmarinus officinalis)

izomfájdalmak, légzési zavarok enyhítésére való. Kutatások bizonyítják, hogy a kakukkfű és illóolaja segíti a
szervezet működését, késlelteti az öregedést.

Bazsalikom (Ocimum basilicum)

Egynyári, vagy rövid életidejű, évelő fűszernövény, júniustól októberig folyamatosan virágzik. A meleg,

Évelő örökzöld cserje. Gyantás szálas levelei, nektárban gazdag virágai vannak. A rozmaring kámforszerű
illatot bocsát ki, levelei fanyar-kesernyés ízűek. A napos meleg helyet kedveli, sok csapadékkal. Elterjedt az
olasz konyhában: disznó- és marhahúst, mártásokat
ízesítenek vele. Antioxidáns levelei tartósítják az ételt.
Serkentőleg hat a központi idegrendszerre, enyhíti az
izomfájdalmat. Szélhajtó, illetve az emésztést elősegítő teakeverékekben igen jó hatású. (Főzetének készítése: 1 ek. Rozmaringot 1 csésze vízzel leforrázzuk. Lefedve kihűlésig állni hagyjuk, szűrjük, ízesítjük. Naponta
1-2 csészével fogyasztható.)
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Lelki

A szikla
írta: Sáska Attila csst. (928.)

H

a az ember személyiségének fejlődését egy szobor faragásának folyamatához hasonlítjuk, akkor
végig lehet követni a fejlődést a nagy sziklatömb
kialakulásától az utolsó csiszolásig. Ebben a folyamatban az egyik leglátványosabb határátlépés az, amikor elválasztom a szobornak kinézett sziklát a tömbtől,
amin kialakult. Ez a kósza korosztályú fiatal.
Kihasítani a sziklatömbből, azt jelenti, hogy elkezdi a
saját útját járni, de mivel még egy nagy és egyenetlen
rög, ezért ez az út lehet, hogy egy kicsit kanyargós lesz,
főleg az elején. A kószák ilyenkor kezdik el inkább mások szemével nézni saját magukat. Ezért jellemző sokaknál a lázadás
a megszokott ellen, amivel szeretnék felmutatni, hogy egyediek. Mint amikor
a szikla megijed
az őt faragó erőtől és felkiált:
„Egyedi vagyok,
van bennem érték, ne morzsolj
el!” Azért furcsa
ez az állapot,
mert átmeneti. A szikla egyik
oldala olyan,
amilyen eddig is volt, amilyennek a természet formálta a nagyobb tömbön. De a másik oldala, ami éppen levált, nagyon erősen hordozza a nagy tömb lenyomatát,
ahonnan származik. Azonban ezután már csak ő lesz.
Rajta múlik, hogy mennyire tartja meg ezt a lenyomatot, és mennyire formálja mindkét oldalát egyénire. A
szobrász, finoman halad előre, nehogy belevágjon oda
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De én visszaemlékezem
szövetségemre, amelyet
ifjúkorodban kötöttem
veled, és örök szövetségre
lépek veled.
(Ezékiel 16, 60.)
is, amit már meg szeretne tartani a kőben. De ha a
szikla megindul a többiekkel a domboldalon, akkor nem
csak finom és céltudatos faragás fogja formálni, hanem a sok másik sziklatömb. Mindenki nyers, mindenki
formálja a másikat az ütközésekkor, mindenki szeretne
minél nagyobb darabban megérkezni a völgybe.
Ha ilyenkor valakit mélyebb sérülés ér, az benne marad a szoborban is. Vagy
megpróbálja nem
látható helyre helyezni a szobrász,
vagy e köré építi fel az egészet.
Ugyanez igaz
azokra a részekre, amiket nem
sikerül leszakítani út közben. Azok a sziklák, akik nem csiszolódnak
eleget a többiek által, sok felesleget hagynak magukon. Ezt később vagy eltakarják, vagy köré építik a kész
szobrot. Összességében a súrlódások ebben a korban
egészségesek, a formálódás szempontjából nagyon
fontosak. Ugyanakkor, akinek sok jut belőle, az megsérülhet, akinek kevés az pedig faragatlan lesz.

Közösség: Isten szeretetének tükre
A fiatalok ebben a korban foggal-körömmel kapaszkodnak a biztos pontokba, ahol a legbiztosabban megmaradhatnak. Ebben az időszakban a személyiségeket még
nem látják összetetten: vannak jó és rossz emberek, van
a barát, és van aki átver. Aki itt barát, az jó eséllyel élete
végéig az is marad, mert ő jó. Ilyenkor óriási az őrsvezető felelőssége. Meg kell maradni a jó emberek csoportjában. Nem hibázhat, mert elveszíti a bizalmat. Itt a legfontosabb a példa szerepe, ugyanakkor óriási dilemma is
a vezető részéről. Nem játszhatja a tökéletest, mert nem
az, és hibái hiteltelenné tennék. Ugyanakkor nem hibázhat sokat, mert elveszíti a példakép szerepét. A kósza
őrsvezetők legyenek bölcsek a feladathoz.
A választott Ige, amire azt gondolom, hogy útmutató
lehet a kószák vezetésében, Izrael hűtlenségét és az Isten hűségét mutatja be. A nép eltávolodik Istentől, és
járja a maga útját. Sok hibát követnek el, sokszor nem
hallgatnak arra, aki jót akar nekik. Néha Őt tekintik ellenségnek, nem azt, aki valóban rosszat akar nekik. Befolyásolhatók és összezavarodottak. Mi az, amivel az

Isten magához tudja nyugtatni az övéit? A kifogyhatatlan szeretete. Isten örök szövetséget kötött velünk Fiában. Nem tudunk annyira eltávolodni, hogy egyetlen
imával ne lennénk újra az ő közelségében. Szeretete és
hűsége végtelen. Megbocsátása nem mulandó.
Kedves vezetők, akik kószákkal foglalkoztok! Ne legyetek többek, csak ennek a szeretetnek a továbbadói! Azt
a biztos pontot kell, jelentsük minden kószánknak, ahova bármikor jöhet. Lázadó korban vannak. Csinálnak
esztelen dolgokat. De hogyan jelenthetnénk nekik megtartó közösséget, ha nem tudjuk felmutatni azt a mindent megbocsájtó szeretetet, amit felénk is kijelent az
Isten! Ha nem is tudunk ebben a korban többet tenni
értük, hát legyünk nekik a megbocsájtás.
Ezzel a csapat lesz az a jó, ami szeret, és ahol nem kell
küzdeni, mert bátran felvállalhatják saját magukat. Így
fognak ők is felvállalni minket, és így lesznek azok a
lelkes cserkészek, akik otthont leletek az őrsben, a rajban, a csapatban. És így érezhetik meg rajtunk keresztül az Isten hűséges szeretetét.
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Kószatábor

Csepp vagy
a tengerben
nyári kószatábor
írta: Zöllner Anna csst. (1926.)
Bellák Hédi csst. (25.) és Jóvér Ákos csst. (802.)
portugáliai tapasztalataik után szívügyüknek
érezték, hogy itthon is láthatóvá tegyék az
egyelőre még láthatatlan kósza korosztályt.
Önerőből, szabadidejükben rengeteg energiával
és lelkesedéssel szervezik a nyár egyik legizgalmasabb táborát. Erről faggattuk őket.
VL Honnan jött az ötlet, vagy volt már korábban
is központi kószatábor?
Jóvér Ákos 2012-ben, a KNT szervezése után már nyilvánvaló volt, hogy nagy igény lenne minél több korosztályos programra, főleg a kószáknak. Többen is ötleteltünk, de végül nem születtek konkrétumok. Tavaly nyáron Hédivel Portugáliában jártunk, és itt kaptunk igazi
löketet a tábor szervezéséhez.

Két helyen voltunk. Az egyik Sao Jacinto, az óceánparton lévő kis cserkészpark, ahol egy hónapig önkénteskedtünk. Különböző csapatokkal találkoztunk, nemcsak
portugálokkal. Láttuk, hogy náluk hogyan működnek a
dolgok. De a második hely adta a legnagyobb inspirációt: Drave, ahol egy vándortábor volt fenn a hegyekben,
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messze a civilizációtól. Ez egy elhagyatott falu, ahol
a cserkészek megvettek több kőházat. Ezek a kőházak szó szerint palakövek egymáson. Nagyon ingatagok, folyamatosan építgetni kell őket, a tábor éppen
arról szólt, hogy ezeket a házakat újították fel együtt
a cserkészek. A tábornak volt egy lelki vonala is, a kerettörténet erre épült, ezzel segítették az elmélkedést
és a napközbeni munkát. Ez az egyik kint tanult dolog,
amit átültetünk az itthoni gyakorlatba. Múlt héten találkoztam a jezsuiták tartományfőnökével, és elmeséltem neki a koncepciót, úgyhogy jezsuita szerzetesekkel
együtt fogjuk kidolgozni a tábor lelki ívét, kifejezetten a
kósza korosztályra szabva. Az is a célunk, hogy a cserkészetet még egy szállal közelebb kössük az egyházhoz, aktív együttműködésre számítunk a tábor kapcsán. Portugáliában sokkal közelebb áll a cserkészet az
egyházhoz.
Mekkora a kósza korosztály Portugáliában?
Ákos Voltunk olyan kerületi táborban, ahol a kósza altábor volt a legnagyobb. Jól elkülöníthetőek voltak, hiszen kék kósza nyakkendőt viselnek. Portugáliában a
kósza nem feltétlenül vezető, sőt, ott inkább felnőttek
az őrsvezetők.
VL

Hédi A döntés a nyakkendőről nem a mi posztunk. Az
biztos, hogy már csak pszichológiai okokból is nagyon
fontos lenne a korosztálynak egy saját nyakkendő. Az
EINK szerint pedig a kék a kószák színe.
VL Miben lesz más ez a tábor, mint egy cserkésztábor?
Ákos Egyik célunk a kósza identitás kialakítása. A másik pedig, hogy minél több önismereti tapasztalatra leljenek a táborban, találkozzanak a saját határaikkal az
ideérkező kószák, valamint új lehetőségeket is mutatni,
hogy meglássák, miben jók még.

VL Fontos lenne, hogy itthon is látható legyen az
egyenruha alapján a korosztályi szint?
Hédi Biztosan segítené az identitásuk kialakulását,
megszilárdulását. Itthon nincs definiálva pontosan,
hogy ki a kósza, ellentétben az őrsvezetővel. Szeretnénk kósza identitásukban megerősíteni azokat, akik
nem lesznek őrsvezetők, ehhez pedig nagy segítség
lenne, ha lenne saját nyakkendőjük.

Hédi A tábor célja az is, hogy egyfajta alternatívája legyen
az ŐVVK-nak, ne az legyen az egyetlen korosztályos programlehetőség. Lehessen egyéb alkalmakkor is más csapatokkal ismerkedni, teljesítményt elérni.

A kósza nyakkendő fogadtatása nem volt
problémamentes.
Ákos Nem magával a nyakkendővel, hanem a színével
volt a probléma. Sokan nem tudtuk, korunknál fogva
sem, hogy anno a kisdobos nyakkendő is kék volt.

A táborban is törekedtek minél vegyesebben
beosztani őket?
Ákos Nem teljesen, őrsönként lehet jelentkezni a csapatokból. Az őrsi közösséget akarjuk erősíteni, hogy legyen igazi őrsi programjuk.

VL

Ákos Ennek a korosztálynak az egyik legfőbb igénye,
hogy találkozzon más, vele azonos korosztályú cserkésszel.
VL

Hédi Az élmény így az őrs sajátja lesz, ez évekre feltöltődést jelenthet.
VL Milyen programokra számíthatnak a résztvevők?
Hédi A programok modulszerűen választhatóak lesznek, nem lesz fix programsor, mindenki dönthet, hogy
melyik az a terület, ahol alaposabb ismereteket szeretne szerezni. Felnőttként kezeljük a résztvevőket, nem
lesz beosztott programjuk. A vezetőknek pedig külön
programot csinálunk, szeretnénk, ha számukra ez egy
szakmai fórum is lenne, ahol ötleteket cserélhetnek,
motivációt nyerhetnek.
Ákos Egyelőre nem szeretnénk elárulni a részleteket,
legyen meglepetés. Szeretnénk valamennyit a titokmódszertanból is belecsöpögtetni, mert ez is identitásképző lehet, de túlzásba nem szeretnénk esni. A túl
sok titkolózás kirekesztő. De például lesznek közös jelképeink.
Hédi Igyekszünk egy kis fesztiválhangulatot teremteni, de azért nem olyat, mint a dzsemborikon. Nem ragaszkodunk az őrsi sátorhoz, lehet kis iglukkal jönni, és
a lány illetve fiú raj területén belül ott aludni, ahol szeretnének. A szövetségtől kapunk egy újfajta sátrat, ami
nagyon menő, még tüzet is lehet benne rakni!
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Kószatábor

Ákos Olyan megterhelést szeretnénk adni, ami az útkeresést és a határaik keresését segíti. A lelki és a szakmai vonal is ezt a célt fogja szolgálni.

lenne, ha ebből a szempontból ők is partnerek lennének, maguktól választanának, nem a többiek nyomására.

Lesz a tábornak keretmeséje?
Nem keretmesének mondanám, más szó kellene,
mert ennél a korosztálynál a mese szó riasztó is lehet,
inkább úgy mondanám, egy keretíve lesz a tábornak.

Lesz közös fogadalomtétel?
Felmerült az OVTT ülésén, hogy legyen kósza korosztályos fogadalom és nyakkendő is, a nyakkendőt
pedig általában a próbával szerezzük meg. Ez a tábor
lesz az, ahol kidolgozzuk a kószapróba koncepcióját és
licencét.

VL

Ákos

Hédi Minden nap lesz elmélkedés, ennek a gondolatmenetét szövi egybe majd egy történet.

Sok jelképet fogunk alkalmazni, melyekkel azt
közvetítjük feléjük: egy csepp vagy a tengerben, vidd
tovább a változást a saját csapatodba, illetve a sok
csepp álljon össze tengerré, és csináljunk közösen valami jót.
Ákos

Mit vártok a jelentkezőktől?
Szeretnénk azt, hogy érezzék, amit a jelképek és
a szimbólumok is mutatnak majd, hogy ők már egy önálló korosztály, és mi is úgy tekintünk rájuk. Nyilván jó
VL

tanulni szeretnénk az első ilyen táborunkból, és utólag levonni a következtetéseket. Tudjuk, hogy sokan
máshogy csinálnák ezt a tábort, de a viták sajnos

nem visznek előre. Mi most kitaláltunk valamit, amit
jónak gondolunk, a vezetőktől pedig bizalmat kérünk
ehhez.

VL

Ákos

Hédi A szövetség hosszú távú célja is az, hogy legyen
egy központi próba a kósza korosztálynak.

Milyen eddig a tábor fogadtatása?
Pozitív, az igényfelmérésből is az jött vissza, hogy
fontos lenne egy ilyen tábor. Ahogy az őv-ben is egy
minőségbiztosítást garantál a hárslevél, ezt célozzuk
meg a kószatáborban is.
VL

Ákos

Hédi
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Hédi Saját erőből kezdtük a szervezést, nem felkérésre. Egyelőre nem akarunk vitatkozni a módszerekről,
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kószaprogramok

Nagyböjti készületek
írta: Zöllner Anna csst. (1926.)
A kószák vallási jellemvonásai változnak, másfajta vallási programokat igényelnek, mint amiket
megszoktak cserkészéveik alatt. A nagyböjt remek
alkalom, hogy őrsi vagy raji szinten szervezzetek
magatoknak olyan lelki programokat, amik segíthetnek a korosztály vallási nevelésében.

Mi jellemzi a kósza korosztály hitéletét?
Megjelenik az önálló gondolkodás, kritikai magatartás, kérdésfeltevés, és ez alól a vallás sem kivétel. Kó-

száink újragondolják az addig kapott vallási mintákat.
Ahogy saját személyiségüket keresik, úgy keresik saját álláspontjukat vallásukkal kapcsolatban is. Sokszor
kritikusak, hiteles példákra várnak, de sajnos felléphet
a közömbösség is. Egy-egy jó lelki programmal kimozdíthatjuk őket a közönyös magatartásból. A csoporttal
való azonosulás meghatározó a személyiségfejlődés
szempontjából. Igyekezzünk elérni, hogy az őrs legyen
a referencia csoport, így az őrsileg megélt vallási élmények lesznek a meghatározóak. Ahogy az én-képet,
és a világképet is újradefiniálja magának ez a korosztály, úgy az Istenről alkotott képet is. Általában keveset
foglalkozunk ezekkel az Isten-képekkel, pedig nagyon
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fontos lenne ezekről is beszélgetni. Hogy hogyan segíthetünk kósza őrsünknek ebben a keresésben? Senkit
nem lep meg, ha azt mondom: „a vezetés elsősorban
példa”. Jó példával tudod segíteni az őrsödet, ezen felül pedig szervezz nekik olyan lelki programot, amiben
aktívan tudnak részt venni. Legyen lehetőségük, hogy
ők is készüljenek témákkal, imával. A nagyböjtben több
alkalmat is találhattok, hogy szervezzetek magatoknak
lelki programokat.

Keresztút
Ilyen lehet például egy őrsi vagy raji keresztút. Ne a
szokásos, kötött szövegű keresztútra gondoljatok. Fogjatok mécseseket, fáklyákat, várjátok meg, amíg
besötétedik, és menjetek ki
a szabadba. Vigyetek magatokkal egy keresztet is,
akár ti is kötözhetitek. Minden állomás között másmás vigye. Oszd ki előre az
állomásokat, mindenki a
saját gondolataival készüljön egy-egy állomásra. Bíztasd őket, hogy álljanak elő
saját ötletekkel, vessenek
fel aktuális, őket érdeklő
kérdéseket a stációk kapcsán. Vigyetek akár gitárt
és egyéb hangszereket is.

Virrasztás
Induljatok el nagycsütörtökön este az erdőbe, és túrázzatok egészen péntek reggelig. Egy ilyen túra egy
életre szóló közös élmény lehet. A túra során tartsatok
elmélkedő pontokat, itt is kioszthatod előre, hogy mindenki készüljön egy rövid imával, gondolatokkal. Tartsatok olyan részeket is, ahol mindenki csendben megy.
(Persze csak óvatosan, nehogy valaki elaludjon – ezt
kiküszöbölve mehettek láncban, egymás vállát vagy
kezét fogva.) Kezdjétek az estét a sötétben bűnbánati imával, a napfelkeltét pedig nézzétek meg egy szép
pontról, ahol tarthattok egy hálaadó imát.

Közös húsvét
Egyszer töltsétek együtt a Szent három napot csendesen elvonulva. Szintén egy életreszóló élmény lehet
az őrsnek ez a három közös nap. Itt alkalmatok lesz a
csendes elvonulásra, a kiscsoportos beszélgetésekre,
nagy sétákra és az ünnep igazi megélésére. Több szerzetesrend is hirdet ilyen húsvéti lelkigyakorlatot, Pannonhalmán például ilyet: http://husvet.osb.hu/

Figyelem másokra

gondolkozz olyan lelki programokon, amik eltérőek a
megszokottól. Engedd, hogy őrstagjaid is beszálljanak a szervezésbe, és a lebonyolításba is minél jobban
vond be őket. Mindig tartsatok reflexiós köröket, alakuljon ki egy olyan bizalmi légkör, ahol bátran beszélhet mindenki arról, hogy mit élt át. Szerezzetek közösen olyan lelki élményeket, amik hosszú távra lesznek
meghatározóak, segítenek a kószáló fiatalnak az istenkeresés kanyargós útján.

Nyisd fel a szemüket a különböző sorsokra, lépjetek ki a burkotokból. Segítsetek nehéz sorsú embereken. Gyűjtsetek tartós
élelmiszert vagy ruhát. Látogassatok idős,
magányos betegeket korházakban vagy látogassatok el egy idősek otthonába, vigyetek nekik sütit, készüljetek valami műsorral.
Látogassatok meg beteg vagy fogyatékos
gyerekeket, szervezzetek nekik játszóházat. Ha sok időtök van, keressetek egy olyan
kis falut, ahol sok a rászoruló. Kérdezzétek
meg, miben segíthetitek a falu életét.
Végezetül csak azt tanácsolhatom,
hogy engedd szabadjára a fantáziádat,
vezetők
lapja
Vezetők
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Hírek

Az Országos
Elnökség hírei
Szervezetfejlesztés az MCSSZ-ben
A TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című kiemelt projektben 2014
szeptemberétől indult az MCSSZ szervezetfejlesztési folyamata az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató
Egyesület fejlesztői csoportjának bevonásával. Ennek
egyik fő fókusza a stratégiai tervezés, melyet Pontyos
Tamás fejlesztő tartott kézben. A stratégiai tervezésen belül az elmúlt fél évben megvalósult a jövőkép,
misszió, alapértékek megfogalmazása, stratégiai prioritások kidolgozása, majd ezek kerületi szintű megbeszélése.
A fejlesztések azt a célt szolgálják - ahogyan azt a
Pontyos Tamással készült interjúban is olvashattátok
(http://cserkesz.hu/hir/szovetseg/merre-tovabb-cserkeszek), hogy egy erősebb, jól működő szervezet még
hatékonyabban tudja képviselni, támogatni a mozgalmat.

Csapatok alakulása és megszűnése
Az OT 2015.02.14. ülésen az alábbi csapatok kerültek
bejegyzésre és megszüntetésre:
Megalakult csapatok:
• I. Csker: 1005. Budaörs
• V. Csker: 1515. Orosháza
• X. Csker: 928. Ócsa
•
Megszüntetett:
• IV. Csker: 1418. Sárbogárd

az ő munkájukat is és fontoljátok meg álláspontjukat a
különböző témákban, hiszen több mint ezer cserkészt
képviselnek.
Az új elnökség:
• Golyó - Molnár Péter csst. (466.) - elnök
• Réki - Balogh Réka csst. (10.) - ügyvezető elnök
• Verus - Kuti Veronika csst. (1604.) - vezetőtiszt
Isten áldását kívánjuk a további, közös munkátokra!

Új kerületi vezetők Szegeden
Tisztújító küldöttgyűlést tartottunk Dél-Alföldön, ahol
az újonnan megválasztott elnökség kapott bizalmat.
Megköszönjük az évek során nyújtott segítségeteket.
Kérünk benneteket, hogy fogadjátok szeretettel az V.
(Szegedi) Cserkészkerület új elnökségét. Segítsétek tovább az ő munkájukat is, és fontoljátok meg álláspontjukat a különböző témákban.
Az új elnökség:
• Misi atya - dr. Laurinyecz Mihály cst. (1515.) - elnök
• Marcsi - Nagy Mária Magdolna csst. (550.) - vezetőtiszt
• Dzsí - Babos Gábor cst. (1507.) - ügyvezető elnök
Isten áldását kérjük a munkátokra!

Új kerületi vezetők Székesfehérvárot
Tisztújító küldöttgyűlést tartottunk a IV. (Székesfehérvári) Cserkészkerületben, ahol az újonnan megválasztott elnökség kapott bizalmat. Köszönjük a korábbi elnökség tagjainak az odaszánást, és az Úrtól kérünk
erőt az új elnökségnek a munkájához.

Új kerületi vezetők Pécsett
Tisztújító küldöttgyűlést tartottunk Dél-Dunántúlon,
ahol átadtuk a stafétát az újonnan megválasztott elnökségnek. Megköszönjük az évek során nyújtott segítségeteket, tanácsaitokat, támogatásotokat, a közös
munkát. Kérünk benneteket, hogy fogadjátok szeretettel a VI. Cserkészkerület új vezetőit. Segítsétek tovább
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Az új elnökség:
• Márk atya - Gere Dávid Márk csst. (1426.) - elnök
• Guszti - Zeittler Gusztáv cst. (126.) - vezetőtiszt
• Virág - Szántóné Matúz Virág Eszter csst. (126.) ügyvezető elnök
Isten áldását kérjük a munkátokra!

Nagyböjti projekt
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet az ICCS Európai régiójának Nagyböjti projektjére, amelyben minden hétre igyekszünk magvas gondolatokkal segíteni
a cserkészeket a Húsvétra való készülésben. Aki jónak
látja a kezdeményezést, kérjük, ossza meg! Érdemes
like-olni a Facebook oldalunkat (ICCS-CICS-EM), vagy
felvételt kérni a csoportunkba (EuroMedNews - CatholicScouting), ha valaki rendszeresen követni szeretné az eseményeket. Az Ichthüsz 2015. Farsang-Böjt –
XXI. évf., 1. számát már innen is elérhetitek! http://goo.
gl/IGFLIK

Az Országos Elnökség döntései – 2015.03.04.
OE-2/2015 Az oeség döntése a Vk-s helyzet megoldására az alábbi döntést hozta:
• Az OVT a 2015-ös évre közvetlenül nevezi ki a képzésvezetőket, mivel az eddigi egyeztetések nem hoztak eredményt;
• Az OVT az OEség-gel egyeztetett megújított VkKMISz-t az OT-nak benyújtja;
• Különös figyelemmel vagyunk arra, hogy a Vk-k zökkenőmentesen működjenek, kellőképpen megújuljanak és folyamatosan fejlődjenek, a törzsek megújulása révén újabb és újabb cserkészeket vonjanak be
a képzésbe. Ennek folyományaként reméljük, hogy
kellőképpen képzett és megfelelően elkötelezett új
parancsnokokat tudnak a képzések kinevelni a jövő
évre.

A Magyar Cserkészszövetség pedagógiai fejlesztő munkatársat keres!
A PFM feladatai közé tartozik:
• Adott kisközösségek illetve cserkészcsapatok működési körülményeinek feltárása, elemzése
• Az elemzést követően a megállapított tények mentén
szakmailag megalapozott nevelési ajánlattétel (nevelési terv) kidolgozása. (célok, sikerkritériumok és az
ehhez rendelt feladatok)
• A cserkészcsapatok fejlesztési tervének kialakítása a
kerületi elnökséggel együtt
• A fejlesztő munka megtervezése, a közösségekben
végzett fejlesztő munka nyomon követése
• Cserkészcsapatok illetve a fejlesztett helyi közösség
pedagógiai, szakmai támogatása helyszínenként legalább két- háromhavi találkozással
• A helyi önkéntes ifjúsági vezetők fejlesztése egyéni és csoportos keretekben, a rajparancsnoki (ifjúsági

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

nevelési vezető) esetenként őrsvezetői szinttel bezárólag
Információk szállítása az önkéntes vezetők felé
Az önkéntes vezetők módszertani eszköztárának
gazdagítása
A jó gyakorlatok felkutatása és megosztása
A projekt során elkészülő új nevelési program és a
szakkönyvek implementációjának segítése
A projekt során megvalósuló konferenciákra, rendezvényekre, programokra történő bekötés segítése
Önkéntesek összekötése a projektirodával
Önképzés, valamint részvétel a PFM hálózat által
szervezett továbbképzéseken
Részvétel a kéthetente megrendezett PFM találkozókon
A kerület és a PFM koordinátor által közösen összeállított havi munkaterv kialakításában való részvétel
és az így elkészült ütemterv végrehajtása
Kapcsolattartás a kerületi elnökséggel, legalább havi
rendszerességgel
A megvalósuló kerületi programok igény szerinti
szakmai felügyelete és támogatása
A PFM hálózat által elkészítendő segédanyagok megalkotásában való részvétel
Adminisztrációs tevékenység, jelenléti ív vezetése a
találkozókról
A PFM koordinátor által kijelölt országos szintű rendezvényeken való részvétel, munkavégzés, koordinálás, támogatás.

•
Amit kínálunk:
• Rugalmas munkaidő
• Útiköltség térítés
• Fiatal, dinamikus csapatban való munkavégzés
• Tanulási lehetőség
• Értékteremtő környezet
Jelentkezés: hr@mcssz.hu elektronikus levélcímre küldött fényképes önéletrajzzal, és motivációs levéllel,
amely tartalmazza a szakmai tapasztalatokat és a fizetési igényt is.
Jelentkezési határidő: 2015. március 25. További részletekről itt tájékozódhattok: http://goo.gl/489OKR
Kérdéseitekkel bátran forduljatok Hoffmann Ferenchez
munkanapokon, hétfőtől péntekig munkaidőben az
alábbi telefonszámon: +36-20/395-8596 illetve a
hoffmann.ferenc@mcssz.hu e-mail címen.
vezetők
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Sátorszemle

A kószacserkészek

létszáma az MCSSZ-ben

I. Cserkészkerület

II. Cserkészkerület

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

15 év alattiak

410

368

778

15 év alattiak

73

48

121

15-18 évesek

493

502

995

15-18 évesek

72

62

134

Összesen

903

870

1773

Összesen

145

110

255

III. Cserkészkerület

IV. Cserkészkerület

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

15 év alattiak

83

74

157

15 év alattiak

45

48

93

15-18 évesek

103

53

156

15-18 évesek

84

52

136

Összesen

186

127

313

Összesen

129

100

229

V. Cserkészkerület

VI. Cserkészkerület

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

15 év alattiak

69

55

124

15 év alattiak

154

173

327

15-18 évesek

58

48

106

15-18 évesek

142

163

305

Összesen

127

103

230

Összesen

296

336

632

VIII. Cserkészkerület

Kószacserkészek az MCSSZ-ben
Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

15 év alattiak

1202

1148

2350

15-18 évesek

1370

1397

2767

Összesen

2572

2545

5117
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IX. Cserkészkerület

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

15 év alattiak

118

101

219

15 év alattiak

42

29

71

15-18 évesek

135

158

293

15-18 évesek

17

21

38

Összesen

253

259

512

Összesen

59

50

109

X. Cserkészkerület
= 100 cserkész

Életkor

Fiúk

Lányok

Összesen

15 év alattiak

230

215

445

15-18 évesek

273

246

519

Összesen

503

461

964

Az adatok a 2013-as éves jelentések alapján készültek.
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