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Híreink 

� Az idei évben is kéthavonta fog megje-
lenni a Sodrásban. 

Novemberi szám:   lapzárta: október 17. 

                                       megjelenés: november 1. 

Januári szám:          lapzárta: december 19. 

                                       megjelenés: január 2. 

Ha Ti betartjátok a lapzárta idõpontját, mi is 
idõben el tudjuk készíteni az újságot!  

Várjuk írásaitokat és ne feledjétek, a Sod-
rásban a kerületen belül a kapcsolattartás és 
kommunikáció egyik eszköze. Használjá-
tok! 

� Szeretnénk egy új rovatot indítani, mely 
cserkész témában írott szakdolgozatokat 
ismertet. Több cserkésztestvérünk is 
cserkészettel kapcsolatban írta/írja a 
diplomamunkáját vagy szakdolgozatát. Kérjük, 
küldjetek egy összefoglalást,  hogy 
közzétegyük. Ezekkel a kutatásokkal is 
gyarapíthatjuk ismereteinket. 

� Örömmel adjuk hírül, hogy kerületünk három 
cserkésze sikeresen elvégezte az I. kerület 
segédtisztképzõ táborát és tiszti fogadalmat 
tettek. Gratulálunk és sok örömöt kívánunk a jó 
munkához! 

� Az újság mellékleteként elküldjük az idei 
cserkészévre meghírdetett õrsvezetõképzés és 
õrsvezetõ továbbképzés jelentkezési lapjait, a 
kerületi regösnap plakátját és mint minden 
félévben az aktuális kerületi eseménynaptárt. 

� Szerkesztõségünk bõvült, Kiss Márton 
cserkésztestvérünk már az elõzõ számok 
elkészítésében is segített. Köszönjük 
lelkesedését és ezt várjuk a jövõben is. 

A Magyar Cserkészszövetség 

V. Kerületének hivatalos lapja  

Megjelenik kéthavonta 

Felelõs szerkesztõ: Laurinyecz Mihály 

Szerkesztõk: Böröndi Ágnes, Hefner Róbert, Kiss Márton 

Cím: 6723 Szeged, Tátra tér 5. 

http://www.cserkesz.hu/otker, sodrasban@freemail.hu 

Könyvajánló 

Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának 
         Ezúttal egy olyan könyvet ajánlunk fi-
gyelmetekbe, mely régen jelent meg, de 
mindig aktuális. Ajánlom mindenkinek, aki 
gyerekekkel foglalkozik!!! 
        Nagy Gábor fõorvos rendelés közben 
szívrohamot kap és meghal. Utolsó fél mon-
data - "Mondják meg Zsófikának..." - 11 
éves kislányának szólt. Zsófi mindenáron 
meg akarja tudni a mondat másik felét is. 
Kinyomozza apja utolsó betegét, aki nem 
más, mint saját iskolájának barátságtalan 
portása. Pista bácsi bokatörés miatt éppen 
ágyhoz kötött. Zsófi, leküzdve rémületét, 
gondozni kezdi az öreget, aki kezdetben 
kétbalkezes, de szemfüles, keresni akaró 
gyereket lát benne. A kislány ugyanis senki-
nek sem árulja el titkát, mert úgy látja - s jól 
látja - , hogy senki sem érti meg. Legjobban 
az anyja ismeri félre, aki pedig az elméleti 
pedagógia tudósa. Az önállóság útját járó 
gyermek sok izgalmas, szívszorongató és 
néha megmosolyogtató kalandba keveredik, 
és kever másokat is. A bonyodalmakból vé-
gül is általános iskolai tanárnõje menti ki. 
Édesapja csonkán maradt mondatának hi-
ányzó felét pedig új barátai, igazi énjét vég-
re felismerõ régi ismerõsei, rokonai maga-
tartásában, saját élményeiben és tapasztala-
taiban találja meg.  
A mindvégig lebilincselõ regény gondolat-
ébresztõ; milyennek látja a felnõtt a gyer-
meket és a gyermek a felnõttet; ismeri-e 
igazán a szülõ azt, akit a világra hozott; tud-
e nevelni az elméleti pedagógus, ha csak 
könyvbõl ismeri a gyerekét? - ezekre a kér-
désekre keresi a választ.  

Tartalmas cserkészévet kívánunk 
a Kerület minden cserkészének 
és a Sodrásban olvasóinak! 
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Sík Sándor: Ments meg Uram! 
 

A virágtalan, gyümölcstelen ágtól,  

A meddõségtõl, lanyhaságtól, 

A naptalan, esõtlen égtõl:  

Ments meg, Uram, a szürkeségtõl!  

 

Az ifjak méntás koszorúja,  

Fehér öregek aranyos borúja, 

Virága van tavasznak, télnek:  

Ne engedj, Uram, koravénnek!  

 

Csak attól ments meg, keresõk Barátja,  

Hogy ne nézzek, se elõre, se hátra.  

Tartsd rajtam szent, nyugtalan ujjad,  

Ne tûrd Uram, hogy bezáruljak! 

 

Ne hagyj, Uram, megülepednem, 

Sem eszemben, sem kényelemben 

Ne tûrj megállni az ostoba van-nál 

S nem vágyni többre kis mái magamnál. 

 

Ha jönni talál olyan óra,  

Hogy megzökkenne vágyam mutatója, 

Kezem kezedben ha kezdene hûlni,  

Más örömén ha nem tudnék örülni, 

 

Ha elapadna könnyem más bûnén, 

A minden mozgást érezni ha szûnném, 

Az a nap, uram, hadd legyen a végsõ: 

Szabadíts meg a szürkeségtõl!  
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ÉRTESÍTÉS 

       Értesítem az V. Kerületi cserkész—testvéreimet, hogy a Cserkész Szövetség által engedélye-
zett és honlapjukon közzétett ruházati cikkeket forgalmazom, mint régi cserkész-boltos. 
 

Áraim megegyeznek a honlapon feltüntetett árakkal: 

Rövid ujjú cserkészing………………………………………………………….      4000.– Ft 

Hosszú ujjú cserkészing………………………………………………………...      4200.– Ft 

Cserkésznyakkendõ /zöld, szürke, barna/………………………………………        600.– Ft 

Segédtiszti és tiszti nyakkendõ………………………………………………….       700.– Ft 

Barna színû cserkész kalap………………………………………………………..  3125.– Ft 

Rövid ujjú póló…………………………………………………….……………...  1250.– Ft 

Hosszú ujjú póló…………………………………………………………………..  1566.– Ft 

Cserkész öv bõrbõl, bujtatóval, karabinerrel……………………………………     1500.– Ft 

Cserkész ing nyári 34-42 méretben……………………………………………….  3000.– Ft 

Cserkész gomb ingre való………………………………………………………          16.– Ft 

Cserkész jelvény 1. tûs kalapra, és kitûzõ jelvény……………………………….      300.– Ft 

Ami még a honlapon van, mindent meg lehet nálam rendelni elõleggel. Az itt felsoroltak közül a 
kalap kivételével minden meg van nálam korlátozott mennyiségben. 
 

Elérhetõségem: 

          Bimbó Lajosné 

          6723 Szeged, Szamos u. 15. A II/6.      

          Telefon: 62/475-377,  Mobil: 06 30/402 0762                 

          Mobilon bármikor elérhetõ vagyok. 

Jó munkát! 

                                       Bimbó Edit néni  

                                       Öregcserkész 

Vélemények  

       Az elõzõ számban feltettünk néhány kérdést arra vonatkozóan, hogy milyen cikkeket olvasná-
tok szívesen az  újságban. Néhány válasz érkezett. Ezek szerint egyrészt jó így, elégedettek az új-
sággal. Mások élménybeszámolókat szeretnének olvasni, módszertani ötleteket és egy cserkésztest-
vérünk arra kíváncsi, a többi csapat hogyan táborozott. Várjuk a további véleményeket és igyek-
szünk eleget tenni a kéréseknek. Írjatok, hiszen csak így tudjuk még színvonalasabbá és tartalma-
sabbá  tenni a kerület lapját! 

          Most más témában kérdezünk: Mit gondoltok a cserkészek megemlékezéseken, koszorúzá-
sokon való részvételérõl? Ott kell-e lenni minden városi megemlékezésen, vagy csak a fontosabb 
ünnepeken? A díszõrs a jó megoldás vagy legyen ott minden cserkész? Vigyük az egész csapatot 
vagy csak a nagyobbakat? Milyen személyes tapasztalataitok vannak? 

Várjuk hozzászólásaitokat, melyek közül néhányat ismét közlünk.  
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 nekünk kellett megszervezni. Másfél napot 
kaptak a csapatok, kifejezetten csapatprog-
ramok eltöltésére, egyébként pedig kötött a 
program.  Szerintem ez így ideális.  
 

Vélemények a táborról 
 

� Anita: 

       Nagyon jók voltak a játékok, népi kör-
játékokat és csapatjátékokat játszottunk. 
Kézmûves programok is voltak, pl. gyöngy-
szövés, én egy karkötõt készítettem. Ez a 
második táborom. Az elõzõ Perkupán volt, 
de ez jobban tetszik, mert itt jobb a hangu-
lat. Sajnos az idõjárás nem kedvezett, sokat 
esett az esõ és nagy a dagonya.  
 

� Eszter: 

       Az a jó, hogy több csapat táborozik 
együtt, viszont a tábortüzek nem tetszenek, 
mert nálunk a csapattáborban pergõsebbek. 
 

� Ágnes: 

       Nekem az tetszett, amikor a csapatok 
külön programot szerveztek maguknak. Mi 
portyáztunk és egy barlangban aludtunk, 
ami nagyon jó volt, mert nem fújt be a szél 
és nem is féltünk. 
 

� Ferenc: 

       Érdekes a tábor, mert nekem ez az el-
sõ, ugyanis most tettem fogadalmat és még 
nem voltam ilyen környezetben. Nagyon 
tetszik, hogy sokan vagyunk együtt.  
 

� Gergely: 

       Ez a 3. cserkésztáborom, de a csapattá-
borok azért jobbak, mert ott kevesebben va-
gyunk és kicsik a nagyokkal közös progra-
mokon vesznek részt. 

 

A riportokat Böröndi Ágnes készítette. 

Külügyi képzés 2005/2006 

 

Kinek? 

       14+ cserkészeknek, akik érdeklõdnek 
a külföldi cserkészet/cserkészek, ill. a kül-
ügy iránt. 

 

Mikor? 

       Egy képzési hétvége õsszel (okt. vége) 

       külügyi portya (egy hétvége) 

       egy nap CC (Closing Ceremony) 

       + közbensõ feladatok 

 

Jelentkezési határidõ: 2005. október 6. 

 

További információ és jelentkezés: 

O r s z á g o s  K ü l ü g y i  B i z o t t s á g  
(intercom@cserkesz.hu) 

 

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk: 

Kara Enikõ (kavics@drotposta.hu) 

Gresz Orsi (gresz.orsolya@szentignac.hu) 

 

Országos Külügyi Bizottság 

www.cserkesz.hu/okb 

intercom@cserkesz.hu 
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Kácsi cserkésztábor 
2005. augusztus 1-8. 

 

       Látogatóban Kácson jártunk, ahol II. 
kerületi cserkészcsapatok táboroztak együtt.  

 � Elõször Nagy György táborparancsnokot 
kérdeztem: 

-      Miért jött létre a kerületi tábor? 

-      Nem kerületi tábor, hanem ez egy kö-
zös csapattábor, igaz hogy végül is a kerüle-
ten belül szervezõdött. 12 cserkészcsapat a 
kerületbõl, akik idén csak kisebb létszám-
mal tudtak táborozni, úgy gondolták, hogy a 
nagytábor élményét szeretnék megadni 
cserkészeiknek. Ebbõl az alapötletbõl szüle-
tett meg a tábor. 8-10-tõl 80 fõs csapatok 
vesznek részt a táborban. 

-      Nehéz átlátni egy ilyen tábort? 

-      Annyiban nehezebb, hogy több csapat, 
más szokások, de közös, hogy mindenki 
cserkész. Az esti parancsnoki megbeszélé-
seken tisztázzuk a következõ nap program-
ját és az ahhoz kapcsolódó elvárásokat. Vi-
szonylag gördülékenyen megy a tábor, an-
nak ellenére, hogy a közel 200 fõbõl 40-n 
újoncpróbáztak a mai napon. Ebbõl követ-
kezik, hogy a résztvevõk egyötöde most van 
elõször cserkésztáborban.  

-      Milyen az összhang a vezetõk között?  

-      Jól ismerik egymást, egymás munkáját 
is. Nem véletlenül táborozik együtt ez a 12 
csapat, valamilyen úton-módon kapcsolód-
nak a csapatok egymáshoz. 

-      Mi a keretmese?  

-      Mint az már kiderülhetett, ez a Bocskai 
szabadságharc, amihez sikerült jó hangula-
tot teremteni. Hála ezért a vezetõknek, akik 
segítettek kitalálni a keretmesét.  

-      Az esõ mennyire viselte meg a táborla-
kókat? 

-      Mint általában minden cserkésztábort, 
a kedvünket nem vette el. Az újoncok han-

gulatára volt kicsit hatással. De én úgy gon-
dolom, hogy mindenki jól érzi magát.  
 

� Bodnár László, az Ihaj Duhaj altábor he-
lyettes parancsnoka beszélt a táborról: 

        A tábor Kács település szélén helyezke-
dik el, ez a kifejezettem kellemes hely a 
Bükk hegység déli lábánál található. Régi 
Bencés apátság mûködött itt, majd az épüle-
teket úttörõ és KISZ tábornak használták. A 
három altábor (Ihaj Duhaj, Hajdú Macsesz, 
Hajdús) dombos területeken szétszórtan vert 
sátrat. A tábor programjai változatosak, a 
Bocskai szabadságharc eseményeit elevenít-
jük fel: a diószegi és az álmosdi csatát, majd 
Bocskai fejedelemmé választását a szerencsi 
országgyûlésen.  

        A tábor létszáma jelenleg 170 fõ, a ke-
rület két megyéjébõl, Hevesbõl és Borsod-
Abaúj-Zemplénbõl érkeztek a cserkészek. 
Kézmûves foglalkozások, hadijátékok, csa-
patportyák, sport és népi játékok feleleveníté-
se teszi változatossá a tábor életét. Újlaki 
Csaba bá vezetésével egyszerû eszközökbõl 
jópofa hangszereket készítettek a cserkészek.  
Az idõjárás ellenére több portya volt, meg-
nézték az üveghutákat és Bogácson is voltak.  

        A tábortüzek tematikusak, játék, népme-
se, és történelmi tábortüzek váltakoznak, né-
ha az altáborok külön tartanak tábortüzet. 
Igyekszünk megjeleníteni a keretmesét, hogy 
a gyerekek beleéljék magukat. A napostisztet 
ispánnak hívják, a táborparancsnokot pedig 
fõudvarmesternek.  
 

� Takács Bernadettet, a szerencsi 1220-as 
Szent Imre herceg cserkészcsapat parancsno-
kát faggattam, hogy miért ezt a tábort válasz-
tották. 

        15 cserkész + 2 kísérõ jött a szerencsi 
csapatból. Azért választottuk ezt a tábort, 
mert a kevés a vezetõnk, és itt kész progra-
mok vártak minket, az engedélyeket, a tábor-
helyet megoldották helyettünk és nem  
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Újra õrsvezetõTOVÁBBképzés 
 

             Idén is várjuk azokat a végzett õv-ket, akik tovább szeret-
nék mélyíteni vezetési ismereteiket, tapasztalataikat, találkozni sze-
retnének egymással. 

             A feltételek:    pontosan kitöltött jelentkezési lap 
                             õvk-t végzett 

Idõpont: 2005. november 25-27. 

Helyszín: Szeged 

A jelentkezést megteheted október 20–ig az alábbi címen: 

             Laurinyecz Mihály (laurin@szentgellert.szeged.hu) 

             6723 Szeged, Tátra tér 5.; 62-483-750; 20-823-1980 

             Minden érintettet szeretettel várok:        Misi a. 

Újra õrsvezetõképzés 
 

             Egy év szünet után újult erõvel várjuk azokat a lelkes és talp-
raesett cserkészeket, akik alkalmasak lehetnek õrsvezetõknek. 

             Az V. Cserkészkerület õrsvezetõképzést hirdet az alábbi fel-
tételekkel: 

Jelentkezési feltételek:   pontosan kitöltött jelentkezési lap 
                                  betöltött 14. életév 

                                  csapatparancsnoki ajánlás 

                                  önéletrajz 

                                  lelkivezetõi ajánlás 

A jelentkezést megteheted október 10–ig az alábbi címen: 

             Kokaveczné Bánki Judit ( bjudit@theol.u-szeged.hu) 

             6425 Szeged, Kálvária sgt. 53-55/B/C Tel.: 20/823-1985 
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Kedves Cserkésztestvérem!  

 

       A Magyar Cserkészszövetség V. kerülete 
meghirdeti az Országos Cserkész versmondó 
és Daléneklési verseny kerületi fordulóját. 
 
       A Versmondó Verseny kerületi forduló-
ját 2005. október 8-án a regösnap keretében 
rendezzük meg. 
Jelentkezni lehet 2005. október 1-éig Gilicze 
Andrásnénál a 6600 Szentes, Jókai u. 71. 
po stac ímen,  vagy  emai l-ben: e.
gilicze@freemail.hu , vagy telefonon: 
06/63/322/068 vagy 06/30/345-11-91.  
Kérem, hogy a jelentkezéskor tüntessétek fel, 
hogy melyik korcsoportban indultok. 
 

 A versenyben lányok és fiúk együtt vesznek 
részt, a következõ korcsoportokban:  
I. korcsoport: 1992. január 1. után szüle-

tett cserkészek. 
II.    korcsoport: 1988. január 1.- 1991. 
december31. között született cserkészek. 

 

A versenyzõ cserkészeknek egy kötelezõ és 
egy szabadon választott verset kell szép ma-
gyarsággal elmondaniuk.  
A kötelezõ vers az alábbi versek egyike le-
gyen: 

I.          korcsoport: Kányádi Sándor: 
Nyergestetõ  
II.         korcsoport: Wass Albert: Üzenet 
haza  

A szabadon választott vers József Attila egy 
verse legyen, melynek elmondása 5 percnél 
több idõt nem vesz igénybe. 
 

A két korcsoportból az elsõ helyezettek ve-
hetnek részt az országos döntõben, melyrõl 
idõben értesítjük az érintetteket. 

 
       A Népdaléneklési Verseny kerületi for-
dulóját 2005. október 8-án rendezzük meg az 
V. kerületi regösnap keretében.  
Jelentkezni lehet 2005.okóber 1-ig nálam 
email-ben: gyongyi@atrtnet.hu címen, telefo-

non:20/823-08-48 vagy postai úton: 6726 Sze-
ged, Szöri J. u. 2/a. Kérlek, hogy a jelentke-
zéskor tüntesd fel a korcsoportodat is!  
A népdal versenyágba 4 korcsoportban lehet 
jelentkezni: 

I.          7-10 évesek (1995-98 között szü-
letettek) 
II.         11-14 évesek ( 1991-94 között 
születettek) 
III.         15-18 évesek ( 1987-1990 között 
születettek) 
IV.        18 felettiek (1987 elõtt születet-
tek) 

A lányok és a fiúk a nem képeznek külön ka-
tegóriát. A korábbi évekhez hasonlóan termé-
szetesen idén is lehetõség van az egyéni ver-
seny mellett õrsileg is nevezni. Az õrsvezetõ 
korától függetlenül együtt énekelhet az õrsé-
vel. A versenyzõk népviseletben vagy cser-
készruhában jelenjenek meg. 
 

A népdaléneklési verseny menete: 
        Elõször egy 3-4 dalból álló csokrot kell 
megszólaltatni a versenyzõknek, melyben 
szerepelhet kötelezõ és szabadon választott 
ének is. Az elõadás legyen változatos, hang-
nemileg összeillõ dalok kövessék egymást. 
Hangot csak a csokor elején szabad megadni. 
A dalcsokor elhangzása után a zsûri választ 
egyet a kötelezõ, és egyet a szabadon válasz-
tott dalok közül.  
Kötelezõ és szabadon választott dalok: 
A népdal-versenyágban:  

I.     korcsoport: 1-7 kötelezõ ( a listáról) 
+ 10 szabadon választott dal 
II.    korcsoport: 1-12 kötelezõ+ 15 sza-
badon választott dal 
III. és IV. korcsoport: 1-16 kötelezõ + 20 
szabadon választott dal 
 

Szabadon választható dalok: 
1.   Túl a vizen 
2.   Félre bánat, félre bú 
3.   Virágéknál 
4.   Béreslegény 
5.      Erdõ, erdõ 
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bizonyult egyszerûnek, mivel a sok ember elszállítására nem lehet igazán jól felkészülni. Így hatalmas du-
gók alakultak ki a pályaudvarokon és bizonyos csomópontokban. Pedig a közlekedési hálózatuk messzeme-
nõen fejlett. 

         Mindenkinek nagy élményt jelenthetett a Marienfeld- i virrasztás és a pápai szentmise, ahová szombat 
délután érkeztünk meg. Itt már nagy tömeg fogadott minket, megpróbáltunk valahol egy kis helyet találni a 
polifoamunknak és hálózsákunknak. Az esti virrasztás a Pápával közös imádsággal, bemutatókkal, zenei 
aláfestéssel történt. Az éj eléggé hidegnek bizonyult, az amúgy sem meleg napok után. Reggel nagy keletje 
volt a meleg teának és kávénak. 10 órakor kezdõdött a szentmise, ahol még többen vettünk részt, mert ide 
már a városokból is sokan érkeztek. Az újságok 1 millió zarándokról beszélnek, elnézve a hatalmas töme-
get, ennyien biztosan voltunk is. Sokan még nem láttunk ennyi embert együtt, ez is megerõsített minket a 
hitünkben. „Eljöttünk, hogy hódoljunk neki” (Mt 2,2) és nagyon jó volt látni, hogy ilyen sok keresztény 
van. Japánok, afrikaiak, ausztrálok, de európaiak is: rengeteg olasz zászló, de itt vannak luxemburgi baráta-
ink is, akik a mise végén nekilátnak összeszedni a szemetet… 

         A találkozó szentmiséje után aztán mindenki összecsomagolt és elindult haza a saját országába, vá-
rosába élményekkel és új barátokkal, hogy elmondja és megélje azt, amit látott, amit tapasztalt ebben a pár 
napban. Sok nemzet gyermeke, sokféle kultúrával, szokással érkezett a találkozóra, ami erre a pár napra kö-
zössé vált. Betekintést nyerhettünk abba a sokszínû világba, ami körülöttünk van, amit érdemes felfedezni, 
érdemes befogadni. Ezért csak mindenkit buzdítani tudunk, hogy ilyen és hasonló rendezvényeken vegyen 
részt a nagyvilágban.  

Böröndi Ági, Bodnár Péter 

Módszertani ajánló 

 

Honfoglaló 

Az idei õv-továbbképzésen és egy csapattáborban is sikeres vetélkedõt szerveztek a Honfoglaló internetes 
stratégiai kvízjáték mintájára, általános és cserkész mûveltségi kérdésekkel. A játékban csapatok verse-
nyeznek, akik Magyarország valamelyik megyéjét bázismegyének választják, és abból kiindulva próbálják 
az ország minél nagyobb részét a jól megválaszolt feleletválasztós vagy tippelõs kérdésekkel meghódítani. 
Elsõ körben a megyék elfoglalása történik, majd az „érintetlen” megyék maradéktalan elfoglalása után, a 
még izgalmasabb, megye – megye elleni „háborúk” következnek. Így alkalmas a megyék nevének és elhe-
lyezkedésének begyakorlására is. A játék játszható nagy területen, ekkor a csapatok szó szerint bent állnak 
megyéjükben, de lebonyolítható egy kisebb, kövekbõl kirakott vagy más módon elõkészített megyés Ma-
gyarország-térkép mellett is. A játék részletes szabályai és a pontozási útmutató fellelhetõ a www.
honfoglalo.hu weboldalon, azon belül a „Fõtér”, majd az „Udvari bolond” menüpontja alatt. 

Törvényláda 

Az õrs pl. papírból ládát készít és azt kidíszíti. A 10 törvény mindegyikéhez közösen egy szimbólumot ké-
szítenek (pl. 1. törvény: nyílvesszõ, 8. törvény: 1 forintos). A közös munka alkalmat ad a törvényekrõl való 
beszélgetésre, illetve egy jól sikerült láda akár az õrsi falra is kikerülhet.  

Térképkészítés 

Hazánk tájegységeinek megismertetésére, rögzítésére jó módszer, ha az õrs egy minta vagy az õrsvezetõ 
útmutatása alapján rajzol vagy valamibõl készít Magyarország-térképet, a tájegységek neveivel. 

Nemzetismeret honlap 

Egy nemrég megjelent, határon túli fiataloknak szóló tankönyv internetes változata találha tó a www.
nemzetismeret.hu cím alatt. Az igényesen kivitelezett, interaktív honlap alkalmas a magyarságismerethez 
kapcsolódó témákból való vezetõi felkészüléshez, esetleg közös feldolgozáshoz az õrs tagjait bevonva. 

Összegyûjtötte: Kiss Márton 
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Merci, thank you, danke schön, „köszönöm”…  

 

Cserkészként a kölni Ifjúsági Világtalálkozón 

 

2005.augusztus 10-21 

 

          A találkozóra számos egyházközség mellett a luxemburgi cserkészek (LGS – Lëtzebuerger Guiden a 
Scouten) is szerveztek elõtalálkozót az országi északi részén található Clervaux mellett.  

          A 80 táborlakó közt volt 20 libanoni cserkész és mi ketten magyarok. A tábor nyelve  a francia volt, 
ezt a libanoniak is értették. De vendéglátóink a luxemburgi nyelv mellett a németet és az angolt is jól be-
szélik, így nem voltak nyelvi akadályok. Érdekes volt ez a sokszínûség, egyszer franciául beszélnek, aztán 
németül, ha pedig csak hasonlított a németre, akkor az biztos a luxemburgi nyelv.  

          A tábor jelmondata egy igen rövid kérés, felszólítás: BE OPEN, azaz légy nyitott az Isten, a többiek 
és a befogadó ország felé.  

          A 3 nap alatt 3 városban forgószínpad szerûen voltak a programok, melyeken a megfelelõ jeggyel le-
hetett részt venni. Ezek igen változatosak voltak: nevezetességek megtekintése, aktivitást igénylõ progra-
mok, mint például sportolás, dobolás az afrikai dobon, festés, mozaikkép készítés és beszélgetések, melyek 
3. világ problémáiról, nemzetiségek helyzetérõl, vallásról szóltak. 

          Mi egyik nap délre látogattunk, Esch városát nézhettük meg, bicikliztünk a környéken és jártunk egy 
bánya mélyén. Este a fõvárosban volt az ünnepélyes megnyitó. Következõ napon Clervauxban voltunk, 
ahol megtekintettük a Bencés apátság alapító helyét, este a különbözõ nemzetek bemutatkozásán vehettünk 
részt. Mindenki hozott valamit a saját kultúrájából: a luxemburgi mûsorvezetõk egérnek öltöztek és frap-
páns énekekkel kötötték össze a mûsorszámokat. Talán legnagyobb sikert a japánok harci mozdulatokkal 
vegyített tánca aratott, de nem találtunk összefüggést a franciák rap száma és kultúrájuk között. A mi bemu-
tatkozásunkat korlátozta az a tény, hogy csak ketten voltunk. Ennek ellenére nagyon nagy tapsot kaptunk és 
jó érzés volt így képviselni a magyarságot. Késõbb is többen megállítottak, hogy „Ugye ti magyarok vagy-
tok, láttalak benneteket és a barátaim most Magyarországon vannak…” 

          Szombaton újra a fõvárosba, Luxembourgba látogattunk. Itt nagyot sétáltunk egy épp kint tartózkodó 
cserkésztestvérünkkel Babos Gáborral, láttuk a Nagyhercegi Palotát, a parlamentet, renge teg bankot és az 
EU épületeit. Igen szép város, meredek völgy mentén épült, ez teszi változatossá, látványossá. 

          Vasárnap a táborban volt a program, minden résztvevõ egy hangárban vett részt a szentmisén az esõ 
miatt. Majd a nemzetek ételük specialitásaival mutatkoztak be. Itt ettünk valami halas eledelt Togóból, lit-
ván kenyeret, amibe diót sütnek, luxemburgi zöldbablevest és egy igen erõsen fûszerezett libanoni lepényt. 
Természetesen mi is fõztünk magyarosat, gulyáslevest. Este a tábortûznél játékokat tanítottunk és tanulhat-
tunk a libanoni és a vendéglátó cserkészektõl.  

          Nagyon jó volt látni, hogy az egész országban, amerre csak jártunk, mindenhol a cserkészek szervez-
tek mindent, az étel osztástól kezdve, az emberek eligazításán keresztül a programokig. A felszerelésen is 
mindig visszaköszönt a luxemburgi cserkészszövetség rövidítése, az LGS monogram. 

          A luxemburgi napok után elindultunk Kölnben a fõtalálkozóra. A talá lkozón közel 1 millió zarándok 
vett részt a világ minden részérõl, közte számos cserkész is. A találkozó helyszíne Köln városa volt, de eny-
nyi zarándokot itt nem lehetett elszállásolni, így a környezõ települések is be voltak vonva. Így például a 
magyar egyházmegyés zarándokok Bonnban voltak, vendéglátóink az Euroregio táborában. Mi Düsseldorf-
ban, a DPSG (Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg), a katolikus német cserkészszövetség táborában lak-
tunk. Szállásunk gyönyörû helyen, a városban a Rajna partján, árterén két híd között volt felépítve. Számos 
nemzet képviseltette magát itt is. Minden nap innen indultunk és ide is értünk vissza. Itt már nem volt any-
nyira kötött a programunk, mint Luxemburgban, de számos „ajánlott” rendezvény volt. Ilyen volt pl. a 
Cserkészfesztivál Düsseldorfban, a Pápa fogadása illetve a kölni Dóm megnézése. 

          A városok rengeteg látnivalót tartogattak, amit nem mulasztottunk el megnézni. A közlekedés nem 
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6.  Megrakják a tüzet 
7.  Sárga csikó 
8.  Még azt mondják 
9.  Ablakomba, ablakomba 
10. Fehér fuszulykavirág 
11. Én az éjjel 
12. Székely himnusz ( Ó én édes jó Iste-

nem) 
 

Minden versenyzõt kérek, hogy cserkész-
egyenruhában (ing, nyakkendõ) jelenjen meg 
a versenyeken. 
 

Jó felkészülést! 
Jó munkát! 
 

Kis Gyöngyi 
V. ker. regös vt. 

Így aztán egyeztettünk is egy augusztusi idõ-
pontot, melynek helyszíneként Szentesen, a re-
formátus egyházközösség lelkészi hivatalába 
kaptunk meghívást, ahol Giliczéné Erzsike cst. 
fogadott is bennünket nagy szívélyességgel és 
kedves vendéglátással. A VIII. kerületbõl az 
újonnan, immár harmadszor megválasztott 
Szabó István cst. és Jerémiás Béla cst. vezetõ-
tiszt vett részt.  

         Rövid bemutatkozás után – hiszen szemé-
lyesen már ismertük egymást innen-onnan, de 
voltak még fontos megismerendõ részek, fõleg 
a cserkészéletünk elindulásával kapcsolatban – 
sorra vettük a legfontosabb területeket vezetõ-
ségünk életébõl: összehasonlítottuk csapataink 
mûködõképességét, bensõ életét, jelenlétüket a 
kerületi programokon, a kerületek és a Szöve t-
ség kapcsolatát, a vezetõképzést, gazdasági 
életünket, munkatársaink tevékenységének ha-
tékonyságát. Számtalan, eltanulandó jó meglá-
tást és gyakorlatot találtunk kölcsönösen egy-
más életében.  

         Abban is megállapodtunk, hogy ezeket a 
találkozásokat folytatjuk, melynek idõpontját 
az õsz végére, november 11-ére tûztük ki, hely-
színként Kecskemétre kaptunk meghívást.  

         Arról is döntés született, hogy a két kerü-
let beilleszt munkatervébe egy-egy programot 
a másik fél eseményei közül, melyeken szeret-
nénk minél nagyobb létszámban részt venni. A 
félév során meghívást kaptunk a VIII. kerület 
Dunaföldvári Szüret programjára. A terveink 
szerint pedig az V. kerületben – egyeztetve a 
kerületi regös vezetõtiszttel -, a jövõ félévben 
lehetne egy közös farsangi mulatság. 

         A megbeszélés igazán nyílt, õszinte és 
szívélyes légkörben zajlott, amit az is gazda-
gabbá tett, hogy ökumenikus lelkiségünket is 
gyakoroltuk, hisz a résztvevõ vezetõk között 
egy református lelkésznõ, egy református veze-
tõ és két katolikus pap volt jelen. 

 

Szeged, 2005. augusztus 20. 

 

                   Misi a. 

                   V. ker. ü.e. 

V+VIII 
 

          A kerületünkben is, de a VIII. cserkész-
kerületben is fölmerült már annak az ötlete, 
hogy a két, aránylag hasonló jellegû földrajzi 
egységet lefedõ résznek lehetnek bõségesen 
közös tapasztalatai, értékei, amelyeket hasznos 
lenne megosztani nem csak alkalmi meghívá-
sokban, hanem rendszeres találkozókban veze-
tõségi szinten. Júniusban kerestük meg a VIII. 
Kerület Vezetõségét, akik épp tisztújítás elõtt 
álltak, de természetesen elviekben nagy öröm-
mel vették a megkeresésünket.  
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dig szívesebben bízzák olyan fiatalra a gyerme-
küket, akivel maguk is jó kapcsolatban vannak, 
és alkalmasságáról így mintegy meggyõzõdtek. 
Az újoncokkal való gondos vezetõi munka fon-
tosságára volt tanulságos példa, amikor egy 
egyébként remekül megszervezett (sátrak, tûz-
rakás, fõzés) toborzó alkalomra összesen egy 
gyerek jött el, utána azonban az élménydús ösz-
szejövetelekrõl mesélt az iskolában osztálytár-
sainak, akik közül többen ennek hatására je-
lentkeztek cserkésznek. A toborzást egyébként 
ezután tanév végén tervezzük tartani, így az 
újoncok a nyári hónapokban való várakozás  
után talán lelkesebben vágnak bele õsszel a 
munkába, amit ilyen módon rögtön szeptember 
elején el lehet kezdeni.  

� Milyen tapasztalataid voltak lány õrs fiú ve-
zetõjeként? 

� Mivel kamaszkorú lányokról van szó, tör-
vényszerû, hogy más dolgok érdeklik õket, 
mint engem, bizonyos tevékenységeiken, „
titkaikon” kívül maradok. Ha azonban elõzõleg 
sikerült megszerettetni velük a cserkészetet, a 
serdülõkorba érve nem fogják otthagyni azt, 
legfeljebb kicsit más formában kell folytatni. 
Gyakori szokássá vált például nálunk, hogy a 
foglalkozások 3-4 óráig is eltartanak a hosszú 
kötetlen beszélgetés miatt. Ez azt mutatja, hogy 
jó közösség alakult ki az õrsben, tehát inkább 
örülni kell neki, ügyelve persze, hogy a próba-
anyaggal is haladjunk tovább a munkaterv sze-
rint. Az a körülmény is segítségemre van, hogy 
az õrsöm tagjainak egy része már maga is veze-
tõ, ráadásul õk jórészt fiú õrsöknél, tehát a 
problémával õk maguk is szembesülnek. Annak 
ellenére, hogy fiú õv-jük van, igen sok gondju-
kat megosztják velem. Ennek  hátterében pedig 
azt érzem, hogy a cserkészeim úgy látják, hogy 
rám támaszkodhatnak; bármi is legyen a prob-
léma, ha tudok, akkor segítek. 

� Általában mennyit és milyen segédeszközök-
kel készülsz a foglalkozásokra? 

� A vezetõnek, úgy gondolom, többet kell tud-
nia a vezetetteknél. Ezért egy összejövetelre ál-
talában 1,5-2 óráig készülök, bizonyos témák-
nál ez még több is lehet.  Elsõsorban  a cser-
készirodalmat használom, de nem szorosan 
cserkészethez kötõdõ témákhoz gazdag irodal-
mat lehet találni a könyvtárakban is, játékokat  

Bemutatjuk kerületünk csapatait 

2. rész 
 

       Kerületünk csapatait bemutató rovatunk-
ban ezúttal a röszkei 521.sz. Maximilian Kolbe 
cserkészcsapat õrsvezetõjével, Ocskó 
Sebastiannal beszélgettünk. 

� Mikor alakult meg a csapatotok?  

� A csapatot (sok más cserkészcsapathoz ha-
sonlóan) évtizedekkel ezelõtt alapították, azóta 
többször újjáalakult. Jelenleg jelöltjeinkkel 
együtt 21-en vagyunk. Én egy cserkészkorosz-
tályú õrsöt vezetek, közülük kerülnek ki a má-
sik két õrs (kcs és kcs-jelöltek) vezetõi. A por-
tyákat, tanyázásokat és táborokat a szegedi 
Márton Áron cserkészcsapattal közösen szer-
vezzük. 

� Mi okozza a legnagyobb problémát a csapat 
mûködésében? 

� A vezetõk hiánya még a jelenlegi kis lét-
számnál is nehézzé teszi a folyamatos munkát. 
Az õrsöknek nincs segédõrsvezetõje, ezért a 
vezetõ elfoglaltsága esetén elmaradnak az ösz-
szejövetelek. Volt olyan csapatkirándulás, ahol 
az akadályverseny egyes állomásait ugyanazok 
az emberek vezették, kerékpáron elõzgetve a 
résztvevõket. Szerencsére mostanra felnõtt egy 
tapasztaltabb lány õrs, akik már képesek lesz-
nek újoncok vezetésére. Ezen kívül kiscserkész 
szülõk is jelezték, hogy segíteni tudnának a 
csapat programjainak szervezésében. Sajnos a 
plébániához kötõdõ többi fiatal más közösség-
hez, baráti társasághoz tartozik, a falu többi fia-
talja pedig szórakozóhelyeken tölti szabadide-
jét, így tehát az õrsvezetõnek alkalmas korosz-
tályban várhatóan nem fogunk gyarapodni. 

� Minek köszönhetõ, hogy mégis növekszik a 
csapat létszáma? 

� Nagyon fontos, hogy ne csupán a toborzás-
kor tüntessük fel magunkat jó színben, hanem a 
vezetõk odaadással, felelõsségteljesen irányít-
sák az õrs életét tovább is. Az volt a tapasztal a-
tom, hogy ha a gyerekek látják a lelkesedést az 
õrsvezetõben, akkor, még ha eleinte nem is 
megy minden gördülékenyen, egy idõ ut án a 
lelkesedés át fog ragadni rájuk és maguk is se-
gítségére lesznek az õrsvezetõnek. A szülõk pe-
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pedig fõleg a Szentjánosbogarak játékosköny-
vébõl gyûjtök. Ha valamilyen szemléltetõesz-
köz szükséges, azt szeretem magam készíteni. 

� Milyen elõnyeit és hátrányait látod a falusi 
cserkészetnek? 

� Mivel viszonylag távol vagyunk Szegedtõl, a 
vezetõhiány nem oldható meg azzal, hogy val a-
ki rendszeresen kiutazzon a városból foglalko-
zást tartani. Bár összevéve nem nagyon kicsi a 
csapat, táborba mégis mindig csak egy-két em-
ber jön el, mivel sok család számít a gyerekek-
re a nyári mezõgazdasági munkáknál. Talán a 
saját szervezésû, közelebbi helyszínen tartott 
táborok, tanyázások oldhatnák meg a helyzetet. 
Egyértelmû elõny viszont, hogy a gyerekek 
nem csak a cserkész összejöveteleken, hanem 
az iskolában és máshol a faluban is gyakrabban 
találkoznak, így könnyebben ismerik meg egy-
mást, gyorsabban alakulnak ki õrsi közösségek. 

� Köszönöm a beszélgetést! 

                                                          Kiss Márton 

Hatvankét év után ismét Palicson  
 

        Az Északbácskai Cserkészkörzet immár 
harmadszor rendezte meg a Rákóczi Nagytá-
bort 2005. július 20. és 30. között. 

          1703- as Rákóczi szabadságharc emléké-
re, 2003-ban Bács vára alatt a Mosztonga part-
ján verték fel sátraikat a cserkészek,majd 2004-
ben Topolyán a topolyai tó partján, az idén pe-
dig itt Palicson, a Férfi strand területén.  

Az idei tábornak kettõs jellege van:  

          Az egyik a Rákóczi szabadságharc vajda-
sági vonatkozásai, a másik maga a strand terü-
lete, amely a Bezerédy park nevet viselte az-
elõtt.  

          Mivel sok cserkésztiszt itt, ebben a park-
ban kapta meg a képesítést és egyúttal ez volt a 
utolsó cserkésztábor is Palicson, most, hatvan-
két év után erre is emlékezni akartunk, emléket 
emelve a cserkészet mai szeniorjainak is. A tíz-
napos cserkésztábor színvonalát emelte, hogy 
olyan közéleti személyiségek szólaltak fel és 
tartottak elõadásokat az ifjú nemzedéknek mint 
Ft. Gyulay Endre Szeged - Csanád megye püs-  

pöke és a Magyar Cserkészszövetség volt elnö-
ke, valamint szintén az anyaországból 
Licsicsányi István nyugalmazott tanár és kato-
natiszt, aki a Rákóczi szabadságharc csongrádi 
vonatkozásairól tartott elõadást. Losoncziné  
Szentandrási Erzsébet történelem tanár pedig 
Rákóczi vallásosságáról beszélt.  

         Dr. Vekerdy Sándor a Rákóczi elõadások 
mellett a honfoglalásról és a Szent Koronáról 
szóló elõadásával nyújtott maradandó élményt 
a táborlakóknak. 

         A horvátországi cserkészet kialakulásáról 
Likó János, a Horvátországi Magyarok Zrínyi 
Miklós Cserkészcsapata Országos Egyesületé-
nek elnöke tartott elõadást. 

         Dr. Uzon Miklós a Cserkészet szabadkai 
vonatkozásairól, mgr. Szabó Zsombor, Szabad-
ka város fõépítésze, pedig a Palicsi-tóról, a 
Palics fûrdõ egészérõl és a Bezerédy park ke-
letkezésérõl szólt és nem gyõzött válaszolni a 
magyarországi, horvátországi és vajdasági 
cserkészek kérdéseire. 

         Dr. Hegedûs Antal történész Rákócziról, 
és Valihóra István a Palicsi Olimpiai játékok 
történetérõl tartott elõadását is élvezettel hall-
gatták az összegyûlt cserkészek.  

         A cserkészek aktívan bekapcsolódtak a 
Palicsi Nyári Olimpiai játékokba, és mint azt 
utólag Valihóra Istvántól, a játékok fõszerve-
zõjétõl megtudtuk a négy sportnap alatt egyé-
nekre lebontva, közel 500 sportmeccset vívtak, 
ami a négy sportnapot teljes mértékben kitöl-
tötte. 

         A történelmi elõadások mellett városné-
zés, termálfürdõzés, éjjeli kuruc-labanc össze-
csapás a palicsi parkban és egy magasszintû 
történelmi vetélkedõ tarkította a cserkésztábor 
programját.  

         Mind ennek létrejöttéért köszönetet mon-
dunk Szabadka Önkormányzatának, a Palics-
Ludas közvállalatnak és igazgatójának 
Dragutin Miljkoviæ úrnak, Bunford Tivadar 
vállalkozónak, az elõadóknak, a táborban 
segédkezõknek és mindazoknak, akik 
támogatták a cserkésztábor megvalósulását. 

                                       Oláh István cst.  

                             Az ÉBCSK ÜV. elnöke   


