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Programajánló

Kaszap István Emléktúra

A túra időpontja 2015.07.31-08.01.

Szeretettel várunk minden
14 év feletti, a KRESZ
alapján felszerelt kerékpárral, illetve láthatósági
ruházattal rendelkező
cserkészt az idei Kaszap
István Emléktúrán!
Tervezett útvonal:
Vác-Penc-KeszegNógrádsáp-GalgagutaPüspökhatvanGalgamácsa-Galgahévíz.
A táv kb. 70km.

Tervezett program:
július 31.
Érkezés Vácra 20-21 óra között, eligazítás,
hálózsákos szállás.
augusztus 1.
7:00 ébresztő, reggeli ima,
8:30 indulás
Nógrádsápon vagy Galgagután szentmise;
A túra vége: Galgahévíz 17-18 óra körül. Záróima,
majd hazautazás egyénileg.
Megállók: Keszeg, Galgaguta, Galgamácsa településeken.
Étkezés: otthonról hozott ételből
Részvételi költség nincs, hacsak nem merül fel szállás költség.
Jelentkezési lap hamarosan!

Rajz, próza- és esszéíró pályázat
A Megszentelt Élet Évéhez kapcsolódva Kaszap István
születésének 100., halálának 80. évfordulója alkal
mából jubileumi programsorozatot rendez közösen
a magyarországi jezsuita rend, a Székesfehérvári
Egyházmegye, a Magyar Cserkészszövetség és
a ciszterci szerzetesrend. A Kaszap István Emlékév
jelmondata: „Van célom”.
A Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház az Emlékév
keretén belül három pályázatot hirdet.
A pályázatok fő témája:
„Odafönn találkozunk!” - írta Kaszap István szüleinek
és testvéreinek halálos ágyán, 1935. december 17-én.
Legyen az ember életútja rövid, vagy hosszú, viszonylag sima, vagy rögös - csodálatos dolog, amikor valaki egy életút végén ilyen reményteljesen, ekkora hittel
tud szólni. Amikor tudja, hogy mi a célja, tudja, hogy
hova fog megérkezni. Ezt az utat járjuk mindannyian.
A kiírt pályázatok célja az életünkben történt vagy éppen történő meghatározó események, élmények megjelenítése, amelyek segítettek/segítenek abban, hogy
megtaláljuk helyünket egy közösségben, amikor megtapasztaljuk a hit erejét. Továbbá, hogy milyen erőfeszítések árán sikerült célba érnünk.
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Charnwood 2016

A Leicestershire-i cserkészek és lánycserkészek
szeretettel várnak magyar cserkészeket is a
2016-ban immár 8. alkalommal megrendezésre
kerülő Nemzetközi Dzsemborijukra. A tábor lehetőséget ad külföldi cserkészekkel való találkozásra,
izgalmas programokon való részvételre, és egy igazán
különleges légkör megtapasztalására.
A tábor ideje: 2016. július 30. - augusztus 6.
A tábor helyszíne: Whatton House, Leicestershire
A tábor költsége: 165 angol font résztvevőknek,
45 angol font vezetőknek és IST-nek
Az ár nem tartalmaz ellátást és utazási költségeket!

Van lehetőség 65 font/fő árért ellátást is igényelni,
résztvevőknek egy helyi őrssel, IST-knek központilag
szervezve.
A jelentkezők:
• az MCSSZ aktív tagjai
• 14-18 évesek (18 év felett vezetőként
vagy IST-ként lehet részt venni)
• értenek angolul
Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 30.
További információ és jelentkezés az intercom@
mcssz.hu címre küldött, „Charnwood” tárgyú levéllel.

Évkezdő csapatparancsnoki találkozó
továbbításra ajánljuk
A pályázatok részletes leírása a Szent István Hitoktatás
és Művelődési Ház honlapján a Kaszap István
menüpontban.
A pályázatok beküldési határideje:
Gyermek rajz pályázat: 2015. szeptember 30.
Esszé - és próza író pályázat: 2015. szeptember 30.
Kérdéseitekkel bátran forduljatok a Szent István
Hitoktatás és Művelődési Ház munkatársaihoz!

2015. szeptember 12-én tartjuk az évkezdő
csapatparancsnoki találkozót. Kérjük, hogy minden
csapat parancsnoka, vagy helyettese legyen jelen ezen
az eseményen. Szó kerül az MCsSz stratégiájáról
valamint a csapatok ügyeiről (A nevelési kérdéseket
az indabára tartogatjuk). A toborzó anyagok átvehetőek ekkor – akinek korábban van rá szüksége, bátran
jelezze a pfm-jénél. A meghívó az alakuló csapatok
leendő parancsnokainak is szól, így ha van olyan
mentorált csapatod, bátran továbbítsd neki is az
információt.

A helyszín Budapest.
Az időkeret: 10-19 óra között
(ezek a legtágabb határok).
Kérem, jegyezzétek elő a naptárban!
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CserkéSzájjal

a hónap témája

élményeket adni és kapni
Dzsembori 2015 Japán
A

Vezetők Lapja e havi témája, mi más lehetne,
mint a nyári táborok?! A világ cserkészei már
nagyban készülnek a nyár legnagyobb cserkésztáborára, a 23. Világdzsemborira, Japánban. A találkozó
a legnagyobb japán sziget, Honsu nyugati csücskében,
Yamaguchi prefektúrában, Kirara-hamában lesz.
A dzsembori helyszíne egy mesterséges félsziget, melyet
három oldalról tenger vesz körül. A magyar kontingens
már több mint egy éve megkezdte az alapos felkészülést
a nagy útra, így 108 résztvevő (3 rajból) 12 őrsvezetővel
(ebből 3 egyben rajparancsnok is), 73 IST taggal és 11
központi vezetővel hamarosan elindul Japánba. A készülődés utolsó pillanataiban a magyar kontingens tagjait
kérdeztük, mire számítanak az elkövetkező hetekben.
A dzsembori alatt és előtte is érdemes követni a csapat
facebook oldalát, ami naponta frissül.
https://www.facebook.com/magyarcsapat2015

Mire számítasz, mit ad
majd neked a dzsembori?
Ungvári Ildikó

(433.): Remélem lehetőségem lesz sok új

embert megismerni a dzsemborin, betekintést nyerni
a külföldi fiatalok gondolkodásába, és barátságot kötni
külföldi, és magyar cserkészekkel.
Turú Márton Levente (813.): Minél több barátot, minél több
országból, valamint tapasztalatot, hogy egyedül helyt
álljak a világ túloldalán.
Albert Sándor Péter (400.): Rengeteget várok tőle, kérdés,
később így lesz-e… Á, biztos vagyok benne! Remélem,
életre szóló emlékeket kapok, melyeket később unokáimnak vagy akár dédunokáimnak is mesélhetek majd: „Képzeljétek, a nagypapa volt Japánban... Utazott a transz
szibériai expresszel... Együtt sátorozott több tízezer
emberrel, stb.” Valamint rengeteg barátot is szerezhetek,
ami később nagyon szuper lesz, például ha megyek vala
hova nyaralni, vagy valami céges dolgom lesz, kint
ismerni fogom az országot, és annak kultúráját, és akár
meg is látogathatom kedves barátomat. Nem mellesleg,
mire elvégzem a középiskolát (közgáz, külker) már nagyon sok értékes kapcsolatom lesz szerte a világban.

Te mit tudsz majd ebből
az élményből továbbadni?

Ildikó A dzsemborin sok új dolgot tanulhatunk a velünk
egyidősektől, például cserkész játékokat, szokásokat,
amiket itthon továbbadhatunk saját csapatunknak.
Márton Azon kívül, hogy ilyen lehetőség többnyire csak
egyszer adódik az életben, megismerkedhetünk más
népcsoportok szokásaival, amelyek segítenek majd
jobban megérteni a világot, és a magyarokról is kedvező
képet alakíthatunk ki.
Péter Ebben a közegben nyaralni, barátságokat kötni
rohadt nagy buli, élvezed minden percét. Remélem, tovább
tudom adni és elmesélni a most fogadalmat tévőknek,
hogy mekkora egy királyság az egész, és hogy legalább
egyszer próbáljanak kijutni. Annak idején, amikor a bátyám
hazaért a 2007-es cserkész világtalálkozóról, hallottam
tőle, hogy mekkora buli, és rögtön eldöntöttem: én egyszer eljutok egy ilyen dzsemborira!
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Résztvevőként mit adhatsz
a kontingensednek?

A legtöbbet a lelkesedésemmel, nyitottságommal
adhatom.
Márton Tavaly lettországi cserediákként, nemzetközi
környezetben való boldogulásban tapasztalatot szereztem, amellyel segíthetem a kontingensem tagjait. Vitás
kérdésekben könnyen tudtam megegyezéshez segíteni
a feleket.
Péter Remélem, híven teljesítem YC (Young Corresponder)
feladataim, és ezáltal megnyugtathatom az otthoniakat,
hogy nem csak rendben mennek a dolgok, hanem haza
se akarunk menni majd.
Ildikó

Mondj egy tervet/célt/fogadalmat, amit
mindenképp szeretnél megvalósítani
a dzsembori alatt

Ildikó Hát egy cél a sokból: szeretnék valakivel portugálul
beszélgetni!
Márton Cserélni szeretnék egy Sombrero-t.
Péter Mindenképpen szeretnék minimum 3000 képet
készíteni, ezek nagy részét feltenni az internetre, megmutatni mindenkinek, aki kíváncsi rá, hogy milyen is ez.
Valamint nem elhagyni semmit (erre hajlamos vagyok),
és rengeteget cserélni, ezáltal rengeteg menő holmit
szerezni.
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Interjú

nem kell félteni a
gyerekeket!
írta: Nagy Emese
Az akadémia rendes tagja, a Magyar Etológiai
Társaság tiszteletbeli elnöke. 1935-ben született Budapesten, 1958-ban végzett az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen kutatóvegyészként.
1965-ben védte meg kandidátusi disszertációját, majd 1970-ben lett a biológiai tudományok
doktora. Kutatási területe az állati és emberi
viselkedés, valamint a biológiai és kulturális
evolúció kérdései. Mindezek mellett jelentős
a szépirodalmi munkássága is. A világhírű
etológussal, Csányi Vilmossal beszélgetünk, aki
a nyári hónapokban következő könyvén dolgozik.
A mesterséges intelligencia elterjedésének
következményeiről ír nógrádi kertje nyugalmában.
VL Örömmel olvastuk, hogy gyermekkorában
cserkészkedett, és jó emlékei vannak arról az
időről. A gyerekek kisközösségi élményeit,
a kisközösségi nevelés előnyeit méltatta.
Csányi Vilmos Nagyon rövid idő volt. Az oroszok bejövetele előtt volt két év, amikor én kiscserkész voltam.
Kirándultunk, voltak programok, jó gyerektársaság volt,
szakavatott felnőttebb fiúk voltak a vezetők, akik
nagyon jól tudták, hogyan kell egy 15-20 gyerekből álló
társaságot közösséggé varázsolni. Aztán jött 1945:
még emlékszem, hogy eljött a cserkészparancsnok
a családhoz, mondván, hogy eddig én kiscserkész voltam, de most már lehetek igazi cserkész, majd kapok
egyenruhát, kalapot… Mindenféle nagyszerű tervek
voltak, de 1946-ra ebből már nem lett semmi.

Mit gondol, miért működik a cserkész-módszer?
Én a rendszerváltás óra bosszankodom
azon, hogy sem az állam, sem a pártok, sem senki nem
foglalkozik azzal, hogy valóban polgárokat neveljünk.
Tisztességes polgárokat pedig úgy lehet nevelni, ha
valaki már kora gyerekkorától érzi, hogy ő a társadalomnak a része, egy közösségnek a tagja, céljai vannak,
VL

Csányi Vilmos
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lehetőségei és természetesen bizonyos korlátai. Aki
megtanulja, hogy hogyan lehet a korlátokat elviselni,
és hogyan lehet a saját elképzeléseit mégis megvalósítani. A szociális nevelés rendkívüli módon hiányzik. Ez
egy nagyon fontos dolog, ez a feladat most az iskolára
hárul, de az iskola százezernyi feladatát nem tudja
tisztességesen teljesíteni.

Elmesélek egy régi történetet, amit a rendszerváltás
utáni években éltem meg. A családommal a Bükkben
sétáltunk, amikor egy kiscserkész őrs tagjaival találkoztunk, akiket két öregcserkész felügyelt sátorállítás
közben. Feszült volt a hangulat, mert az öregurak egyre
csak azt magyarázták a gyereknek, hogy „itt fogd hát
a ficakban”. Ám a gyerekek nem tudták, hogy mi az
a ficak, vagyis régies kifejezéssel a sarok. Ez azt mutatja,
hogy az idősebb emberek nem tudnak a tizenéves
gyerekek nyelvén beszélni, ők meg nem ismerik az
öregekét. Ezért volna fontos, hogy a tizenéveseket
tizennyolc-húsz éves hozzáértő emberek gondjaira
bízzuk, akik ezt tanulják valahol, mint a cserkészetben.
Akik aztán több generáció után már maguktól nevelődnek
a megfelelő közösségekben. De bizonyos értelemben ez
egy szakma: hozzáértés kell hozzá, hogy adott esetben
milyen játékra van szükség, hogyan kell leszerelni
az agressziót, hogyan kell célokat kitűzni, hogyan kell
mondjuk két hétig együtt élni egymást nem ismerő
gyerekekből összeverődött társaságban. Ezt elképesztően elhanyagolja a mai társadalom. Aztán csodál
koznak, amikor lehetetlenül viselkedő felnőttek és
politikusok és társadalom születik.

VL A csapatszinten működő őrsi
kisközösségi forma az eltöltött
évek alatt viszonylag védett
környezetet biztosít a gyerekeknek. Megismerik, kiismerik
egymást, hasonló értékrendet
képviselnek. Elegendő ez a „kis
világ” ahhoz, hogy később is
biztos támpontot jelentsen?
Csányi Vilmos Először is, a harminc
gyerek nem elzártan él együtt, ezen
kívül találkoznak másokkal az
iskolában, a szüleik elviszik őket más
baráti társaságba; vagyis szó sincs
arról, hogy egy csapat bezárná
a gyerekeit a maga szociális világába.
Inkább arról van szó, hogy ott megtanulja, hogyan kell a társakat felismerni, hogyan kell úgy viselkedni,
hogy mindenkiből a jó tudjon előjönni. Ez nem magától
értetődő: William Golding A legyek ura című könyve
tökéletesen bemutatja, hogy kultúra és felnőttek hiányában a gyerekek képesek reprodukálni az ősi vad
világot, ahol erőszak, dominancia, agresszió uralja
a csoportot. Egy tisztességes társadalomban azért kell
kisközösségeket szervezni, hogy a fiatalok megtanulják,
hogy így nem lehet! Lehet viszont kultúrával, szabályokkal, közös élményekkel, túrákkal, sporttal, táborozással, játékokkal. Értelemmel az ember legjobb
oldalait is meg lehet ismerni, és ez így egy életre
szóló adomány lesz.
VL A hierarchikus felépítésű közösségi élet minden helyzetben ad lehetőséget a visszaélésekre.
A nagyobb, az idősebb, a feljebbvaló megteheti,
hogy uralkodjon a kisebben, gyengébben…
Csányi Vilmos A társadalom hihetetlenül naiv ebben
a kérdésben. Azt képzeli, hogy egy olyan gyerek, amelyik úgy nő fel, hogy soha nem éltek vissza a bizalmával, hogy sosem éreztették vele, hogy a dominánsnak
mindig többet lehet, akkor ő egy boldog ember lesz. Ez
egy óriási tévedés! Egy ilyen gyerek ha felnő, és napról
napra érik a kellemetlenségek, az agresszió és a mások
dominanciája, fogalma sem lesz, hogyan kell ezt
kezelni, mert nem tanulta meg. Nem kéne annyira
félteni a gyereket attól, hogy megtanulja a maga körül
élők kisközösségében, hogy aki a hierarchiában fölöttem van, időnként visszaél a hatalmával. De meg lehet

ezt valahogyan akadályozni, ez ellen lehet tenni. A világ
nem olyan, hogy csak jó van benne, hanem vegyes, és
meg kell tanulni kezelni a rosszat is meg a jót is.
Nagyon árt a gyereknek, ha azt hisszük, mindentől meg
kell védeni őt. Nem kell, csak kevés dologtól megvédeni
– tanulja meg, hogyan kell védekezni.
VL Többször is kifejtette már, genetikai adottság,
hogy a közösségen kívülieket nem szeretjük,
a közösségen belülieket szeretjük, elfogadjuk,
támogatjuk. Viszont roppant bonyolult kérdéssé
vált, amióta az ember társadalomban él, hogy
ki, mi számít közösségen belülinek és kívülinek.
Elvonatkoztatva a cserkészettől: nagyon kön�nyű az embereket hergelni úgy, hogy rámutatunk valakikre, hogy „ők az ellenség”, és
felszólítunk: őket utáljátok, mert akkor
minden jó lesz.
Csányi Vilmos Genetikai adottság az idegenekkel szembeni tartózkodás. Ez nem azt jelenti, hogy konkrét idegenek ellen vagyunk, hanem azt, hogy nagyon könnyen
rábeszélhetők vagyunk, hogy „ők” egy ellenséges csoport,
ők rosszak, ők buták, ők bántanak, ők elveszik előlünk
a munkahelyeket, stb. Ez egy nagyon egyszerű mechanizmus, ami veleszületik az emberrel, és ha aktiválják,
működésbe lép. Ami ellene szól ennek, az az, amikor
egy társadalom képes pozitív közösségeket létrehozni,
megmutatni, hogy az jó, és hogy mi hozza össze
a közösségeket.
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CserkéSzemmel
Négy ilyen tényező van. Az első: legyenek közös akciók.
A cserkészet példáján: közös kirándulások, közös foglalkozások. A második: legyenek közös hiedelmek.
Ami azt jelenti, hogy a dolgokról való elképzelésünk
nagyjából azonos legyen. Ha nem azonos, ha állandóan
veszekszünk azon, hogy a dolgok hogyan vannak,
akkor nem alakul ki közösség. Ha a közös hiedelemgyűjtemény kialakul, az már nagy előrelépés. A harmadik, hogy a közösség szociális konstrukciójához, azaz
működési szabályaihoz mindenki hozzászólhasson,
a működésben a közösség minden tagja érdemben
részt tudjon venni. Tehát érezze azt, hogy meghallgatják, akkor is, ha nem mindig lesz úgy, ahogyan ő gondolja. Ha ezek megvannak, akkor nagyon hamar –
gyerekeknél már néhány hét alatt – kialakul a közösség
koncepciója, és megjelenik – ez a negyedik – a hűség.
Ennek a tudományos definíciója, hogy az hűséges
a közösségéhez, aki a saját érdekeit a közösség érdekei
mögé teszi. Egy olyan világban, ahol az a jelszó, hogy
ügyeskedj, érj el mindent, te ügyes vagy, majd neked
minden sikerül, ott nem lesz hűség. Ebből egyszemélyes csoport lesz, aki saját maga dönti el, hogy mit
csinál, saját maga keresi, hogy miben hisz, ő dönti el,
hogy ez jó-e vagy sem, saját magát csinálja meg.
A szociális konstrukció ő maga. Aki így viselkedik, azt
nagyon könnyű rábeszélni arra, hogy mindenki más
idióta, szörnyeteg, utálni kell, mindenkit el kell kerülnie,
ő van csak egyedül a világon, és az legyen a célja, hogy
mindenkinél sikeresebb legyen, esetleg mást letiporjon,
félreállítson. Ez nagyon rossz fejlődése az emberi
társadalmaknak, nem csak nálunk, az egész világon.

szörnyűség történt volna. Nem, nem történt, mindös�szesen ezek a szép emberek a kis százalékát teszik
ki a populációnak.

lehetőségét ülteti el a lelkekben. Ez egy nagyon fontos
dolog – ha korán történik. Aztán később már lehet
prédikálni nekik – harmincéves korukban már
reménytelen dolog.
VL Mégis azt látni, hogy ezek az egyszemélyes
közösségek a sikeresek. Hol a hiba?
Csányi Vilmos A média megmutatja a sikereseket, de
nem beszél a 99,99százaléknyi sikertelenről. Azzal
még nem kapott fel a média senkit, hogy itt van
a Nyírségben egy egyszemélyes csoportnak megfelelő
fiatalember, aki még nem ért el semmit. Ebből nem lesz
hír. Abból lesz, hogy valaki feltalált valamit, megcsinált
valamit, megjelent valahol, ahol mások nem – például
felmászott a legmagasabb hegyre –, és akkor az a torzítás jelenik meg a társadalomban, hogy „itt a jó példa”,
„mindenkinek ilyennek kellene lennie”. De hogyha 7 és
fél milliárd ember mind fel akarna mászni a Himalájára,
akkor mi lenne?

Lekopna…
Elhordanák. Komoly probléma, hogy
a társadalom olyan tükröt tart elénk, amely néhány
kiválasztott ember képét mutatja, és nem követendő.
Gyerekkoromban voltak papírból kivágható babák.
Fiú és lány. Ruhákat lehetett rájuk ragasztani, amiket
ugyancsak papírból kellett kivágni. Élénken emlékszem
rá, hogy egyszer – amikor már ilyenekkel nem játszottam – Svédországból kaptam egy hasonló játékot,
amelyben nem csak „szép” fiú- és lányfigura volt,
hanem öregek, fiatalok, kancsalok, mindenféle. És ezekre
is ugyanúgy rá lehetett a ruhát adni. Rendkívül jó ötlet
volt a gyereknek megmutatni, hogy nem csak szép
emberek vannak a világon. Ezért is felháborító, hogy
a televíziók bemondónői is mindig fess, csinos férfiak
és nők, és ha az utcára kimegyek, ilyet ritkán látok. Azt
kellene látnom, amit az utcán. Mert akkor elhinném,
hogy a társadalom az ilyen, és ha tükörbe nézek, és azt
látom, hogy ha nem vagyok olyan (mint a tévébemondók),
akkor nem esem kétségbe, hogy velem valami
VL

Csányi Vilmos

Pontosan az ilyen kisközösségeket, mint a cserkészet is,
kell előnyben részesíteni, akár anyagilag is támogatnia
a társadalomnak, mert nagyon fontos munkát végeznek:
a 10-20-30-100 ember az ezeknél nagyobb közösség
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VL Egyetértünk, de – visszautalva egy korábbi
gondolatára – ha vannak közös akciók és közös
hiedelmek, az jó, de a gyakorlatban sokkal kön�nyebb bemutatni egy közösséget úgy, hogy nekik
nincsenek velünk közös akcióik, velünk közös
hiedelmeik…
Csányi Vilmos Persze, ez a módja annak, hogy hangulatot keltsünk egy másik közösség ellen. De fontos
rámutatni, hogy ez nem magától értetődő! Ha valakit úgy nevelnek fel, arra tanítják, hogy te légy az első,
neked legyen a legjobb, vigyázz magadra, mert mindenki
bánt, akkor ilyen felnőtt lesz belőle, és felnőtt korban
ezt már nagyon nehéz visszacsinálni. Ha valakit úgy
nevelnek fel, hogy van egy családod, van egy baráti
köröd, és azokért sok mindent meg kell tenned, de
vannak kívülállók, akik szintén lehetnek nagyon rendes
emberek, próbáld megismerni őket, és próbáld kideríteni,
hogy tudsz-e velük jó kapcsolatot kialakítani – ha ezt
tanulja meg, akkor egy tisztességes felnőtt polgár lesz
belőle. Ha nem tanulja meg, egész életében el lesz
keseredve, hogy milyen rossz a világ, és ő mennyire
egyedül van.
VL Találkozunk olyan közösségekkel – jobbára
huszonévesekről van szó –, akik egyre inkább
érzik azt, hogy értéke van a személyes találkozásoknak. Az egyik srác például azzal magyarázta, hogy a barátaival összejárnak társasjátékozni, mert az ő világuk születésük óta digitális. Azt mondta, egyszerűen „bekapcsolt” az
emberi igény, az ösztön a közösségre. Ebben
a már a rendszerváltás után született generációban a közösségi igény mellett a szolidaritás
is felerősödni látszik…
Csányi Vilmos Ezek genetikai adottságok. Az ember, ha
kulturális hatások nem érnék, akkor is elkezdene közösségeket szervezni, mert a rendszerszervező képesség,
ami alatt egy szociális rendszert értünk, az evolúció
egy különös újítása volt. Ebből lett az ember azzá, ami
most. De ezt különböző szinteken lehet elérni: vannak
nagyon egyszerű, és komplex fokozatai is, amit magas
kultúrával lehet csak elérni. Tudomásul kell venni, hogy
ez a képesség adva van, de csak akkor működik jól,
ha a kultúra segít, példákat mutat. Hozzásegít, hogy
ezeket az emberek gyakorolják. Mondok megint egy negatív példát, ennek vagyunk sajnos bővében:

a rendszerváltás előtt észrevették tizen-huszonéves
emberek, hogy a nagy panelházak alsó részei üresek.
Kifestve, üresen álltak, a gépészet egy része ott volt, és
az üres tereket nem használta senki semmire. Le voltak
zárva. Elindult egy mozgalom, rábeszélték az adott ház
lakóközösségét, hogy nyissák ki ezeket a helyiségeket.
Mindenféle társaság – zenekarok, színjátszók, de akár
csak beszélgetni vágyók – gyűltek össze. Az emberek
klubokat alapítottak. „Pillanatok” – néhány hónap –
alatt kétezer ilyen klub alakult! Fantasztikus dolog volt.
De akkor a pártközpont felébredt, hogy hirtelen annyi
III/III-as nem áll készenlétben, amennyivel ezeket
„ki lehet szolgálni”, úgyhogy a legegyszerűbb módon

kezelték a helyzetet: betiltották. A legnagyobb bűne
volt az előző rendszernek, hogy minden olyan közösségi
megmozdulást, ami valóban a”közös”-séget jelentette,
azonnal gátolt, és ezáltal hozzájárult ahhoz, hogy olyan
önző, individualista, csak magával törődő populáció
érte meg a rendszerváltást, amelynek aztán azt
kommunikálták, hogy kaparj kurta, magadnak. Ebbe
nagyon jól be tudtak illeszkedni!
VL A hatalom számára az alulról jövők, a civilek
mindig veszélyt jelentenek?
Csányi Vilmos Így van. Különösen, ha a struktúra nem
azzal törődik, ami a dolga: hogy az állam funkcióját
ellássa – hanem valamilyen különös elképzelés
alapján boldogítani akarja a társadalom egyik vagy
másik részét.
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Kocka őrs

alkalmazások
írta: Kriszbacher Gergő csst. (217.)

Mobiltárca

vezetőknek

A telefonok világában egyre újabb és újabb kommunikációs lehetőségek jelennek meg. Az egyik ilyen
a pár évvel ezelőtt bevezetett NFC (Near Field Communication - rövid hatótávú kommunikáció), ami
lehetővé teszi kevés adat gyors küldését. Mindehhez nincs szükség másra, mint a készülékek össze
érintésére. Ugyanilyen elven működik a paypass funkció
a bankkártyákon. Így akár az okostelefonunkat is
használhatjuk fizetésnél, amennyiben minden feltétel

adott. A használatához egy speciális SIM kártyára
van szükség, amit külön kell kérni a szolgáltatótól.
Erre azért van szükség, hogy a virtuális bankkártya
adatait egy külön chipen tudjuk tárolni. Ezután telepíteni kell az alkalmazást, majd igényelni egy mobil
kártyát, ami lehetővé teszi a telefonnal való fizetést.
Jelenleg ilyen alkalmazást a T-mobilosok és a Vodafonosok használhatnak, és ezek közül is csak azok,
akik OTP bankszámlával rendelkeznek.

Tokok és fóliák

Az egyre vékonyodó készülékek egyik negatív tulajdonsága, hogy könnyebben törnek el, vagy repednek
meg egy esés után, ami akár tönkre is teheti a készüléket. Ennek megelőzése érdekében érdemes tokot
venni a telefonhoz, ami tompítja az esés erejét, így
óvva a készüléket. Érdemes valamilyen hibrid változatot venni, azaz olyat, amiben lágyabb és kemény
réteg is van, ugyanis az ilyen típusúak, nagyobb valószínűséggel védik meg a készüléket. Ha valaki ritkán
nyúl a telefonjáért, akkor hasznos lehet az úgynevezett flip cover, ami a képernyőt is védi, ami a telefon
legsérülékenyebb része. A tokok ezen kívül a szennyeződések ellen is védenek, azonban a kis réseken a por
könnyen bejut és lerakódik, ezért időként érdemes
kivenni a telefont, és áttörölni a tokkal együtt. Mivel
sokan hordják zsebükben a telefonjukat, a kijelző
könnyen összekarcolódhat. A képernyővédő fóliák
ezt gátolják meg, illetve szintén védenek a szennye
ződések ellen. Azonban itt arra érdemes figyelni,
hogy kismértékben rontják a képminőséget. Fontos,
hogy a fólia nem véd a képernyőtörés ellen, ez alól
kivétel az üvegfólia.
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Lelki

lelki élet
írta: Sáska Attila csst. (928.)

C

serkészetünk része a lelki nevelés, így a táboraink
része is. Év közben talán nehezen lehet rávenni
a vezetettjeinket egy-egy lelki programon való
részvételre, de a tábornak van egy különleges légköre,
ahol a spirituális területek is könnyebben megnyílnak,
így könnyebb olyan programokat tartani, ahol a lelki
élet kerül előtérbe. A táborban egyébként is sokszor
fordul elő olyan élethelyzet, amivel otthon nem nagyon
találkozunk, és ez kimozdít minket egy olyan lelki
lustaságból, amit ezekben a helyzetekben egyszerűen
nem engedhetünk meg magunknak.

Helye a táborban

Alapvetően két fajta lelki programot tudunk meg
különböztetni abból a szempontból, hogy mennyire
időigényesek. Az egyik a tábori lelki nap, a másik
a minden napra jutó lelki percek. Mindkét módszert
szoktuk használni, mindkét beosztás lehet eredményes.
A lelki nap előnye, hogy igen koncentrált, és ha sikerül
komolyan venni, akkor igen emlékezetes lehet. Célszerű
vasárnapra tenni. Ilyenkor a délelőtti program amúgy is
a mise/istentisztelet. Délutánra pedig lehet valamilyen
elmélkedős, csendességes programot tenni. Azt esti

a táborban
tábortűzre is érdemes gondolni. Ilyenkor lehet BiPi-tűz,
vagy olyan közös tábortűz, ahol a komolyság végig
megmarad. Azt gondolom, hogy a komolyságnak nem
kell komorságba fordulnia, hiszen egy egész napot
eltölteni egy jó nevetés nélkül igen nehéz a táborban.
Meg kell találni az egyensúlyt.

A mindennapos lelki percek (elmélkedés, áhítat) előnye
az, hogy nem csak egyetlen nap foglalkozunk céltudatosan az Isten-ember kapcsolattal a táborban.
A naponkénti 20-30 perces kis csendességek talán
még célravezetőbbek a lelki napnál is. Azért gondolom,
hogy ez a megfelelő időtartam, mert így már volt idő
megérkezni lelkileg is az üzenetre, de még nem váltunk
hittantáborrá. A tapasztalat szerint pedig, ha ezek jól
vannak komponálva, nem tűnik kibírhatatlannak ez
a fél óra, még a kiscserkészek között sem.

Mikor?

A zászlószertartás része az ima. Ide azonban nem
szerencsés egy 3-5 perces miniáhitatot tenni, mert itt
általában mindenki még/már fáradt. Legyen ima
(könyörgés, hálaadás, dicsőítés) a zászlószertartás
részeként, de ne ez legyen a lelki program, amivel
a vezetőség letudja a tábori lelki nevelést, és ez is ki
van pipálva. Szenteljünk neki külön időt! Tapasztalatom
szerint a reggeli utáni fél óra erre a legalkalmasabb.
Már ébren van mindenki, már nem éhesek, és még
nincs nagyon meleg. Le lehet ülni őrsönként, rajonként
vagy akár közösen is, és meg lehet tartani a lelki perceket.

Keretmesében

Sokszor összehangoljuk a programokat a keretmese
kifejezéseivel, kulturális párhuzamaival, de a lelki program keretmesésítése általában abban merül ki, hogy
a tábor lelki vezetője az adott keretmesés pap nevét
kapja. Szórakoztatóbbá és emlékezetesebbé lehet
tenni a lelki programokat is, ha keretmesés köntösbe
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bújtatjuk. De vigyázat! Ezen a talajon könnyű megcsúszni, és a gyerekek fejében egy kis túlkapás következtében könnyen az a kép alakulhat ki, hogy nem lelki
programon vannak, hanem csak eljátsszuk ami történik.
Még egy merész gondolat a keretmeséről. Lehet bibliai
kortörténetes tábort is csinálni. Az Ószövetség több
ezer éve is kínál több kulturális felületet egy jó keretmese összeállításához, de az újszövetség kora is elég
jól dokumentált ahhoz, hogy meg lehessen valósítani
egy keretmesét belőle az egész táborra. Így lehetne
egyiptomi megszabadulás, babiloni fogság, a királyság
kora vagy akár a nagyhét eseményei a nyári tábor
témája. Kellő kidolgozással nagyon sokat
tanulhatnánk belőle.

Végül néhány ötlet tábori lelki ív tervezésre. Többféleképpen lehet nekimenni ennek a problémának, és nincs
rossz megoldás! Néhány olyan felosztást írok le, amit
már kipróbáltam és használható volt. Azért írok 8-10
elemről, mert a táborban körülbelül ennyi lehetőség
van napi alkalmat tartani. (Portyával, utazással,
vasárnapokkal kiesik egy-egy alkalom.)

8-10 elemes
felsorolások:

ilyenek például a lélek gyümölcsei, a lélek
fegyverzete, vagy a boldogmondások.

8-10 verses
igék:

Zsoltárok között van több ilyen, Pál
leveleiben sok jó tömény mondandó van
egy-egy mondatban, vagy az ószövetségi
bölcsességirodalomból lehet még
ilyeneket válogatni.

8-10 részre
egy témát:

Lehet kiválasztani egy témakört (Szeretet,
Hit, Közösség, Imádság,) és ahhoz keresni
válogatott igéket minden napra, és
azokról beszélni, különböző perspektívákból ugyanazt a témát megvilágítani.

Korosztályok

Fontos a lelki programnál is, hogy minden korosztály
azt kapja, amire szüksége van. Legszerencsésebbnek
a raji bontást tartom. Az őrsi talán túl kicsi, és nem feltétlenül kell egy áhítathoz annyira kis csoportokra
osztani a gyerekeket. Más is lesz a hangulat, ha nem
azt érzik, hogy ez csak egy őrsi foglalkozás. Persze
vannak csapatok, ahol a korosztályos bontást nem
lehet még megtenni, itt annyi a fontos, hogy ha együtt
vannak, akkor mindenkinek szóljon az a program.
Ne felejtsük el, hogy minden táborozónk felekezetére
figyeljünk oda. Ha valamilyen program közösen nem
megoldható, nyugodtan bontsuk meg a csapatot egyegy alkalomra, és engedjük meg mindenkinek, hogy
az ő hite szerint élhesse meg az Istenkapcsolatot.

(Ehhez akár év közben is lehet a cserkészeinktől ötleteket kérni, hogy miről
szeretnének tanulni a táborban)

Áldott készülődést minden vezetőnek!
vezetők
lapja
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Nyár

nyaralók típusai
írta: Keszei Zsófi

Tudom, az élet nem fekete-fehér, néhány általánosítás azonban annyira adja magát, hogy
lehetetlen nem megfogalmazni. Álljon itt tehát
– kissé sarkítva – hét nyaraló embertípus,
a kimaradtaktól elnézést kérünk, a többieknek
önkritikát gyakorolni és magukat besorolni ér!

korlátozódnak. Aktív kikapcsolódásra vágyik az évközbeni üldögélés után, neki egy nyárba simán belefér pár hét rafting, Via ferrata, hegyibicikli és glec�csertúra. Példaképei lassan fogynak, egyre kevesebb
tér vissza Nepálból… Bizton hiszi, hogy íngyulladás
vagy bokaficam nélkül nem nyár a nyár, és bágyadtan
tiltakozó kedvesével az Annapournára tervezi
a mézesheteket.

A „Spiri”

A tengerparton dekkoló

Azért utazott két hónapra Indiába, Indonéziába vagy
Nepálba, mert „érezte, hogy kell a lelkének”, mert már
„nagyon kivolt”. Meg is értjük, nehéz az élet, mikor az
ember minden gondja egy bölcsészdiploma befejezése, a barátaival való lógás és a plázában kávézás.
Ottléte alatt több helyi tanítóval is beszélgetett az
élet dolgairól, mindennapjait meditálással töltötte,
jó esetben árvaházban vagy kolostorban is önkénteskedett, és többször álmodozva újraolvasta az Ízek,
imák, szerelmek című alapművet. Minden este szorgalmasan frissítette az idővonalát az aznapi, meseszép képekkel és lelkes leveleket küldött arról, hogy
milyen olcsó ott kint az élet, és hogy milyen sok örömöt kapunk ingyen az élettől, mint a reggeli madárcsicsergést vagy a nyers, vegán zöldségturmixot.

A legismertebb típus egész évben várja, hogy végre
ne kelljen csinálnia semmit. Furcsamód tényleg képes
arra, hogy egy hétig maximum annyit mozduljon el
a kedvenc napozóágyáról, amíg vízre száll felfújható
napozómatracával. Gyakran látni, amint párját elmélyülten méregdrága naptejjel kenegeti, miközben a lehető legtávolabb tartja magát az árnyékot adó pineafenyőktől. Mikor kiderül, hogy ugyanazzal a géppel
érkeztetek, csodálkozva kérdezi, hogy lehetsz még
mindig ilyen hófehér, és alig hiszi el, amikor arról
mesélsz, néhány száz kilométerrel odébb mit láttál.
Nem is érti, ennyi idő alatt hogy jutottál el odáig és vissza.

A hópárduc
Ő még álmaiban sem lát mediterrán tengerpartot,
gondolatai csak a tengerszint feletti magasságokra

A világutazó
Sajna nem tud jönni a héten a szokásos beülésre, mert talált egy kihagyhatatlan ajánlatot Mexikó
városba. Az ismerősök közül senkinek sem fér a fejébe,
hogy lehetséges egyforintos repjegyet szerezni
Japánba, az meg végképp nem, hogyan lehet ott egy

balatoni hétvége árából két hónapig utazni. Számára
a cserkésztábor luxusüdülő, minden reggel beszámol
arról, hogy ilyen jót már régen aludt. Nem is csoda,
egyébként főleg reptereken tölti az éjszakát, hiszen
itt van meleg víz meg kiscsomagos majonéz, teljesen
ingyen. Líbiát autó-, Szíriát tevestoppal utazta be, és
nem érti, mi ebben a furcsa, elvégre valahogy Kőrösi
Csoma is eljutott gyalog Tibetbe. Valószínűleg még
azért nem esett bántódása, mert olyan ritkán fürdik,
hogy a zsebtolvajok is tartják a három lépés távolságot.

Miénk itt az éjszaka
Alig józanodott ki a sítábor után, már foglalja is
be a tíznapos bolgár bícspartit, kényelmesen elfér
a Sound és a Sziget között. A tavalyi karszalagokat
elkezdi levágni, már úgyis elég büdösek. A partra már
az odaút is kellemesen telik, csak a sofőrök szomorkodnak, nekik a kipárolgásokkal kell beérniük. A nappalokat főleg vízparton alvással tölti, éjjel van igazán
elemében. Ha kell pár tipp a különböző tárgyak
biztiőrökön való átcsempészésére, ő az embered.

Esztergomban nem kísérte át a társaságot a hídon,
biztos félt, hogy a túloldalt valami szörnyű betegséget
lehet elkapni. Büszke arra, hogy még soha nem volt
útlevele, és kívülről tudja mind a 3144 településünk
nevét. Kedvencei Penészlek, Rum, Nagydisznód,
Pornóapáti és a szatmári Sonkád.

Az atomcserkész
A nyaralást ő alternatívan értelmezi, különösen az
éjszakai árokásás és a negyven fokban félmeztelenül
kaszálás okoz neki örömet. Fesztivál a barátokkal
kilőve, hiszen épp annyi időt hagyott VK és csapat
tábor között, hogy ki tudja mosni a ruháit, aztán meg
pénzt is kell keresni, szóval irány az Erzsébet-tábor.
Itt az sem zavarja, hogy a strandon minden gyerek
a cserkészing-alakban lebarnult felsőtestén kuncog.
Mindenképpen el akar jutni a következő dzsemborira,
de nem meri nyárra egyedül hagyni a csapatot, mert
fél, hogy személyes jelenléte nélkül az örökre
összeomlana.

Akinek a Gellért-hegy a Himalája
Ha ki is teszi a lábát az országból, csakis magyarlakta vidékre megy. Ez nála nem pénz-, hanem lelki
ismereti kérdés. Száz érve van a Balaton mellett,
évszámokat és statisztikákat sorolva győzköd arról,
mennyivel jobb, mint a horvát tengerpart. Múltkor
16 Vezetők Lapja
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Szertár

a koszos gyerek a jó gyerek
írta: Keszei Zsófi

változatok tábori akadálypályákra

Ebben a hónapban semmi „hasznos” tanulni
valót nem hoztam, azt rágtuk úgyis eleget év
közben, no meg a táborban sok gyerek be is
számol belőle, úgyhogy itt az idő a szórakozásra! Gyerekkorom legemlékezetesebb tábori
akadálypályáját osztom meg most veletek,
amit vezető fejjel reprodukáltunk mindenki
örömére, így duplán kipróbálva tálalom az
ötletet. Biztos siker – használjátok egészséggel!
A játék nálunk négy, egymástól 25-50 méter távolságban elhelyezkedő állomásból állt, de ez persze bármennyi extrával bővíthető. A verseny időre ment, az
útvonal önmagába visszakanyarodott, így mindenki
egyre motiváltabb lett a többiek pontszámai ismeretében. Mivel az egész hallótávolságon belül zajlott, elég
volt, ha az állomásvezetők elkiabálták a náluk összeszedett extra másodperceket.

Az induló gyerekek az első állomásra érkezve kaptak
egy tojást, ezt a póló nyakán kellett a ruházat alá csúsztatni és a nadrág szárán kivenni, lehetőleg épségben.
Ha ez sikerült, rövid sprint vitt a következő vezetőig, itt
egy alig térdmagasságú kúszópálya, az „uszoda” volt
kötélből kifeszítve a fák közé. A háló jó sűrűre volt
„szőve”, hogy a kötélkereszteződésekre kis edényekben
vizet és kis csengettyűket lehessen helyezni. Annak, aki
megcsendítette vagy magára zúdította az kötélrendszer
csapdáit, végidejéhez 1-1 másodperc került hozzá
adásra. Továbbszaladva épphogy mellmagasságban,
két fa közé, úgy öt méter hosszan kifeszített, vastag
kötél fogadta a rohangálókat, erre lajhármászásban,
lefelé lógva kellett felkapaszkodni, a végénél pedig egy
vízzel teli lavór várta a versenyzőt, ebből kellett még
mindig csüngve egy jó pofa vizet felszívni. (A dolog
persze roppantul kedvez a vírusoknak, hasmenéses
járvány megjelenése esetén semmiképp nem ajánlott,

higiénikus alternatívaként esetleg operálhatunk egyegy kistálnyi vízzel személyenként.) A kiköpés még váratott magára, jó 25 méter rohanás előzte meg,
a következő állomás vezetője ellenőrizte, hogy meg
felelő mennyiségű folyadék kerül-e ki a szánkból az
erre kijelölt fánál. Miután a kölkök fél feje csupa víz
volt, a legimádnivalóbb feladat következett. Jókora
halom instant kakaóból kellett kihalászni egy alig
elrejtett mazsolát, hogy az alapból is koszos gyerekek
még durvábban nézzenek ki. A tetőfokára hágott lelkesedést kis levezető futás enyhítette, aminek a starthoz
közeli végén fotósunk örökítette meg cserkészeink
életének egyik lekoszosabb, dicső pillanatát.

csillagos ég, meg persze a versenyzők biztonsága.
Vannak azonban olyanok is, akit ez utóbbi cseppet sem
érdekel.
A Németországban nyaranta megrendezésre kerülő
Strong Viking verseny inkább a szadista szervezőiről
híres. A 18 kilométer hosszú pálya feladatai között
szerepel iszapfalon csúszás, jégkockákban úszás és
elektromos ütések tűrése is. Elvetemült versenyzők ott
is kiélhetik magukat, feltéve hogy jó kondiban vannak.
A táborra pedig maradjon a móka-kacagás, kakaóval
fűszerezve. Jó étvágyat!

A játék része lehet még célbadobás vagy célbalocsolás,
vizes lufik pólóban hordozása, vizespincérkedés (azaz
tálcán vízzel teli pohár és tányér különböző akadá
lyokon keresztül történő hordása), ködmön, kezeslábas
minél gyorsabb fel- és levétele, vagy előre meghatá
rozott ideig nézhető akadályok bekötött szemmel való
legyőzése. Csinálhatunk páros, vagy csoportos akadály
versenyt is, ez olyan finomságokra ad lehetőséget, mint
az egymás etetése, cipelése, különböző testrészek ös�szekötözése, talicskázás vagy vakvezetés. Operálhatunk gondolkodós feladatokkal is, lehet például három
ehető növényt keresni három perc alatt, titkosírást
fejteni vagy verset írni. A feladatok terén a határ a
18 Vezetők Lapja

Vezetők Lapja 19

Gasztrovás

háztáji piac

adalékanyag, ami toxikálódhatna, akkor ez a folyamat
teljesen normális, vagyis természetes. Zsuzsáék pincéjében a sajtoknak 2-3 centis „haja” van, csak langyos
vízzel lemossák és megszárítják, mielőtt elénk teszik
a piacon, különben senki sem venné meg – árulja el
Zsuzsa. Ha valaki tehát azt tapasztalja a sajton, hogy
„szakálla” nő, csak tegyen így, mossa le.

a bulinegyed közepén!
írta: Nagy Emese

A tanárnő és az építési vállalkozó

Minket a sajtok átható illata tart fogva. A házi sajtot
áruló pár nem is szépíti ezt a dolgot, az egyik saját
fejlesztésű sajtjuknak a büdöske nevet adták. Ez
a tehénsajt a brevi baktérium hatására indul érésnek,
a pince páratartalmának köszönhetően „berúzsosodik”,
és a kísérletező kedvű párnak köszönhetően légmentesen, zárt alufóliában folytatja titkos életét. Miután
nincs oxigén, a baktériumok kénytelenek a kéregről
befelé indulni, így alakul ki a büdöske folyós belső állaga
és átható szaga. A lajosmizsei tanya másik specialitása
a paprikaolajjal kenegetett sajt, az például nem büdös.

Vasárnap délelőtt egyre többen veszik az
irányt a budapesti belváros Kazinczy utcája
felé. Ez a szűk kis utca világhíres szórakozó
helyeiről, fesztiváljairól, műemlék épületeiről
és sokszínű kultúrájáról. Gyertek termelői
piacra egy romkocsmába!

E

ljött az a nap, amikor hajnaltól fogva nektek sütik
a pékek a ropogós reggeli kiflit, zsömlét, kakaós
csigát, és az egész utcában száll a friss kenyér
illata. Tegnap még erre csavarogtál
és találkoztál a barátaiddal, ma
pedig egy békés kisváros álmos délelőttjébe csöppenhetsz, ha fogod a kosarad,
és elballagsz a Szimpla
Kertbe. A világ legjobb
szórakozóhelyei közt
számon tartott romkocsmába így már nem
csak az angol legény
búcsúsok, kis- és közepes
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pénzű egyetemisták, ámuló skandináv nyugdíjasok
és japán turisták néznek be, hanem a környék kiskorúi,
nyugdíjasai és háziasszonyai is.

Szagos

A Szimpla Háztáji Piac bejárata után jobbra, a piros
postaládánál egy hatalmas pult rogyásig van rakva
sajtokkal: natúr tehénsajt, lágy, érlelt, félkemény,
rúzsos, füstölt, fűszerezett kecske, olajozott, büdös,
nem büdös – minden van. Időnk is a sorban. Rezső,
a házisajtos házaspár férfi tagja kis kóstolókat szel
a sajtokból. Egyik finomabb, mint a másik: a sorban
állók közül sokan döntésképtelenek. Hortig Rezső párjával, Bertók Zsuzsával árul itt, Lajosmizséről hajtanak
fel Pestre vasárnap hajnalonként. Fél négykor kelnek,
amikor a Szimplában még javában áll a bál! Mire
nyolckor nyit a piac, már minden ragyog a tisztaságtól.
De Zsuzsa szerint ilyenkor reggelente nem lehet titok
előttük, hogy ez voltaképpen egy kocsma: „a mulatozás
ízei, aromái még a levegőben vannak”. Mire a vásárlók
megérkeznek, a szórakozóhely pultjait és asztalait
ellepik a házi portékák.

Penészes

Akkor ki kell dobni! Ezt tanultuk az iskolában, otthon.
Viszont a házi sajtokat ki ne vágjátok a szemétbe, ha
a tárolás során penész ül ki a felszínükre. Ha az tényleg
házi, mint Bertókéké, vagyis nincs benne semmi

cske kvíz mába szeKe
A Nagy Kecsketej Titok nyo

12 éve találtak egymásra. Zsuzsa sokáig egyedül
nevelte fiát, a most 25 éves Tomit, aki enyhén értelmi
fogyatékos. Rezső a nagy példaképe. Ez sokat segíti
abban is, hogy kitartó, precíz munkával segítsen otthon a sajt előállítási folyamatában. Neki ez terápiás
munkahely, élvezi a felelősségvállalást, a megfelelés
örömét. Ő forgatja a sajtokat a pincében, ami apró, de
nélkülözhetetlen fázis. Időnként a Szimplába is eljön,
kell a látvány, a sok idegen. Rezsőék esete másban is
megindító. Történt egyszer, hogy a szakoktatói állását
hátrahagyva, Zsuzsa beállt a férje mögé az építési
vállalkozással járó ügyek intézőjének. Nem meglepő,
de három olyan alkalom után, amikor nem fizették ki
az elvégzett munkát, pályamódosításon gondolkodtak.
„Majd elmegyünk vidékre disznót tartani”- gondolta
Rezső. Aztán egy pesti kertvárosi ház hálószobájában
Zsuzsa 2008-ban álmot látott. Mivel ő nem szereti
a disznót, mert büdös, koszos jószágnak tartja, ezért
módosította párja vágyait: álmában Lajosmizsén éltek
egy tanyán, kecskék társaságában. Közhelyes, könnyes
folytatás - de az álom valóra vált. Sok munkával persze.
A Szimpla piacon sok érdekes és kalandos életutat
bejárt termelővel találkozhattok. Érdemes a vásárláson
kívül nyitott szívvel fordulni a pult másik oldalán állók
felé, akik szívesen szóba elegyednek a vásárlókkal.
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Pepszi

beavatási szertartások

A beavatási szertartásoknak kultúránként, csopor
tonként változó formájú, de biztos elemei vannak.

írta: Pótor József cst. (304.)
A cserkészetünkben fontos helyet kapnak a
szertartások. Ezek csapatonként különbözőek
lehetnek, de nagyon gyakran mutatnak rokon
vonásokat. Ez részben a közös szervezeti kultúrát kialakító vezetőképzésnek köszönhető,
részben viszont annak, hogy azonos kulturális
elemekből építjük fel ezeket, sokszor nem is
tudatosan.

B

iztosan mindenki olvasott már a törzsi beavatási
szertartásokról, vagy látott már ilyet. Minden kultúrában megjelenik valamilyen formában. Egyes
esetekben igen véres lehet, nagy szenvedésekkel járhat.
A mi európai kultúránk szemüvegén át érthetetlennek
tűnik, hogy egyes afrikai törzsek miért tesznek ki gyerekeket ma is olyan fájdalmas megpróbáltatásnak,
mint például a körülmetélés? Mielőtt azt gondolnánk,
hogy a mai társadalmunkban ezek már csak csökevényesen vannak jelen, gondoljunk csak a helyenként
igen komoly hagyományokkal rendelkező iskolai be
avatási szertartásokra, mint amilyen a gólyaavatás,
“pecurozás”, “fikáztatás”, de gondoljunk csak az új
vadászok elfenekelésére. De nem is kell messzire mennünk, az egyházi szertartásainkban - keresztelés, bérmálás, konfirmáció, barmicvó, stb. - is tetten érhetjük
ezeket a szokásokat. Folytathatnánk a sort a sportokban
megjelenő formáival, de belemelegednénk: órákig
sorolnánk az általunk ismert beavatási szertartásokat,
vagy épp azokat, amelyeken átestünk magunk is.
Ebben az írásban röviden körbejárjuk, miért is léteznek
a beavatási szertartások, van-e rá szükség a modern
társadalmakban, és mi a viszonyuk a cserkészetünkkel.

A beavatási rituálé

Az ember társas lény. A csoportba tartozásunk olyan
elemi szükségletünk, mint az evés, vagy az ivás. Ha
nem sikerül társas kapcsolatokat kialakítanunk az lelki
betegségekhez vezethet. A társas lét így a létezésünk
alapvető formája.
A társadalomba való beilleszkedésünk az egyik legfontosabb kérdése életünknek, és egyáltalán nem egyszerű és nem magától értetődő folyamat. Ami a mai világunkban kihívás, az az archaikus társadalmakban
létkérdés volt. Csak a csoport tudta megvédeni az
egyéneket a külső veszélyektől, az éhezéstől, a betegség, a fiatalkor és az öregség jelentette kiszolgáltatottságtól. Ezért a csoport minden tagjának be kellett tudnia töltenie a szerepét, hasznos tagnak kellett lennie.
A csoportba való betagozódás műveletei
meghatározott gyakorlatokhoz, cselekvési
formákhoz kötött. Ilyen viselkedési tradíciók
a beavatási szertartások. Az avatási rituálék ugyanakkor nem nélkülözhetik a csoport
által képviselt értékek és normák misztifikált
jelenlétét, így a szertartások során gyakran
találkozunk a csoport szent tulajdonsággal
felruházott szimbólumaival.

A hagyományok, a generációkról generációkra öröklődő
szokások teszik ezeket a rítusokat legitimmé és emelik
egy spirituális szintre. A beavatási szertartások szent
tartalom nélkül kiüresednek. Profán térben értelmetlenné válnak, szívatássá degradálódnak. Nézd meg
a mai gólyatáborokat.
A beavatási szertartás során megjelennek a csoport
értékei is, gyakran szimbólumokon keresztül. A cserkész
nyakkendő is egy ilyen szimbólum, amely a fogadalmunk
és ezen keresztül a cserkésztörvényeink szimbóluma.
Aki hordja, az magáévá tette őket. A csoport értékei
fennmaradásának biztosítékaként is szolgál a beavatás. A beavatott elfogadja, magáévá teszi azokat, majd
vele a szervezeti kultúrát is. (Éppen ezért a csoport értékeinek a változása meg kell, hogy jelenjen a be
avatási rítusokban is.)

A beavatási rituálé az a szertartás, amelynek során
a kívülálló beavatottá válik, vagyis megkapja az új
identitását. Ezek a szertartások erősen az érzelmekre
hatnak. Megjelennek benne a közösség szimbólumai,
ez minden csapatnál egyedi lehet. A fontos, hogy
szerepet kapjanak a szertartás alatt. A szertartást
mindig az erre a feladatra kijelölt, hatalommal rendelkező személy vezeti, vagyis a csapatparancsnok.
A beavatás sosem a megszokott térben és környezetben
zajlik. Jó, ha van erre külön kijelölt hely, amit másra
nem használunk. Ha változik ez a tér, akkor is legyen
félreeső, titokzatos. Az éjszaka is emeli a varázs
latosság érzetét.

A szimbólumok

Minden csapatnak megvannak a maga szimbólumai.
Talán a csapatzászló az, ami minden csapat esetében
adott. Emellett egy jelvény, egy emléktárgy is megtöltődhet ilyen jelentéstartalommal. De egy jel is működhet szimbólumként. A szimbólumok önmagukon túlmutató jelentéstartalommal bírnak. Jelképezik és meg
jelenítik a közösség értékrendjét, amit a beavatandó
elfogad, és magáévá tesz a szertartás során.

(Lakatos Gábor - Beavatási szertartások)

A beavatási szertartások során a beavatandó egy
csoport tagjává válik. Fontos szempont, hogy a csat
lakozó egyén számára a csoportnak vonzónak kell
lennie. Vagyis a csatlakozás számára előnyökkel járjon.
Amennyiben a csatlakozás nem kötelező, a beavatási
szertartás csak akkor működik, ha a beavatandó számára a közösség, amelynek a beavatás során részévé
válna, vonzó. Szeretne ő is a tagok köz emelkedni,
szeretne olyan lenni, mint a közösségbe tartozó egyének.
Hogy elnyerje a tagságot, és ezáltal részesüljön a közös
séghez való tartozással járó előnyökből, az egyénnek
valamilyen próbatétel vagy áldozat által kell bebizonyítania, hogy méltó a tagságra. Ezek a hagyományok
által támogatott és szentesített aktusok a beavatási
szertartások.
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Az áldozat

A csoporttagságért hozott áldozatnak sok formája lehet.
Ez lehet szenvedés, amely valamilyen szükségletről
való ideiglenes lemondást jelent, például alvásról,
evésről, ivásról, beszédről, stb.
Az áldozat lehet valamilyen nagy teljesítmény is, ami
nem hétköznapi. Egy hosszabb gyaloglás, valamilyen
alkotás létrehozása is áldozatként értelmezhető.
Ugyancsak az áldozat kategóriájába tartoznak a fizikai
áldozatok is. Ez jelenthet nagy fájdalommal járó rituálét,
vagy nagyon gyakran testi csonkítást. Kifejezheti-e
bárki is a közösségért való odaadását jobban, mintha
a saját testéből áldoz fel egy darabot? Ez az archaikus
társadalmakban tényleges véres csonkításként jelent
meg néha, vagy esetleg tetoválásban, a csonkítás más
formájában. Sok esetben a beavatás során csak a haj
feláldozását kérik, amely így szimbolikus hajviseletben
mutatkozik meg. Gondoljunk itt a szerzeteseknél régen
viselt tonzúrára vagy más jelentéssel bíró hajviseletre.

Természetesen ma a cserkészetben nem elfogadhatóak
a fájdalommal vagy lelki és fizikai sérüléssel járó áldozatok! Különösen kiskorúak és fiatalkorúak esetében,
akik nem képesek önállóan döntést hozni ilyen kérdésekben! Mindig a felnőtt vezetők felelőssége, hogy ilyen
ne történhessen meg. De szimbolikus áldozatokat
kérhetünk a cserkészeinktől.

Beavatási szertartások egymásra épülése
A cserkészek életében több beavatási szertartásra is
sor kerülhet. Sok csapatban szertartásos a fogadalom
tétel, a korosztályi váltások. Ezzel nemcsak a cserkészéletükben bekövetkező váltást hangsúlyozzuk és kommunikáljuk a megváltozott jelképekkel, de erősebb
kötődést is ki tudunk alakítani. Így a beavatási szertartások korosztályonkénti ismétlődése szocializációs
lépcsőket fog alkotni.
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írta: Metz Márk csst. (313.)

A korosztályi váltásoknál ne elégedjünk meg az új korosztályba való belépéssel! A folyamat kezdetén tekintsünk vissza a cserkészeinkkel az előző korosztályban
eltöltött időszakra. Tudatosítsuk bennük, hogy miben
változtak, miben fejlődtek. Fontos, hogy legyen egy
pont, ahol ők megfogalmazzák ezeket, és ki is mondják. Ezeknek a reflexiós pontoknak a segítségével a nevelési programunk hatékonyságát nagymértékben tudjuk
növelni. Ugyanígy nagyon hasznos, ha a vándor program végén nem csak úgy eltűnnek a cserkészek,
hanem szervezünk egy kivezető szertartást. Ez már
a felnőtt cserkész létbe vezeti át őket.
Összefoglalva: a beavatási szertartások beemelése
a cserkészmunkánkba és annak tudatos alkalmazása,
nemcsak hasznos számunkra a közösséghez való erősebb kötődés kialakításán és a nevelési programunk
hatékonyságának növelésén keresztül, hanem olyan
esemény, ami a különböző kultúrákban való általános
megjelenését alapul véve alapvető emberi szükség
letet elégít ki.

mint táborhely?

Valljuk be őszintén, a magyar cserkészek egy jó része
nem tekint táborhelyként a cserkészparkokra. Picit az
az érzés van mindenkiben, hogy jó hogy vannak cserkészparkok, de azt nem nekünk, cserkészeknek találták ki. Oda menjenek a “szobacserkészek”, turisták,
nomádabb kempingre vágyó csoportok.
Magyarországon a Teleki Pál Cserkészpark alkalmas
teljesen nomád táborok befogadására is, így tehát
a cikk címére már találtunk egy igent. Ezzel együtt
azért érezzük, hogy ez egy elég extrém példa, és legtöbb magyarországi cserkészpark full nomád táborozásra nem alkalmas. Latrinák, alakuló terek, emésztők, szikkasztók. Csak pár dolog, amivel elég hamar
tele lenne egy terület. Akkor mégis, mire tudjuk használni, mi cserkészek, a cserkészparkokat? Nézzünk
egy konkrét példát!

Sztrilich Pál Cserkészpark

A park jelenlegi állapotában igazából egy nomádabb
(sátrazós) kiscserkésztábor megtartására a legalkalmasabb. Az épületek nincsenek túl jó állapotban,
így alapvetően a sátrazás az, amit ajánlanak. Főzni,
zuhanyozni lehet, van alakuló tér, van focipálya,
tehát nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy egy cserkész
szemmel igényes, de kellően extrém kcs tábort lehet
ide szervezni.

Miért használtam, hogy “cserkész szemmel igényes”?
Reálisan kell látni: a Sztrilich Pál Cserkészpark eléggé
idejétmúlt állapotban van. Sajnos ez nem csak erre
a parkra igaz, a legtöbb park küzd azzal, hogy kellően
igényes tudjon lenni, és ne csak cserkészek számára
legyen (talán) megfelelő, hanem külsős csoportoknak
is. Ez most elindulhat egy új irányba azzal, hogy
a magyar állam megközelítőleg 500 millió forintot
fordít arra, hogy a Sztrilich Pál Cserkészpark meg
újuljon és minden szemmel igényes tudjon lenni. Azt
gondoljuk, hogy ez egy olyan lehetőséget adhat
a kezünkbe, mellyel kiszélesíthetjük a táborozási skálánkat. Természetesen egy cserkész csúcsprogramja
továbbra is a csapattábora kell, hogy legyen, amit
nem egy cserkészparkban fog tartani. Ezt belátom, de
ezen felül a cserkészetünkben vannak olyan további
tartalékok, amiket most van lehetőségünk kiszélesíteni.
Eddig, ha valaki el akart menni “cserkész típusú”
táborba, a saját táborán kívül elmehetett VK-ba,
regös, szakági táborba, nemzetközi táborokba.
A Sztrilich Pál cserkészparknál három szálon indultunk
el az új típusú táborok fejlesztésében: élő cserkész
tudás, konstrukciók, közösségépítés. A három vonalból
a konstrukciókat bontogatnám ki, mert ez érdekes új
infókkal szolgálhat számotokra. Mindezekről azonban
a folytatásban.
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Nyári tábor

a tábori mumus:
írta: Zöllner Anna csst. (1926.)

Hurrá cserkésztábor! felkiáltással
ugrálnak fel lelkesen cserkészeid
a vonatra, és hátra sem néznek
aggódó szüleikre. Aztán a lelkesedés
könnyen alábbhagyhat már az első
éjszaka. Eltörik a mécses, és
a kiscserkész csak a mamáját meg
a maciját akarja. Mit teszel ilyenkor,
hogyan vigasztalod meg a kiscserkészedet, hogy élménygazdagon és
ne könnyekkel teljen a tábor?
A honvágy a cserkésztábor egyik leggyakoribb
„betegsége” a makacs kullancsok után, de pár egyszerű fogással segíthetsz a kiscserkészeidnek, hogy
sokkal függetlenebbek legyenek, és élvezzék a tábort.
A honvágy gyakran fizikai tüneteket is képes produkálni a gyerekeknél, akik végül addig panaszkodhatnak rosszullétre, míg a szülők kénytelenek hazavinni
a pityergőket. Sok gyerek, aki rosszullétre panaszkodik,

fontosnak érezzék magukat a táborban. Lehet plusz
feladatot adni a GH-n, vagy kihívni a szomorkodó
gyerkőcöt a zászló felvonásához, vagy megkérni,
hogy segítsen ezt vagy azt előkészíteni.

a honvágy

igazából haza szeretne menni. „A legtöbb panaszosnak csak a hasa fáj, és alapvetően honvágyat érez”
- fedte fel Cori Green, a Weill Cornell orvosi központ
gyermekgyógyász orvosa, aki az észak-minnesotai
Camp Kamajiban volt táborozó, tanácsadó és tábor
orvos is az évek során. Általánosságban a különböző
fájdalmak vagy a rovarcsípésekkel kapcsolatos aránytalan ijedtségek is könnyen jelezhetnek egészen másfajta gondot. A fizikai panaszok mellett a honvágy
haragban vagy zavart magatartásban is kifejezésre
juthat. Az ilyen esetekre rövid, a gyerek önbizalmát
erősítő beszélgetést javasolt, nincs szükség hosszú
és mély eszmecserére.

Hogyan védjük ki a honvágyat?
Készítsük fel őket a táborra! A nyári tábor nagyban
különbözik a gyerekek megszokott komfortzónájától,

ezért igyekezzünk az első tábor előtt alaposan felkészíteni őket. Meséld el nekik, milyen lesz majd egy
tábori nap: mikor keltek, mikor kell rendbe tenni a sátrat.
Úgy készüljenek, hogy lesz reggeli torna és persze
említsd meg az igazán izgalmas tényezőket is, például,
hogy tovább lehet fennmaradni, és lehet a tábortűz
körül vicces játékokat játszani.
A kézműves program az egyik leghatékonyabb ellenszere a honvágynak, érdemes már az első napokra
tenni ilyen programot. Annyira lefoglalja a gyerekeket
az aprólékos barkácsolás, hogy nem lesz idejük az
otthoni legókészlet után vágyakozni. Szintén jó gyakorlat a levélíratás, nem beszélve arról, hogy a boríték
címzés próbaanyag, így azt is begyakorolhatjuk. Biztassuk a kiscserkészeket, hogy valami igazán vicces
történetet, a legjobb tábori élményüket írják le, amit
már alig várnak, hogy elmesélhessenek a szüleiknek.

Sok mindent tehetsz, hogy kezeld a tábori honvágyat,
de első táborozó gyerekeknél jó, ha a szülőknek is tartasz egy kis felkészítést, és az ő segítségüket is kéred.
Egyrészt ne küldjenek a gyerekkel telefont, inkább
téged hívjanak. Kérd meg a szülőket, hogy bátorítsák
a gyereket a tábor előtt, meséljék el saját legjobb
tábori élményeiket, és ne mondják a gyermeküknek,
hogy el sem tudják képzelni, mit fognak csinálni
otthon nélküle. A szakértők szerint különösen fontos,
hogy a szülők ne helyezzenek kilátásba „mentőakciót”.
Sohasem szabad azt ígérni a gyereknek, hogy ha
a dolgok rosszul alakulnak, idő előtt hazaviszik őt.
Esetleg már év közben lehet gyakorolni az elválást,
csapjatok őrsi pizsipartit egyszer-kétszer, és kérd
meg a szülőket, hogy este ne telefonáljanak.
Ezekkel az apró figyelmességekkel és sok-sok szeretettel
segíthetsz az őrstagjaidnak, hogy igazán önfeledten és
felszabadultan érezzék magukat a táborban.

Csak semmi telefon! Számtalanszor tapasztaltam, ha
a gyerekek mindennap egy-egy órára megkapják az
egyébként begyűjtött telefonjaikat, akkor a hazatelefonálás után sokan pityeregve adják vissza a telefont.
Kérd meg a szülőket, hogyha nagyon aggódnak, inkább téged keressenek, a gyereket ne szakítsák
ki a tábor ritmusából.
Adj nekik feladatot! Éreztesd a táborozókkal, hogy
egyenként nagyon fontos tagjai a tábornak, nélkülük
nem lenne ugyanolyan jó az együttlét. Ha megtapasztalják, hogy a nagy csapatban egyenként is milyen
fontosak, sokkal kevésbé szeretnének hazamenni.
Egészen apró feladatok is segítenek, hogy a gyerekek
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Beszámoló

fejlámpa nélkül
		 nem vagy ember
írta: Nagy Emese

Kicsit beégtem magam előtt. Eddig meg voltam
róla győződve, hogy vagány, életrevaló, talpraesett nő vagyok. Ha nagyon szigorú lennék
magammal, azt mondanám, pofára estem. Ekkora
szerencsétlenkedést, amit én műveltem! Pedig úgy
készültem!

G

yerekkoromban csóválták a fejüket a felnőttek,
amikor láttak engem táborozás előtt csomagolni.
Kínosan precíz gyerek voltam, ha csomagolásról
volt szó. Napra megterveztem, mit fogok viselni, tíz
napos utazás esetén plusz négy alternatív szettet csomagoltam vészhelyzetre. A tisztasági csomagom sok
zsebes volt, mindennek megvolt a helye. Puritán egyszerűséggel csak annyit vittem magammal a tisztálkodó
szerekből, amely számításaim szerint szükséges lesz
a túrázás ideje alatt. Igen, olyan eminens voltam, hogy
tartogattam külön erre a célra alkalmas kis, zárható,
újratölthető flakonokat. Ez már tényleg röhejes, de még
a szappant is képes voltam feldarabolni. A hátizsákom
minden apró redője, bugyra ki volt használva. A cipzár
volt az én jó barátom, imádtam minden zsebnek önálló
funkciót biztosítani. A tesóim persze kinevettek, de
amikor adott esetben csak nálam volt kisolló, fültisztító
vagy zsebkendő, mindjárt más volt a helyzet. Szóval
ilyen előzményekkel rendelkezem.

első éjszakám
a cserkésztáborban

Vígan lengettem a hálózsákomat a pályaudvaron, zsákom a hátamon, elégedetten vártam a sorsom. Aznap
már végre kisütött a nap a sok esőzés után. A piárosok
nagytáborába mentem Bernecebarátiba. Két átszállás
után megérkeztem a faluba, ahol kocsival várt Józsi bá’,
a tábor GH-sa. Éreztem: jóban leszünk.
Az első jelnél már tudnom kellett volna, hogy baj lesz!
Addig világos, hogy aznap délelőtt még elmentem
gumicsizmát venni, mert még okos voltam. Viszont
gumicsizmát cipőboltban lehet kapni – ezen változtatni kéne –, a cipő meg drog. Nekem. Elveszi az eszemet.
Így történt, hogy kiszállva a kocsiból az erdő közepén,
egy csodálatosan szép, új, türkizkék vászoncipő ragyogott a lábamon, azzal léptem a bokáig érő sárba.
Szervusztok! Megérkeztem.

Külső körülmények
Körbeszökdeltem a tábort, találkoztam sok ismerőssel,
ámuldoztam a körleteken, építményeken, ahogy szoktam. Lassan leszállt az éj, gyújtottunk egy nagy tüzet,
jött a tánc és a rengeteg forró tea. Második hiba.
A harmadikról nem tehettem, az fönt virított az égen –
a szuperhold. Mint az köztudott, a teliholdat ugatják
a farkasok, a kutyák és a többi. Sok hiedelem köthető
az égi jelenséghez. Farkasembereket, vámpírokat,
szerelmeseket babonáz meg, de valóságos természeti jelenségek is tőle függenek: hatására jön létre az ár
apály jelenség. A szuperholdnál gondolom még súlyosabb a helyzet, mert ilyenkor a földközelpont vagy
perigeum (a Föld körül keringő égitest pályájának
a Föld középpontjához viszonyított legközelebbi pontja)
egybeesik a teliholddal, ami ilyenkor sokkal nagyobbnak
és fényesebbnek látszik. Szenzibilis női alkatom adó
vevőként viselkedik: ha farkas lennék, én is ugatnám
a Holdat. Ahelyett, hogy aludnék, mert az teliholdkor
nem megy nekem.
Ott álltam a sárban sárosan, kipeckelt szemmel.
A zászlót levonták, ki-ki ment a saját körletébe. Én
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ráeszmélni, mennyire másfelé van a megoldás.) Beléptem az ismeretlenbe. A sötétben lassan szokta meg
a szemem a nyersfa raklapok halovány „fényét”
– ez volt a padló. Vakon tapogatóztam számban a kallantyúval, hová tehetném ezt a vackot, benne a mobillal.
Akkor úgy döntöttem, hogy inkább világítok vele egyet.
Kicipzáraztam a táskát, óvatosan kibányásztam belőle
a mobilt, és megnyomtam a gombot.

a GH közelében felállított egészségügyi sátrat kaptam
meg, ami sokkal szerencsésebb, mintha az éléskamrául
szolgálóban kellett volna aludni. Azt Józsi bá’ nyerte
meg, aki addigra már jóízűen hortyogott. Reméltem,
hogy engem nem dézsmálnak meg az állatok: csak
gézzel és aszpirinnel védekezhetek. Ilyeneken törtem
a fejem, míg előbányásztam a külön e célra vett tisztasági szettemet, amilyet a stewardes-szek használnak,
vagyis elég menő. A tégla formájú tasak könyvszerűen
nyitható, belül két, átlátszó nejlonnal fedett tárolóval.
Nem ez az érdekes, hanem van benne egy kihajtható
kampó, így praktikusan felakaszthatjuk bárhova.
Ki a penge? Hát én!

Tusakodás
A negyedik hiba ekkor világosította meg az elmémet:
menni fog a fürdés mobillal világítva? A sátorban gubbasztottam még, és igyekeztem minél ügyesebben
összefogni a törülközőt, alvós ruhákat, váltás zoknit,
a fentebb méltatott szütyőt. Elszerencsétlenkedtem
a GH-hoz, ahol nem a fürdés céljára való forró vízből
merhettem – engedéllyel –, egy lavórba. Itt asztal is
van, ahova letehettem a dolgaimat, míg a merítéssel
végeztem. A Hold itt még jól is jött, legalább láttam
valamicskét. Nyakamba kanyarítottam, amit lehetett,
számban lógott a kallantyús szütyő, megragadtam
a lavórt, és elcsúszkáltam a sáros füvön a harminc méterre lévő „zuhanyzóhoz”. Az igazi kínok ekkor kezdődtek.
Gondoltam, a könyökömmel megtalálom a fekete
takarófólia nyílását. Egy ideig gondoltam. Aztán egyenes derékkal, hogy ne essen le a vállamról a sok textil,
leguggoltam, és letettem a földre, a sárba a gőzölgő
lavórt. Még kézzel is nehezen találtam meg a nyílást.
(Rettenetes érzés a céltól messze tapogatózni, majd

Ez arra szuper volt, hogy észrevegyem a zsinórt, amire
majd, ha megint lesz szabad kezem, rádobhatom
a ruhákat, törülközőt. A szütyőnek is kifigyeltem egy
rést, amibe beleakaszthatom végre. Ez még mindig
a negyedik hiba elemzése, ugyanis a hirtelen fény
után megint vak lettem. Ment az idő, szoktam a sötétet, közben fáztam, meg a tea is sok volt. Megint
kibújtam a pányva alól, a biztonság kedvéért a fenekemmel tartottam az „ajtót”, hisz kint várt a meleg
vizes lavór. Beemeltem valahogy, levetkőztem.
Ugorjuk át ezt a részt.
Ott álltam a sáros raklapon, sárosan, kipeckelt szemmel.
Eltökélt voltam, én most itt mosakodni fogok. Átszaladt
az agyamon, hogy nem állhatok egyszerűen a lavórba,
hiszen ha kilépek a raklapra, még sárosabb lesz a lábam,
hülyeség lenne azzal kezdeni. Kell egy kis fény! Matattam a mobil után. Milyen jó lenne egy fejlámpa!
– vágyakoztam. A pucér talpamnak kémleltem tiszta
helyet a raklapon, és megközelítési utat a vetkőző
melletti fülkéhez, ahol a víz pihent. Magamhoz vettem
a decens, apró masszázsgolyókkal dúsított, gránátalma-
aromás tusfürdős flakonkát. És ebben a pillanatban
ért el a szégyen, önmagam szánalma: én ezt még
válogattam is a drogériában! Micsoda fontos dolgok
vannak, igaz?
Megsemmisülve eresztettem egy kevés hideg vizet
a tábori zuhanyból a lavórba, előtte a vízsugárral
a lábamat öblítettem le, majd beleléptem a finoman
meleg vízbe. A testemet, és a lelkemet is mostam
ott a vak sötétben.
Végül csak kellett egy utolsó hideg zuhany, a habot
valahogy el kellett távolítani. Kezdhettem volna így,
minek a lavórozás, és a meleg víz? Kibírtam. A váltás
ruhákat is feleslegesen hoztam magammal. Egy lélek
sem volt a környéken. Magamra tekertem a törölközőt,
és úgy csúszkáltam el a sátorig.
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Hírek

az Országos
Elnökség hírei

A látogatók
Végre úgy éreztem, fáradt vagyok. Gondosan behúztam
magam mögött a bejárati cipzárt, dideregve megtörül
köztem, és felöltöztem éjszakára. Eljött az idő, hogy
belebújjak a hálózsákba aztán jóéjszakát. Peeeersze!
A hálófülkén is volt cipzár, hát magamra húztam azt is.
Hirtelen szűk lett a tér, de gondoltam, alváshoz ennyi
pont elég. Ahhoz nyílván, de én nem alvással töltöttem
ezt az éjszakát. A mosakodás-mizériában szilánkokra
tört egómnak kicsit sok volt a sejtelmes zajokból,
beazonosíthatatlan sündörgésekből, közeli léptekből.
Apróra gömbölyödve húztam a fülemre a zsákomat,
próbáltam befele figyelni, nem a kemény földre, ami
nyomta a testemet.
Aztán valami nagyon közel jött! Felültem, beélesítettem
a fülemet, mint egy kis állat, és hallgattam a magamra
húzott fülkében, amint valami odakint, de inkább mégis
bent a sátorban – AZ ÉN SÁTRAMBAN! – mászkál! Oké,
nem lehetett nagy, mert aztán rájöttem, hogy ez csak
egy egér. De amíg rájöttem, az bármi lehetett!
Reggelig még legalább négy látogatóm volt – vagy
ugyanaz a kisegér, csak többször. A végén már kicsit
féltettem is, nehogy baja legyen, ha túl sok gyógyszert
rágcsálna el, hiszen az egészségügyi sátorban
ez a menü.
Két egérlátogatás között egy kicsit elszenderedtem. Ekkor
egy hatalmas üvöltés rázta meg a sátrat, majdnem
megállt a szívem. Értem, hogy ez az erdő, ahol sok állat
van, vadak is, meg szelídek. Bogarak, csigák jönnek-
mennek. De ez a lény itt állt a sátram előtt! A félelem
egészen megbénított, és a tea is sok volt – hasított
belém ismét. Én innen el nem mozdulok! Az üvöltő lény

Napijegyet nyerhetsz az ötleteddel!
A cserkészet idén új lehetőséget kapott: 2015-ben több
fesztiválon is népszerűsíteni fogjuk mozgalmunkat!
az éjszaka még egyszer hívogatta a párját, akkor már
csak megrántottam a vállamat. No para! – ez itt
a természet, ez pedig egy szarvas, vagy egy őz.

Te mitől félsz?
A lényegeset a lényegtelentől elválasztani – ezt tanultam meg a zuhany alatt. A félelmeimről szólt az éjszaka,
ami nem akart véget érni. Odakint szemerkélt az eső,
pattogott, dobolt a vásznon – más-más hanggal, ha a
műanyag ablakot verte, mással, ha a ponyvát. A ritmus
talan zajok képzeletemben egy lassan, óvatosan felfele
húzott cipzár hangjává álltak össze. Ekkor nagyon
közelről valaki elkezdett dünnyögni. „Itt mászkál egy
ember a sátram körül, és furcsán énekel.”A közelben
csak Józsi bá’-ról tudtam, de idáig hallatszott, hogy
húzza a lőbőrt. „Egyedül vagyok.” Nagyon kicsi voltam,
nagyon gyenge és nagyon nő. A másodpercek csikorogtak, közben a cipzár szemenként pattogott. Iszonyúan
féltem, hogy valaki bántani fog! Próbáltam a levegőt
halkan venni, de az összes lég kevésnek bizonyult,
hirtelen elhatározásból feltéptem a sátrat és kiléptem
az ismeretlenbe!
Ott álltam a sárban, fuldokolva, kipeckelt szemmel.
A dünnyögő eltűnt, egy riadt egér pedig búcsúzóul
keresztülfutott a lábfejemen.
Amikor gyerekkoromban éjszakai bátorságpróbáztunk,
én voltam az egyik legbátrabb gyerek. A sötét erdőben
kellett egy holdsütötte rétről besétálni egy erdei úton
a mélybe. Több körben vittem magammal a lányokat,
szorosan egymás mögé bújva, hogy az éppen soros
a megjelölt helyen elkiáltsa a nevét a közelben bujkáló
Atya felé. Valójában most sem a természettől, vagy az
állatoktól féltem, hanem az emberektől. Ezen még
dolgozni kell.
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Miben számítunk rátok?
Olyan ötletek, játékok, kreatív megoldások után kutatunk, amik felkeltik a 18 körüli fiúk és lányok érdeklődését a nyári fesztiválokon.
Az ötlet legyen
• egyszerű, de nagyszerű
• könnyen elkészíthető
• cserkészetre jellemző
• kis helyigényű
Ha a te ötleted nyer, napijegyet kapsz ajándékba! Ha
többen külditek el a nyertes ötletet, kisorsoljuk, ki
kapja a napijegyet.
Ötleteiteket küldjétek a program@cserkesz.
hu címre! A leveletek tárgyába írjátok bele az
ötletetek nevét!

1100 gyermek táborozik a cserkészekkel
A Szövetség táborai idén is népszerűek a cserkészet
iránt érdeklődők között. A Cser-Készen az Életre
Erzsébet-táborban 900, a Felfedező táborban 170,
míg a cserkészettel kooperációban induló Modern R
obinson táborban 50 gyermek ver tábort a cserkészekkel a vakáció alatt. Célunk, hogy élménydús és
hasznos programot biztosítsunk számukra a nyárra;
minél több gyermek pillanthasson be életünkbe, és
érezze meg saját bőrén a cserkésztábort úgy, hogy
átélje, megtapasztalja annak valódi kalandjait.
A Cser-Készen az Életre Erzsébet-táborban
2012 óta több mint 4500 hátrányos helyzetű
gyermek nyaralhatott rendkívül kedvezményes feltételekkel a Balaton-parton. Idén három turnusban
eveznek, íjászkodnak, strandolnak és sárkányhajóznak a 10-17 év közötti gyermekek Zánkán,

mindössze 1000 forintos tábordíjért.
Részletek: http://cserkesz.hu/latogatok/erzsebet-tabor
A Felfedező tábor a Szövetség hivatalos, nem cserkészek
számára szervezett tábora, melyben idén 170 résztvevő
gyermek táborozik több turnusban, erdei, evezős és
kerékpáros tematika szerint. A tábor idén először Egerben,
a Berva-völgyi Cserkészparkban is várja a cserkészettel
ismerkedő jelentkezőket.
Részletek: http://felfedezotabor.hu
A Modern Robinson tábor egy új, nomád tábor, melynek különlegessége, hogy a gyermekek játékok, izgalmas feladatok közepette tanulhatják meg a túlélés
alapjait, felkészülve ezzel a lehető legtöbb élethelyzetre. A tábor a Magyar Cserkészszövetség felügyeletével
és szervezésével zajlik, így a profi kivitelezés garantált,
a program összeállítását pedig
a Magyar Honvédség alezredese, Magyar István koordinálta, ezzel is biztosítva a naprakész és használható
tudást, amit gyermekek a táborban kapnak.
Részletek: http://legyfelkeszult.hu/gyerektabor

Mindjárt indul a Dzsembori Csapat Japánba!
Hamarosan indul a Magyar Kontingens Japánba,
a 2015-ös Cserkész Világtalálkozó helyszínére!
Mostantól minden nap olvashattok egy jótanácsot
a csomagolást és az előkészületeket segítve
a Dzsembori Csapat Facebook oldalán angolul
és magyarul is. facebook.com/magyarcsapat2015

Helyzetkép Kárpátaljáról
Örömmel jelentjük, hogy közeledve a Most tudsz.
Segíts! Együtt Kárpátaljáért Program első hónapjának végéhez egyre több feladatot, megkeresést, az
eddigi munkáról pedig számos pozitív visszajelzést
kapunk folyamatosan. Szeretnénk veletek is megosztani a Programmal kapcsolatos információkat
és eddigi eredményeket.
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Június 6-a óta ketten (Bíró Gergő, György Márton)
dolgoznak a térségben, hozzájuk augusztusszeptemberre további 3 fő csatlakozik majd
(Petró Annamária (519.), Balázs Boldizsár (433.)
és Balázs Bulcsú csst. (433.).
Böröczky Csongor cst. (442.) vezetésével öt kósza
kezdte meg a beregrákosi gyerekek ötnapos táboroztatását.
Hamarosan toborzó kampányt indítunk további
hasonló, pár napos, egyhétvégés programra (pl.
gyereknapon cserkészfoglalkozás, napközis táboroztatás, szórvány gyerekprogram, stb.), illetve kalákamunkákra (pl. beregszászi Pásztor Ferenc Közösségi
Ház, munkácsi Cserkészház, beregszentmiklósi
Rákóczi-vár, Vereckei-hágó emlékű műemlékvédelmi
és felújítási munkálatai) is.
Ezzel kapcsolatban várjuk a csapatok, tagok
közreműködését toborzásban, vagy kinti programszervezésben való részvételben egyaránt.
A programmal kapcsolatos tudnivalók (folyamatos
adománygyűjtés, jelentkezés programkontingensbe
önkéntesnek), beszámolók és híradások nyomonkövethetők a weboldalon: http://mu.cserkesz.hu/
egyutt-karpataljaert/
Köszönet mindenkinek a támogató segítségéért
és eddigi munkájáért!

KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Anyák Napja a messzi Ausztráliában
Az idei Anyák napja ismét nagyszerű volt. Köszönjük
a Magyar Központnak, hogy megkaptuk az ifjúsági
termet, nem kellett az alsó teremben fagyoskodni
és a konyha használata lehetővé tette, hogy finom ebédet is tudtunk biztosítani a sok vendégnek. A cserkészek
és több cserkészszülő már délben elkezdték a terítést
és a szokásos előkészítő munkákat. Nagy volt a sürgés-forgás és a jó hangulat biztosítva volt. Két órakor
már kész volt az ebéd, Tóth Zsuzsa vezetésével ismét
remek ízletes ételekből válogathattak a vendégek.
Az ebéd után aztán kezdődött az előadás. A cserkész
leányok és fiúk a cserkészindulót énekelve vonultak
be és helyezkedtek el. Köszöntöttük a megjelenteket,
és Misi Atyát, aki először volt közöttünk. A nap főpontja
a kiscserkészek ígéret-tétele volt. Négyen kapták meg
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a kék nyakkendőt és ígérték, hogy jók lesznek. Négy
maci (az 5 éven aluliak), akik szorgalmasan járnak
az összejövetelekre, pöttyös kék szalagot kaptak és
ezzel léptek be a cserkészek nagy családjába.
Kovássy István megköszönte Bartha Gábornak, hogy
olyan jól és eredményesen vezette a Fenntartó Testületet és Quittner-Kocsis Yvettenek, hogy mint titkár
hosszú éveken keresztül ellátta az adminisztrációt.
A programot Kocsis Jázmin, a legfiatalabb segédtiszt
vezette le. A kiscserkészek nagyon szépen és értelmesen mondták el az anyák-napi verseket. Jó volt
hallani a tiszta magyar kiejtést, büszkék lehetünk
rájuk. A lányok bemutatták, hogy mi mindent tanultak
édesanyjuktól, és milyen hasznukra lesz mindez 20
év múlva is. A fiúk szokásos tréfás alakítása megnevetett mindenkit. Egy „nagymama” és „nagyapa” jött
be karonfogva, a nagypapa tipikusan leült újságot
olvasni, a nagymama pedig elkezdte a főzést. Közben
visszaemlékezett, hogy milyen is volt az élet, amikor
ő még fiatal volt. A cserkészfiúk lejátszották az eseményeket, de egy kicsit zavaros volt a történet és
nagy volt a nevetés. A sok népdal után a „Serkenj fel
kegyes nép” eléneklése után minden cserkész egy
szegfűt adott át a megjelent édesanyáknak és
nagymamáknak.
A sok munkának, készülődésnek és nagyszerű szervezésnek megvolt az eredménye és mindnyájan egy
nagyon kellemes délutánt köszönünk a cserkészeknek.

Megemlékezés Dr. Pompéry (Simkó) Béla
cserkésztestvérünkről
Pompéry (Simkó) Béla dr. (Balatonbozsok, 1918. 07.
27. – Budapest, 2015. 05. 23.) jogász, vízi cserkész
vezetőtiszt. Nevét 1940-ben édesanyja nevére változtatta meg. A soproni bencéseknél járt négy évet
gimnáziumba, majd tanulmányait a budapesti bencés
gimnáziumban folytatta. 1936-ban érettségizett. Ezután a Pázmány Péter Tudományegyetemen 1940-ben
államtudományi doktorátust szerzett. 1938-41-ig a
Főváros különféle hivatalaiban előadóként dolgozott.
1941-45 között katona volt a folyamőrségnél.
A magyarországi harcokban háromszor sebesült meg,
majd amerikai fogságba került, ahonnan 1945 októ
berében tért haza. 1949-ben politikai okok miatt
a Fővárostól menesztették, anyagkönyvelő, üzemkönyvelő majd 8 éven át főkönyvelő volt faipari válla
latoknál. Közben megszerezte az üzemkönyvelői
és a mérlegképes könyvelői diplomát. Ezután

a Pénzügyminisztérium Szervezési és Ügyvitelgépesítési Intézethez került, miközben megszerezte az ügyvitelszervezői, okleveles rendszertervezői és okleveles könyvvizsgálói képesítéseket is. Ezután a számítástechnikával foglalkozott a Vegyipari Trösztnél és
utódcégeinél főosztályvezetői vagy szaktanácsadói
beosztásban. 1988-ban ment nyugdíjba. Több kitüntetés birtokosa, Neumann-díjat is kapott. Több szakmai könyve és cikke is megjelent. Végül, mint bejegyzett
önálló könyvszakértő tevékenykedett.
1931-ben Sopronban a 64. sz. Szent Asztrik csapatban
tett fogadalmat. Ezután Budapestre kerülve a 314. sz.
Czuczor Gergely cserkészcsapatban lett vízi cserkész,
őrsvezető és rajvezető. Vízi őrsük 1935-ben megnyerte az országos vízi cserkész versenyt. 1938-ban
az országos vízi cserkész verseny rendezője. 1946-ban
országos vízi vezető helyettes majd 1948-ig a cserkészet betiltásáig a Magyar Cserkészszövetség utolsó
országos vízi vezetőtisztje volt. A vízi élethez való
vonzódását mindvégig megtartotta. A rendszerváltás
után évtizedekig volt a Magyar Természetbarát
Szövetség vízi bizottságának tagja és sok éven át
a Nemzetközi Duna Túra (TID) magyar szervező
bizottságának tagja, majd vezetője. Társszerzője
a „Járjuk a vizet” című vízi cserkész szakkönyvnek.
Barátai és tisztelői június 11-én a Budapest Batthyány
téri Szent Anna templomban búcsúztak tőle.

KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Kiscserkész tanyázás a Sziklás-hegységben
Csapattörténelmet írtunk, amikor megrendeztük az
első független kiscserkész tanyázást. Lelkesedve
fogadtuk a kiscserkész vezetők e határozatát. Még az
októberi vezetői továbbképző (VK) hétvégén született
Taladriz Zsolt javaslatából ez az újított határozat.
A többi kiscserkész vezető lelkesedve fogadta
a javaslatot. A csapatparancsnokság is felkarolta és
támogatta az ötletet. Így már az év elején bekerült
a csapatnaptárba ez az esemény. Valamit elképzelni
és azt megvalósítani két különböző dolog. Kitartottunk a határozatunk mellett és megvalósítottuk.
Milyen jó, hogy ezt tettük! 14 kiscserkész, 1 cserkészmama és 5 vezető azzal a véleménnyel tért haza,
hogy érdemes volt megtenni. Érdemes volt az
előkészület és a mindennemű fáradozás.

gyöngyszeme, a Castle Mountain alatt elhelyezkedő
kedves kis házikó. Tökéletesen megfelelt a mi igényeinknek és programjainknak. A házikó, a fenyves közepén a főutak közelében, de azoktól tisztességesen
távol helyezkedik el. Mondhatjuk, hogy a természet
ölében fekszik, elszigetelten a jövés-menéstől.
A jóslatok szerint hideg, esős és havas idő volt várható,
de nem így történt, szép napos idő volt. A látszat
kedvéért hullott egypár szem hó, de különben kedvező
időt kaptunk. A jó Isten újra ránk mosolygott. Így
tehát amennyire lehetett, kint a szabadban töltöttük
az időt a boszorkány, a manók és a tündérek
keretmese országában. Jutott idő mindenre, hasznos
időtöltéssel; sok játék, kézügyesség, séta és mozgás,
majd tábortűz.
A helyi gondnoktól megtudtuk, hogy a közelben van
egy nagy “osprey”, halász-sas fészek. Ez a helyünktől
egy kilométerre volt. Kimentünk, megtekintettük.
A fészket a Bow folyó hídszerkezetére építették. A sas
pár épp a fészkében volt. Majd a szemünk láttára
kirepültek és egy fára telepedtek, így láthattuk, hogy
milyen nagy madarak. A madár hossza eléri a 60cm-t,
a szárny kiterjesztett mérete pedig a 180cm-t.
A fészke legalább 1.5 méter átmérőjű volt. Nem mindennapi látványban volt részük a kiscserkészeknek.
A híd mellett pedig piros szalaggal körbekerített rész
volt, ahol pár nappal korábban a farkasok egy nagy
„elk”-et, jávorszarvast terítettek le.
A hétvége sikerét az bizonyította, hogy amikor eljött
a zárás ideje, a kiscserkészek alig akartak hazamenni. A jó levegő és a sok mozgás a másfél órás utazás
közben álomvilágba röppintette őket. Majd a Szent
Erzsébet egyház parkolójától hazáig, ki nem fogyva
a szóból, beszámoltak a történtekről. A kérdésre,
hogy máskor is csináljunk-e ilyen kirándulást,
a válasz határozott igen volt.

A Castle (Kastély) ifjúsági szálló adott helyszínt
a tanyázáshoz. Ez a Bannf Nemzeti Park egyik
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Sátorszemle

tábori számok

Kenyér:

Mi kell táborozók boldogságához?

Tészta:
Krumpli:

Ez igencsak összetett kérdés, de ha a legalapvetőbb szükségletekre odafigyelünk, akkor már
a tábor alaphangulata nem lehet rossz. A következőkben összegyűjtöttük, hogy egy átlagos
gyereknek (11-14 éves) melyik élelmiszerből mennyire van szüksége és hány óra alvásra.

Folyadék ml/nap
Hús

= 1 dkg

= 1 dl

=1g

NŐK

Étkezés fő/nap
Szín hús:

= 100 ml

Ételből:
Italból:
Összesen:

Csontos hús:

Levesben:
Raguban:
Szendvicsen:

FÉRFIAK

Darált hús:
Ételből:
Italból:

Összesen:

Tejtermékek
Tej:

Alvásigény életkor/óra

Kefir/joghurt:

Kisikolás:

= 1 óra

(6-10 év)

Tejföl:

Tinédzser:
(10-17 év)

Cukor teában:
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Felnőtt:
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