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Könyvajánló 
Jane Bull: Esõs napokra  
         A Magyar Könyvklub kiadásában jelent meg 
2004-ben a színes könyv, melyet elsõsorban kis-
cserkész vezetõknek ajánlunk. Babzsák készítéstõl 
bábvarrásig és szövésig nagyon sok hasznos ötletet 
tartalmaz. 
 
Székelyföld és Erdé ly — A CD-ROM tartalma: 
- Orbán Balázs: A Székelyföld leírása—történelmi, 
  régészeti és népismereti szempontból  
- Orbán Balázs : Torda város és környéke 
- Magyar Történelmi Társulat Erdély c. kötete 
- Miski György:  Erdély—demográfiai és  statiszti-   
  kai szempontból 
         A CD lehetõséget nyújt több mû egyidejû ta-
nulmányozására, amely lehetõvé teszi nemcsak a 
téma mélyebb megismerését, hanem a több mint 
100 év alatt végbement változások okainak és kö-
vetkezményeinek megértését, hatását az itt élõ em-
berekre és kultúrájukra. A teljes szövegû keresés 
lehetõvé teszi, hogy egy adott téma szerint keres-
géljünk a különbözõ mûvekben, ezáltal teljesebb 
képet kapjunk arról, milyen volt Erdély régen és 
milyen ma. 

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 

Híreink 
� Március 18-án, szombaton  
KERÜLETI KÖZGYÛLÉS  lesz 
Szegeden!!! 
� Május 20-án országos közgyû-

lést tart a Szövetség. Fontos lenne, hogy minél na-
gyobb számban jelen legyünk , mert ez a legfonto-
sabb fórum, ahol szavazatunkkal részt vehetünk a 
magyar cserkészet jövõjének alakításában.  
� Az a segédtiszt, tiszt, aki nem küldte be 
nyilvántartó lapját 2005. december 31- ig a 
Szövetséghez, nem szavazhat majd a májusi 
közgyûlésen.  
� Az OIB 2005. december 17–i ülésén 
felfüggeszettte a Statégiai Tervezõ Bizottság 
mûködését. 
� Január 15-re módosították az Orbisra való 
jelentkezés ha táridejét, részletek: www.cserkesz.hu/
okb  
� A 20. Cserkész Világtalálkozót 2007-ben 
rendezik meg Nagy-Britanniában.  
Jelentkezési határidõ: 2006. március 1. Részleteket 
a www.cserkesz.hu/jamboree honlapon, illetve 
Lakatos Gergely felkészülésvezetõtõl lehet 
megtudni. Telefon: 06-20-771-9136 (Ikszi) 
� Az idei félévben a következõ idõpontokban fog 
megjelenni a Sodrásban:  
Márciusi szám:    március 1 � lapzárta: február 20. 
Májusi szám:       május 1.   � lapzárta: április 17. 
Júliusi szám:       július 3.   � lapzárta: június 19. 
Ne feledjétek, a pontos megjelenés rajtatok is 
múlik!!! 
� Csapatstaféta címmel új rovatot szeretnénk 
indítani. Minden számban megjelenik egy 
cserkészettel kapcsolatos kérdés, egy konkrét 
csapatnak címezve. Az érintett csapattól a választ 
és egy újabb kérdést várunk. Elõször mi kérdezünk, 
a sükösdi Belon Gellért cserkészcsapattól: Hogyan 
vesztek részt a település életében, hogyan 
mutatjátok meg a sükösdieknek a cserkészetet.  
Várjuk tapasztalataitokat, ötleteiteket és a 
következõ kérdést! 
� Az elõzõ számokban már kértük, hogy aki cser-
készettel kapcsolatos témában írt szakdolgozatot,  
küldjön róla egy összegzést, hogy egymás munká-
jából új ismeretekhez juthassunk. 

KKKAGYLÓS AGYLÓS AGYLÓS TALÁLKOZÓTALÁLKOZÓTALÁLKOZÓ    
 

Közös szórakozás, kikapcsolódás, együtt, egymá-
sért, és magunkért! 
 
Idõpont: 2006. Január 27-28. Pénteken du. 6 -tõl, 
vasárnap reggelig lehet maradni 
Helyszín: 2621 Verõce, Garam u. 8-10. Géza Feje-
delem Református Általános Iskola  
Költség: két napra 3000 Ft, csak szombatra 2500 
Ft.   
Aki jan. 3-ig nem jelez vissza, hogy csak szombatra 
szeretne jönni, annak mindkét napért kell fizetnie 
(függetlenül a részvételétõl). 
Szombat ebéd és vacsora benne van, a többiért 
nem tudunk felelni. 
 
Program: párhuzamosan futnak: malacsütés, játék-
ház, kirándulás, filmnézés, beszélgetések. 
Péntek este: teaház, borkóstolás. Szombat este: ál-
arcos bál.  
(Szombaton mindenki el tudja 
készíteni az álarcát a helyszí-
nen.) 
 
                   A szervezõk:  
                   13/A ST jelöltek 
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2006. január   Az V. (Délmagyarországi) cserkészkerület körlevele   V. évf. 1. szám 

A nevelésrõl az Új Évben is 
 
         Tegnap érkeztünk haza csapatunk téli 
portyájáról. Ezzel kapcsolatosan döbbentem rá arra 
újból, hogy mennyire fontos, hogy cserkészetünk a 
nevelés bástyája legyen. Egy olyan hely, ahol 
valóban alakulni és alakítani tudunk. 
         Ennek a nevelésnek sajátossága korunkban, 
hogy egyre kevésbé hatékony akkor, ha nagy 
tömegben történik. A mai fiatalok is igénylik, hogy 
személyesen figyeljenek rájuk. Legtöbbjük, úgy 
érzem, éppen ezért viselkedik néha kirívóan, hogy 
magára hívja a figyelmet. Szeretné, ha szeretnék, 
ha fontos lenne, ha figyelnének rá. És amikor rájuk 
tudunk figyelni, meg tudjuk velük éreztetni, hogy 
fontosak számunkra, annyira, hogy saját dolgainkat 
is félretesszük értük, akkor egész másként 
viselkednek. Cserkészetünk egyik veszélyét abban 
látom, hogy miközben szervezünk, intézkedünk, 
programot bonyolítunk, kevés figyelmet szentelünk 
a személyességre. A beszélgetésre, arra, hogy a 
másikról magáról szóljunk, kérdezzünk, ne csupán a 
tárgyakról, a programokról. Arról, hogy mi van 
Benne, a másik személyében. A személyességet 
nagyban elõsegít i  az õrsi szerkezete 
mozgalmunknak. De épp most, a portyán 
panaszkodott egyik õrsvezetõnk, hogy nyolc ember 
már sok.  
         Igen, arra, hogy személyesen figyelni tudjunk 
valamennyire, már sok. Fõleg amiatt, mert 
megdöbbentõen sok sérüléssel élünk ebben a 
világban, olyan adottságokkal, amelyek számtalan 
terhet jelentenek. Nevelõk, neveltek, senki sem 
vonhatja ki magát a kor sérüléseibõl. Wass Albert 
írja: "A világ szép és különös. Csak sok benne 
nagyon a beteg ember. a természetben az ember 
nem egyéb, mint egy kis pajkos tréfa. Vigyázz tehát, 
hogy vidám tréfa maradj. 
         Mert a gonosz tréfából tövis nõ csupán, mely 
véresre sebez Téged, s elcsúfítja a világot." A vidám 
tréfának, a szép és különös világnak 
megismerésére és gyarapítására hívlak 
Valamennyiõtöket az Új Esztendõben, hogy 
cserkészetünk által gyarapodjék minden betegsége 
ellenében. 
 
Jó munkát! 
 

dr. Laurinyecz Mihály 
ker. ü.e. 
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2005: a tanulás éve – 2006: ??? 
 

          A 2004-2005-ös cserkészév sok változást hozott az V. kerületben. Több poszton is változások 
történtek, így a gazdasági vezetés terén is. 2005 telének végén az addigi gazdasági vezetõ, Havasi 
Tímea visszaadta a megbízatását, mivel más elfoglaltságai miatt már nem tudta már megfelelõen 
ellátni a feladatát.  
   Misi atya ekkor kért fel erre a posztra, talán az Árvízi Cserkésznap sikeres pénzügyi lebonyolítá-
sát látva. A kezdeti nagy felbuzdulás után szembesültem a feladat tényleges méretével, ami eleinte 
úgy tûnt, talán meg is haladja az én erõmet. Sok területen volt elmaradás és nekem nem volt meg-
felelõ tapasztalatom ilyen jellegû munkában. A kerület vezetõségének türelme meghozta a gyümöl-
csét: sikerült több feladatban elõrébb lépni és a kezdeti hibákat (késések, átutalási gondok) kiküsz-
öbölni. Sajnos vannak olyan problémák, amelyeket nem lehetett elõre látni, és ami rosszabb, tenni 
sem nagyon lehetett ellenük: a tagdíjak késõn érkeztek meg vagy meg sem érkeztek, sõt komoly 
pályázati pénzeket nem kapott meg a kerület, melyek több hónapja esedékesek. Többek között en-
nek köszönhetõ, hogy a kerület jelenleg igen nehéz, de nem helyrehozhatatlan anyagi helyzetbe ke-
rült. Ennek elkerülhetetlen következménye, hogy a következõ évben sokkal szigorúbban kell venni 
a tagdíjak befizetését és sajnos egy ideig a kerület csak késleltetve tud programokat támogatni.  
          A jó pap holtig tanul, szokás mondani, de ritkaság, hogy ezt meg is tartsuk. Az olyan felada-
toknál, amelyek sok mindenkire közvetve vagy közvetlenül kihatással vannak, mindannyiunk érde-
ke, hogy tanuljunk a saját hibáinkból, és hogy erre biztassunk másokat is. Ez az év erre kiválóan 
alkalmas volt. És ennek fényében remélem, hogy a 2006-os esztendõ a kerület gazdasági életében 
sokkal zökkenõ mentesebb lesz és minden cserkészprogramot � legyen az tábor, vezetõképzés 
vagy regösnap �  a kerület a lehetõségeihez mérten maximálisan tud majd támogatni. 
          Ezért kívánok mindenkinek a következõ esztendõre: 
                    Jó munkát! 

 

                                                                              Ádám Zoltán 
                                                                        megbízott gazd. vez. 
 

A gazdasági vezetõ beszámolójához kapcsolódik a hír, hogy a hódmezõvásárhelyi 291. sz. Kiss Lajos 
CsCs, és a bajai 560. sz. Jelky András ÖCsCs. is beküldte éves tagdíját a kerülethez. 

Kedves V. kerületi csapatok! 
 

2006. március 11-én ismét megrendezésre kerül az "Árvízi emléknap" Szegeden! A tavalyihoz 
hasonló jellegû, de reményeink szerint még több programmal, és sok-sok szeretettel várunk 
benneteket a Fogadalmi templom elõtti Dóm téren. A távolról jövõknek szállást 
és ételt biztosítunk! Az elsõ alkalommal, nem sok híján, félezer cserkész jött el! 
Most talán még ennél is többen leszünk! 
 

A találkozás reményében üdvözölnek és addig is 
Jó munkát kívánnak: 
                                                                                                           a Szervezõk 

RegÕrs 
          Megkezdte mûködését a RegÕrs, Kis Gyöngyi kerületi regösvezetõ irányításával. 6-8 fõ alkotja az 
õrsöt, fõleg egyetemisták, fõiskolások. Az elsõ foglalkozáson megbeszélték a célokat, feladatokat. A köve t-
kezõn labdát és mamuszt nemezeltek. A legutolsó összejövetelen a gyöngyszövés rejtelmeiben mélyedtek 
el. Szeretettel várnak minden érdeklõdõt. A következõ alkalom jan. 6-a délután 5 órakor lesz a Szent Mar-
git csapatotthonában.  
          További információk: gyongyi@atrtnet.hu 
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MEGHÍVÓ  
         Örömmel tudatjuk cserkésztestvéreinkkel, hogy 2006. február 18-án, 19 órától kerül megrende-
zésre a XII. Országos Farsangi Cserkészbál  
         Idén is garantáltan jól fog szórakozni, aki részese lesz a fergeteges velencei Karneválnak, ahol 
a tömegbe vegyülve élvezheti a káprázatos észak-olaszországi város hangulatát. Számtalan látvá-
nyosság, játék közül lehet majd válogatni, természetesen egész éjjel szól a muzsika, táncolni fog az 
egész forgatag, és az itt lakók régi ruhákba és fantasztikus kosztümökbe öltözve még színesebbé va-
rázsolják az utcákat és tereket!  
További információ a bállal kapcsolatban:  
Helyszín: Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium 1114 Budapest Villányi út 27.  
A belépõjegy helyszíni ára: 1800 Ft , illetve 1600 Ft teljesalakos maskarába öltözve.  
A jegy elõvételi ára: 1400 Ft - február 10- ig.  
Elõvételben jegyek kaphatók:  
Lukácsa Lászlónál tel: 0620 597 9640, e-mail: lukacsalac@freemail.hu,   
vagy átutalással történõ befizetéssel az alábbi számlaszámra:  
Bak Mihály és Szõllõsy Enikõ, OTP Bank: 11773119-14543636  
Átutaláskor kérjük tüntessék fel a csapatszámot, az átutaló nevét és a kért jegyek számát.  
 
Szeretettel hívunk minden 14 évnél idõsebb ünnepelni vágyót, hogy együtt mulassunk és örvendez-
zünk!  
                                                          Minden 25-ös cserkész nevében:  
                                                                                                                              A bál szervezõi  
Honlap: www.cserkesz.hu/cserkeszbal  
Heizler Norbert László szervezõ, tel: 0620 230 2957, e-mail: norbuszka@freemail.hu  
Rudan János szervezõ, tel: 0620 932 0465, e-mail: rudanj@gmail.com  

Kitekintõ 
Új rovatunkban cserkészettel kapcsolatos diplomadolgozatokat mutatunk be.           

Cserkészmozgalom Németországban 
 

         A dolgozat célja a német cserkészszövetségek 
bemutatása és összehasonlítása a magyar helyzettel. 
Elsõsorban a szövetségi, a körzeti és a 
csapathonlapokról gyûjtöttem információkat, de 
egy kérdõívet is készítettem, melyben a többek kö-
zött az alábbi kérdések szerepeltek:  
1. Milyen programokat szerveztek? 
2. Van-e kapcsolatotok az iskolákkal? Van-e 

olyan vezetõtök, aki pedagógus? 
3. Milyen a kapcsolatotok a szülõkkel? Szervez-

tek-e közös programokat? 
4. Milyen pedagógiai céljaitok vannak? 
5. Mennyire fontosak a következõ értékek szá-

motokra?  
         Keresztény életmód, csoportszellem, szociális 
         érzékenység, hazaszeretet, önállóság, kreati-
         vitás, környezetvédelem, testi erõnlét… 
Nagyon eltérõ válaszokat is kaptam, de alapvetõen 
a következõ véleményeket ismertem meg: 
1. Hosszabb programsorozatok—projektek— 

jellemzõek és sokat foglalkoznak a harmadik 
világ problémáival.  

2. Az iskolákkal a legtöbb csapatnak csak annyi 
kapcsolata van, hogy oda járnak a cserkészek. 
Cserkész pedagógus pedig azért nincs köztük, 
mert az aktív vezetõk fiatalabbak, középisko-
lások vagy egyetemisták. 

3. A szülõknek azért szerveznek programokat, 
hogy jobban megismerhessék a mozgalmat. 

4. A válaszadók közül sokan a szövetség hon-
lapjáról másolták be a célokat, de néhányan 
saját véleményüket is leírták. 

5. Fontos értékek: csoportszellem, szociális ér-
zékenység, önállóság, kreativitás, környezet-
védelem. A keresztény életmód és a testi 
erõnlét inkább eszközei a cserkészmunkának, 
mint céljai. A hazaszeretet náluk ilyen formá-
ban nem merül fel és alapvetõen idegenked-
nek a cserkészet minden katonás vonásától. 
Ennek oka nyilván a múltbéli eseményekben 
keresendõ. 

A munkám során érdekes tényekkel találkoztam és 
sok segítõkész német cserkészt megismertem. Ezért 
is megérte a fáradozás. 
                                                Böröndi Ágnes 
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Bemutatjuk kerületünk csapatait 
4. rész 

 
          Beszélgetõtársunk Kruzslicz Péter, a szentesi 
595. Bethlen Gábor cserkészcsapat segédtisztje, 
végzõs szegedi joghallgató volt. 
 
Milyen létszámmal mûködik a csapatotok? 
Egy szentesi és egy tiszaföldvári rajból áll a csapat, 
összesen 4 õrssel és mintegy 25 aktív taggal. A vi-
szonylag kis létszám és a rengeteg nyári elfoglalt-
ság miatt csak rövidített nyári táborokat szoktunk 
rendezni. Sajnos nálunk is túlterheltek a vezetõk, 
nincs olyan ember, aki szabadidejének nagyobb ré-
szét csak a csapatra tudná fordítani. Pedig vélemé-
nyem szerint 2-3 lelkes, 17-18 éves fiatal már meg-
felelõen el tudná látni a csapatvezetõi feladatok jó 
részét. 

Terveztek -e toborzást a közeljövõben? 
Ezt is régóta tervezzük, de még nem jutott energi-
ánk megszervezni. Pedig vannak õrsvezetõink, 
akikkel évente akár 2 új õrsöt is tudnánk indítani. 
Valószínûleg lennének is érdeklõdõk: a csapat 
tiszaföldvári része úgy alakult meg, hogy õk keres-
tek elõször minket, hogy szervezzünk egy toborzó 
alkalmat náluk, aminek eredménye egy új raj lett. 
 
Mennyire tudtok jelen lenni a város életében? 
E téren azt hiszem átlagosnak mondható a helyze-
tünk: az önkormányzatnál tudnak rólunk ( a városi 
ifjúsági koncepcióban és civil stratégiában említe-
nek minket), a lakossággal a városi ünnepeken, a 
karácsonyi ajándékkézbesítéskor és egyéb alkalmi 
programokon, illetve a fenntartó református gyüle-
kezeten keresztül érintkezünk. Örülnék, ha szoro-
sabb kapcsolatot tudnánk kiépíteni valamelyik is-
kolával. A gyakoribb megjelenésben szintén van-
nak még tartalékaink, elõfordult például, hogy egy 
eredetileg cserkészeknek szervezett városi éjszakai 
számháborúnak több hívatlan játékosa is lett az ér-
deklõdõ járókelõk közül. 
 
A „belsõ” programokon kívül igen sok kerületi, or-
szágos és nemzetközi programon is ott vagytok. 
Többen is voltatok idén nyáron a EuroJam-en, 
ahol kontingensvezetõ-helyettesi tisztséged volt, a 
2007-es centenáriumi dzsemborira pedig kontin-
gensvezetõi megbízást kaptál. Mit adnak nektek a 
nemzetközi táborok? 
Elsõsorban lelkesedést, feltöltõdést a hétköznapok 
cserkészmunkájához; az élménybeszámolók, ké-
pek, filmek pedig kedvet ébresztenek az otthoniak-
ban egy hasonló kalandhoz. Sajnos több éves ta-
pasztalat, hogy általában ugyanazok az emberek, 
csapatok vannak ott a találkozókon évrõl-évre, 
vannak egész kerületek, akik nem képviseltetik 
magukat egy táborban sem. Szeretném, ha 2007-
ben Angliában a kerület minél több csapatából el-
jönne egy-két cserkész, országosan pedig egy kö-
rülbelül 200-240 fõs kontingens. Megpróbálom 
összegyûjteni a korábbi évek táborainak pozitív és 
negatív tapasztalatait egy még sikeresebb, emléke-
zetesebb magyar megjelenés érdekében. Jó lenne, 
ha meg tudnánk mutatni az értékközpontú magyar 
cserkészetet a figyelemfelkeltõbb, ugyanakkor tar-
talomban sokszor szegényebb nyugati modellekkel 
szemben.  
 
Köszönöm, hogy vállaltad a válaszadást! Sok sikert 
az államvizsgához és cserkészfeladataidhoz! 
 

Kiss Márton 

Akire a busz jut, az lesz az elsõ játékos. Jobb szom-
szédjától kér egy babszemet, azt jobb kezébe veszi, 
felemeli szemmagasságba, és megcélozza vele en-
nek a szomszédjának láb fejét. Ha el tudja azt talál-
ni, akkor megtarthatja a babszemet, sõt a jobb 
szomszéd még egyet ad neki, s a mûvelet megis-
métlõdik.  
Ám ha elvéti a célját, akkor a saját "készletébõl" 
kell egyet a bal oldali szomszédnak átadnia, s most 
ez a szomszéd próbál szerencsét a fent leírt módon.  
A játék addig tart, amíg valakinek minden babsze-
me el nem fogyott. S az nyer, akinek e pillanatban a 
legtöbb babja van.  
 
Veréb (Vrabec) 
 
Az egész cseh-morva vidéken közkedvelt népi ve-
télkedõ volt a múlt században. Kellékei: egy labda, 
egy méteres deszkalap, egy vastagabb fahasáb és 
egy erõs bot. 
A játéktér közepén az alul kihegyezett fahasábot 
beütik a földbe úgy, hogy 25 centiméteres része áll-
jon ki a földbõl. Erre helyezik a deszkalapot, ame-
lyet hagyományosan lopatickának (lapátocskának) 
neveztek. A deszka az egyik végén valamivel széle-
sebb. A játékosok a deszkát igen tág körben körül-
állják. A deszka középen támaszkodik a fahasábra, 
szélesebb vége éri a földet. Ide helyezik a labdát, s 
egy játékos a bottal a deszka keskenyebb végére üt 
úgy, hogy a labda magasan a levegõbe repüljön. A 
körülállóknak az a dolguk, hogy a labdát a levegõ-
ben elkapják. Ha ez valakinek sikerül, megkapja a 
botot, és õ lesz az új ütõ. Ha senkinek sem sikerül 
elkapnia a labdát, és az a földre esik, az eredeti ütõ-
játékos üt újra.  
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Õrsvezetõ-továbbképzés 
2005. november 

 
         Péntek este olyan 7 óra környékén járt az idõ, látszik a levegõben a lehelletem "füstje". A megállóban 
a megbeszéltek szerint egy cserkésszel találkozom, aki már vár rám. A villamosra nem kell sokat várni és az 
utat jókedvû beszélgetéssel töltjük el. Megérkezésünket az õrsök beosztása követi, mégpedig úgy, hogy cso-
mók neveit kihúzva és megkötve találjuk meg azokat. A zászlószertartás után rögtön képzések következtek, 
egészen a vacsoráig. Az estét természetesen tábortûzzel zártuk. A hétvége programja csomók megtanulá-
sából és annak gyakorlati alkalmazásából állt. Rengeteg csomót megtanultunk a napok folyamán, és ez ter-
mészetesen szombaton is folytatódott. Szombat délután kézmûveskedtünk és természetesen csomóztunk is.  
         Vasárnap délelõtt részvettünk Advent elsõ vasárnapján a szentmisén majd következett a próba. Három 
állomás leküzdése után az ebéd következett, majd teljesen megkeményedett kézzel (ami a csomóktól volt) 
levontuk a zászlót és ki-ki elindulhatott a maga útján, hogy a saját élete gordiuszi csomóját megoldja és egy 
ilyen élménnyel gazdagodva zárja Advent elsõ vasárnapját. 
 
                                                                             Hori 

Körzeti karácsony 
 
         A Betlehemi Láng ünnepélyes fogadását körzetünk 2005. december 17-én 
tartotta. A minden emberre kiterjedõ krisztusi Evangéliumra, vagyis a Megváltás 
csodálatos és örömteli tényére méltóképpen világít rá ez a több ezer kilométert 
utazott Láng, mely önmagában apró ugyan és sérülékeny, de mégsem alszik ki 
soha! Olyan ez, mint a Szeretet: igaz ugyan, hogy vannak Világunknak oly ré-
szei, ahol úgy érezzük csak pislákol, de nem kell félnünk attól, hogy társadal-
munkból teljesen kialszik, hisz, a megszületett Krisztus által, a Jóisten vigyáz Rá: "És íme, én vele-
tek vagyok minden nap a világ végéig!"  
         A Márton Áron cscs. nagyon szép pásztorjátékkal, a dorozsmai Prohászka Ottokár cscs. pe dig 
egy tartalmas irodalmi összeállítással tette meghittebbé az ünneplést. Nekik, valamint felkészítõ-
jüknek, Szarvas Eszternek illetve Huszár Lászlónak ezúton is hálás köszönet a fáradozásaikért! Az 
új évre kívánok mindenkinek békés családi együttlétet, amint arra a Szent Család példája, és az 
Õket hirdetõ Láng tanít minket! 
                   Jó munkát! 
                                                                                                                    Bérdi Péter 
                                                                                                                    V./4. körzetvezetõ 

Különpróbák a kerületben 
 

          December elsõ hétvégéjén a kerület cserkészei négyféle különpróbára készülhettek fel. A szervezõk 
az idei segédtisztjelöltek, akiknek a képesítés megszerzéséhez ez az egyik feladatuk. 
          Balázs Éva növényismeretrõl szervezett különpróbát. Az elõadásokat a Soproni Egyetemen végzett 
erdészek tartották, illetve jártak a Füvészkertben is.  
          Kis Gyöngyi segítségével a szakácstudományokban mélyülhettek el az érdeklõdõk. A meghívott sza-
kács elõadásokat tartott, majd közösen fõztek illetve sütöttek tápéi legényfogó levest, ananászos, baconos 
pulykamellet, stíriai metéltet és sült fagylaltot.  
          Marton Györgyi „Caritas” különpróbájával azt szerette volna körüljárni, milyen lehetõségek vannak 
Szegeden a segítségnyújtás terén. A különpróba beszélgetésekbõl és konkrét feladatokból áll, melyeket a 
résztvevõk maguk keresnek meg. 
          Kéri László barlangász különpróbát szervezett. Elsõ nap este elméleti képzés volt a barlangok kiala-
kulásáról és a Mátyás-hegyi barlangról. Második nap egy barlangászati témájú filmet néztek meg a résztve-
võk, majd felutaztak Budapestre, ahol egy 3,5 órás túrát tettek a Mátyás-hegyi barlangban képzett túrave-
zetõkkel.  
A képzés második hétvégéje tavasszal lesz (szintén barlangi leszállással), ezután tehetõ le a próba. 
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 A MCsSz Stratégiai Tervezõ Bizottság felkérésére 
közöljük a Bizottság elsõ hírlevelét: 

 

STRATÉGIAI FEJLESZTÉS HÍRLEVELE  

- I. szám, 2005. november - 
 
          Hírlevél készül, mert fontosnak látjuk, hogy 
minél több cserkészvezetõ lássa, hol tart a Stratégi-
ai Fejlesztés folyamata, tudja és értse, hogy milyen 
kérdéseket vizsgálnak a Folyamatban résztvevõk, 
és véleményével segítené a munkát. Reméljük, Te 
is lelkesedéssel forgatod! 
          Az elsõ Hírlevél a folyamat általános lépései-
nek és jelen állapotának bemutatását célozza, a len-
ti ábra segítségével.  
1., Társadalmi jövõkép. Mi felé törekszünk, mit 
akar a cserkészet elérni? (2004. dec.-2005. jan.; 
Stratégiai Füzetek 1.) 
2., Küldetés. Mi az az út, amin el szeretnénk jutni a 
társadalmi jövõképünkhöz? (2005. jan.; Stratégiai 
Füzetek 1.) 
3., Értékeink. Mik azok a határok, amin belül sze-
retnénk küldetésünket teljesíteni? (2005. jan.; Stra-
tégiai Füzetek 1.) 
4., Helyzetelemzés. Környezetünk és az MCSSZ 
vizsgálata. (2005. febr.-márc.; Stratégiai Füzetek 
1.) 
5-6., Stratégiai kérdések megfogalmazása és ja-
vaslatok. (2005. márc.-ápr..; Stratégiai Füzetek 1., 
Esztergomi Konferencia, Stratégiai Füzetek 2.) 
7., Szervezeti jövõkép meghatározása. Milyennek 
szeretnéd látni a magyar cserkészetet 5 év múlva? 
(2005. szept.-nov.) 
8., Stratégiai hangsúlyok. A szervezeti jövõkép 
eléréséhez szükséges prioritások meghatározása. 
9., Stratégiai tervjavaslatok. Folyamatosan véle-
ményezett kifejtése a stratégiai hangsúlyoknak. 

         A 7. lépés részeként a bizottság tagjai elláto-
gattak kérdésükkel a II. cserkészkerület közgyûlé-
sére, országos fórumot tartottak Budapesten, el-
mentek az Észak-Magyarországi Konferenciára, fó-
rumot rendeztek Szegeden és Pécsett; és az I. kerü-
let segédtisztképzésén.  
         Az ezekbõl összegyûlt anyag alapján a Bi-
zottság három-öt stratégiai hangsúlyt fog hamaro-
san meghatározni, melyrõl a második Hírlevélben 
fogunk beszámolni. Ezen hangsúlyok vizsgálatára 
és kifejtésére munkacsoportokat szervez.  
 
         A Fejlesztés minden dokumentuma megtalál-
ható a lenn olvasható honlapcímen. Várjuk a hozzá-
szólásokat mostani munkaszakaszunkban is. Jó 
Munkát! 

A Stratégiai Bizottság tagjai 
 
A Stratégiai Fejlesztés portálja:       
www.cserkesz.hu/strategia 
Telefon:      20 / 396 6849 
E-mail:       strategia@cserkesz.hu  
                   nagy.balazs@cserkesz.hu 
 
 

A Stratégia Bizottság munkájának 
egy éves mérlege 

 
         Az Országos Intézõ Bizottság 2004. novem-
berében hozta létre a Stratégiai Tervezõ Bizottsá-
got, hogy mérje fel a magyar cserkészetet, mint 
mozgalmat és a hozzá kapcsolódó szervezetet 
(MCSSZ) és tegyen a Közgyûlésnek ajánlást az 
MCSSZ középtávú 5 éves stratégiájáról.  
         A stratégiai tervezõ folyamatban komoly fi-
gyelmet fordítottunk arra, hogy megismerjük a kü-
lönbözõ életkorú, nemû, felekezetû, az MCSSZ kü-
lönféle szintjein tevékenykedõ cserkészek vélemé-
nyét. A széleskörû reprezentativitásnak köszönhe-
tõen úgy látjuk, hogy nincs az MCSSZ-nek olyan 
szegmense, amelynek véleményei kimaradtak vo l-
na a tervezõ munkából.  
 
A stratégia tervezõ munka legfontosabb eredmé-
nyei: 
• Az ország minden hatodik cserkésze hallott 

már a Szövetségben folyó stratégiai tervezés-
rõl és közülük körülbelül 450 cserkészvezetõ 
vett részt közvetlenül a munka valamelyik fó-
rumán.  

• Az ország cserkésztársadalmának jelentõs ré-
szében sikerült tudatosítani a hosszú távú, az 
MCSSZ különbözõ csoportjainak együttmû-
ködésen alapuló tervezés elõnyeit. 

 
1. 

?? ?? 

2. 

3. 8. 

9. 
7. 

4. 

5 - 6. 
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 héz volt a találkozáskor átérezni a két csoportnak egymás örömeit és nehézségeit.  
Érdemes nagy, vastag szemeteszsákokat húzni a hátizsákokra, különben – esõ esetén – hamar beáz-

nak.  
Vándorlás közben különbözõ keretmesés elemekkel próbáltuk élvezetesebbé tenni a gyaloglást.  
 
1. Táborhelyen töltött napok  
A táborhelyen töltött napok nagyjából követték egy átlagos cserkésztábor rendjét. Volt kézmûves 

nap, strandolás, képzés, sok-sok játék, stb.  
 
1. Portya  
Mivel amúgy is minden másnap gyalogoltunk, nem láttuk érelmét annak, hogy a klasszikus értelem-

ben vett portyára küldjük a gyerekeket. Ezt úgy oldottuk meg, hogy az egyik vándorlós napon (amikor 
Nagyhutára mentünk) menet közben megjátszottuk, hogy meg kell állnunk, mert valami probléma adódott. 
Ekkor persze már este volt, így a gyerekek maguk mondták hogy aludjunk a szabad ég alatt. 
“Belementünk”, lefeküdtünk aludni, de a vezetõk éjszaka leléptek. Így reggel már csak a keretmesés levél 
és a benne található feladatok voltak a gyerekekkel. És a vezetõknek is volt egy “nyugodt” éjszakájuk és 
délelõttjük :- )  

  
Összesítés  

Pozitívumok:  
ü A végén már minden õrs képes volt negyed órán belül, szakadó esõben felállítani, illetve lebonta-

ni a sátrát.  
ü Bõven volt lehetõsé g gyakorolni az esõben való tûzgyújtást  
ü Megtanultuk, hogy nem az idõjárástól függ a hangulatunk :-)  
ü Növekedett bennünk a kitartás és az állóképesség  
ü Átélhettük annak az érzését, hogy milyen a vándor élet  
ü Jó volt látni ahogyan bíztattuk egymást hosszabb távok és szakadó esõ esetén  

 
Negatívumok:  

ü Nem jó, hogy két csoportban vagyunk minden másnap  
ü Nem szeretjük meg úgy az egyes táborhelyeket, mint egy hely esetén  
ü Nincs építkezés, ami fontos egy csapattáborban  
 
Mindenképpen javaslom, hogy próbáljátok ki egyszer a vándortábort, összességében feltétlenül meg-

éri! Elsõsorban talán kószáknak é s rovereknek tudnám ajánlani, de csapattábor keretében is élvezetes.  
 

Jó táborozást, jó munkát!  
 
                        Kokaveczné Bánki Judit (Jumbó)  
                                  550. Márton Áron Cscs.  

Játékajánló  
 

Babjáték (Kicsiknek) 
 

Szlovákiában játsszák - azaz inkább játszották - nyaranta. 
A gyerekek mezítláb, szoros körben állnak. Mindegyikük tart kezében néhány bab-
szemet; ha azt akarják, hogy a játék tovább tartson, akkor többet, ha rövidebb idõtar-
tamra gondolnak, akkor kevesebbet. Kiszámoló segítségével döntik el, hogy ki kezdi 
a játékot. 
 
An-tan-té-nusz 
szó-raka-té-nusz 
szó-raka-tiki- taka 
bilim-balam-busz.  
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Gyaloglás 10 napon át... – avagy egy vándortábor tapasztalatai  
 

2005 nyarán az 550. Márton Áron Cserkészcsapat vándortáborra adta a fejét. Mivel a csapat életé-
ben ez volt az elsõ alkalom, így nem kevés elõkészületet és utánajárást jelentett a tábor megszervezése. 
Mégis szép feladat volt ez, sok-sok tapasztalattal. Ezeket szeretnénk most megosztani a Kerület többi csa-
patával, hátha kedvet kap valaki hasonló szervezéséhez.  

 
1. Terület kiválasztása, érdeklõdés  
Elsõ lépésben a csapat vezetõsége megá llapodott abban, hogy a Zemplénbe megyünk, mert ott még 

nem voltunk. Illetve én már több alkalommal is voltam ott vándortáborban, így volt némi tapasztalatom.  
Ezután ismerõsöktõl és az info listán elkezdtünk érdeklõdni, ki járt már táborozni a Zemplénben, il-

letve ki volt vándortáborban. Rengeteg válasz érkezett, elkezdõdött a tapasztalatszerzés. Szerencsi cserké-
szekkel is felvettük a kapcsolatot, akik sokat segítettek a táborhelyek kiválasztásában.  
 

1. Táborhelyek kiválasztása  
Elõször el kellett döntenünk, hogy naponta, vagy ritkábban vándorlunk, illetve azt is, hogy egyszer-

re mennyit tudunk megtenni. Alföldi gyerekekrõl lévén szó, nem túl tapasztalt társaságról, ezért abban álla-
podtunk meg, hogy kétnaponta megyünk tovább. Ez egyébként azért is volt jobb, mert könnyebb volt tarta-
ni a cserkésztábor jelleget. Ha ugyanis minden nap 20-25 km-t megyünk, akkor a gyalogláson kívül nem 
sok mindenre marad idõ...  

Ennek fényében indultunk el, és választottuk ki a helyeket. Eleinte kevesebb, majd egyre nagyobb 
távolságra egymástól. A végleges verzió ez volt:  

1. nap: Arka  
2.-3. nap: Mogyoróska (19 km)  
4.-5. nap: Nagyhuta (22 km)  
6.-7. nap: Telkibánya (28 km)  
8.-10. nap: Hercegkút (25 km)  
Januárban, hóeséses idõben indultunk el Szegedrõl, hogy megnézzük a helyeket. Erre a jövõben 

(vándortábor esetén) legalább 2 napot kell szánni, mert képtelenség minden helyet végigjárni ennyi idõ 
alatt. Az viszont biztos, hogy sokkal kevesebb igényünk volt így egy-egy hellyel kapcsolatban, hiszen “két 
éjszakát bárhol kibírunk” jelszóval vágtunk neki.  

 
1. Engedélyek  
Az engedélyekkel nem volt gond, két ÁNTSZ-hez tartozott az öt hely, simán megkaptunk mindent. 

Így a Szövetség felé is idõben el tudtuk küldeni a jelentéseket.  
 
1. Keretmese  
Egész évben, így a táborban is a Gyûrûk Ura volt a keretmesénk. Ez ideális egy vándortáborhoz, a 

felelõsök szépe n kitalálták minden nap sajátosságát.  
 
1. GH  
Egyik legnagyobb feladat a praktikus gh kitalálása volt. Egy állótáborban ez nem gond, hiszen né-

hány nap alatt gyönyörû építményekkel tehetjük otthonossá a tábori konyhát. Végül Misi atya ötlete nyo-
mán “mobil” gh-t készítettünk: utánfutóra készíttettünk rácsot, bele fa deszkákat, melyek a csomagok szá l-
lításánál egy második szintként szolgáltak, napközben pedig polcokként, vékony fémtartókra helyezve az 
utánfutó rácsra kívülre. (ld. fénykép)  

 
1. Vándorlós napok  
Ezeken a napokon 5.00-kor volt ébresztõ, hogy idõben el tudjunk indulni, és ne a tûzõ napon kelljen 

gyalogolni. Persze ez utóbbi nem volt akadály, hiszen inkább az esõ esett, mint a nap sütött :-)  
Két csoportban mentünk: Kb. 4-en mentek kocsival, a gh-sok + 1-2 segítõ, hogy idõben elérve az új 

táborhelyet elkezdjék kialakítani az alakulóteret, a gh-t, készíteni az ebédet/vacsorát, stb. A parancstáblát és 
a táborkeresztet szintén mobilra csináltuk, így azokat magukkal vittük a 10 nap alatt.  

Velük párhuzamosan a többiek gyalog indultak. Ez a tábor egységét tekintve nagyon rossz volt! Ne-
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• Komplex képpel rendelkezünk a magyar cser-
készet mûködésérõl, amelyet szívesen meg-
osztunk az érdeklõdõk kívánsága szerint 
mélységben. Az éves jelentésekhez képest 
specifikus adataink vannak a csapatok korfá-
ját, helyi adottságait, helyi kapcsolatrendsze-
rét tekintve. Megismertük az MCSSZ struktú-
ráival párhuzamosan létrejött alapítványi 
struktúrák mûködését és azok nehézségeit. 
Információkkal rendelkezünk arra nézve, 
hogy a tagság milyen szolgáltatásokat vár az 
MCSSZ-tõl.  

• A központi stratégiai tervezõ munka mellett 
az egyes cserkészszakterületeken is elindult 
egy az eddigi tapasztalatokat összegzõ és 1-2 
éves további munka körvonalazására irányuló 
tervezés. A STB munkatársai eddig a Magyar 
Cserkész c. újság szerkesztõségének, az Or-
szágos Külügyi Bizottság és a regös cserké-
szek közös gondolkodását moderálták. 

• A STB munkájának indirekt eredménye volt, 
hogy az egymás melletti cserkészkerületek-
ben dolgozó vezetõk elkezdték körvonalazni 
kerületeik közötti regionális együttmûködés 
lehetõségeit. Idén ezt láthattuk a II., IX. és 
XI. cserkészkerületek és az I. és X. cserkész-
kerület vonatkozásában is. 

• A keresztény ifjúságneveléssel foglalkozó 
mozgalmak vezetõi jónak és kívánatosnak 
tartják a cserkész munkát és a szervezeti fe l-
építést érintõ közös gondolkodást, annak 
eredményeit követik és sokan gondolkodnak 
hasonló folyamat beindításában.  

Rajtuk kívül több civil szakmai fórum érdeklõdés-
sel tekint a tervezõ folyamat történéseire és ered-
ményeire. 
 
         Munkánk során többször megállapítottuk, 
hogy a Stratégiai Bizottság kommunikációján sok 
javítani való van. Mindazonáltal úgy gondoljuk, 
hogy a stratégiáról való együttgondolkodás nem a 
Bizottságnak, hanem az MCSSZ tagsága számára 
fontos. A STB feladata, azoknak a fórumoknak a 
megteremtése, melyek segítik a vélemények és ér-
vek felszínre jutását. 
         A különféle vélemények megléte a stratégiai 
folyamat alapfeltétele. Ezért tartjuk fontosnak, 
hogy lehetõleg mindenki hozzászóljon. Természe-
tesen tisztában vagyunk azzal, hogy a ez a lehetõ-
ség nem mindenki számára egyformán fontos. 
 
         Egyúttal jelezzük, hogy a 2006 tavaszán ki-
dolgozásra cselekvési terv megalkotásához szüksé-
günk van mindenki támogatására, hogy a 2006-tól 
2010-ig tartó idõszak munkáját meghatározó doku-

mentum realitásokon nyugodjon és széles körben 
elfogadott legyen.  
 
A STB munkatervében szereplõ további munka 
lépései: 
 
          2005. nov. 15.-2006. január: A 2010-ben 
megvalósuló MCSSZ-hez vezetõ prioritások men-
tén 3 munkacsoport létrehozása és a prioritások ki-
dolgozása hazai és külföldi minták, egyéni ötletek 
felhasználásával 
2006. január 31.: Stratégiai terv - Elsõ olvasat  
2006. február: A javaslat nyilvános vitája (Tiszti 
gyûlés és egyéb fórumok) 
2006.  március 15.:Stratégiai  terv 2. változat 
2006. március 20.: Konferencia az MCSSZ 
stratégiájárólà a majdnem végleges terv vitája 
2006. április 24.: Stratégiai terv 3. végleges verzió  
2006 május 20.: Országos Közgyûlés 
 
A Hírlevél második részében Jernei Péterrel,a 
II. kerület vezetõtisztjével készült riportot olvas-
hatjuk: 
 
Péter, te ott voltál a II. Cserkészkerületi Közgyûlé-
sen, az Északkelet-magyarországi Konferencián és 
a II. Cserkészkerület (nemcsak) Fiatal Vezetõk In-
formációs Konferenciáján is, ahol a Stratégiai Fo-
lyamatról folyt közös gondolkodás. Milyen tapasz-
talatod van, hogyan fogadták a cserkészvezetõk a 
Folyamatról való beszélgetést? 
Az a tapasztalatom, hogy az idõsebb (már nem ak-
tív) generáció kissé szkeptikusan állt a dolgokhoz.  
Eleinte nem értették mirõl is szeretnénk kikérni a 
véleményüket, szokatlan volt számukra a tudatos, 
mai korhoz igazodó jövõtervezés. Az viszont tény, 
hogy az aktív munkát végzõ, vagyis a napi gondo-
kat, bajokat, illetve pozitív élményeket átélõ cser-
készvezetõk korosztálytól függetlenül az ügy 
mellé álltak. Örültek, hogy megkérdezték a véle-
ményüket, és az egyre súlyosabb gondokra végre 
tudatos és hosszú távú megoldási stratégiát dolgo-
zunk ki országos összefogással! 
 
A korosztályoktól függött-e ezen alkalmakon a Fo-
lyamatban való aktív részvétel? 
Nem igazán. Minden korosztály képviseltette ma-
gát. 
 
Miben látod a Stratégiai Fejlesztõ Folyamat ered-
ményeit illetõen kerületed csapatvezetõinek felelõs-
ségét ? 
Örülök a kérdésnek! Szerintem semmiféleképpen 
sem a csapatvezetõk felelõssége a stratégiai folya-
matok megtervezése, az akciótervek kidolgozása. 
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A téli madáretetés 
 
Mikor kell etetni a madarakat? 
 
Etessünk idõben és folyamatosan! A hazai klíma-

viszonyokat figyelembe véve december és február 
között indokolt a madarak etetése. Amikor etetni 
kezdtünk, tegyük azt folyamatosan, az etetõ ugyanis 
egy idõ után az egész környékrõl odavonzza a ma-
darakat, és ha éppen akkor hagyjuk abba, amikor 
hófúvások, kemény hidegek vagy ónos esõk miatt a 
legnagyobb szükségük lenne rá, a gyengébb példá-
nyok, miután a közelben már nem találnak elegendõ 
természetes táplálékot, akár el is pusztulhatnak. Aki 
csak hétvégeken látogat ki a telekre, természetesen 
ilyenkor is vihet magával szalonnabõrkét, faggyút, 
ezzel csak az egyébként is a környéken tanyázó 
madarakat segíti és nem okoz problémát, ha min-
dent el is fogyasztottak, mire legközelebb ismét 
odalátogat. 

 
Hol etethetünk madarakat? 
 
Szinte nem létezik hely, ahol reménytelen lenne 

a madarak etetésével próbálkozni, bár kétségkívül 
elõnyös, ha fás, kertes környezetben lakunk. Nem 
akadály azonban a panellakás sem: a madártani 
egyesület egy tagjának a nyolcadik emeleti panella-
kása ablakába is sikerült felszoktatnia a cinegéket! 

 
Milyen madarak felbukkanása várható? 
 
Elsõsorban szén-, kék- és barátcinege megjele-

nése várható, de ha öreg fák vannak a közelben a 
csuszka is bizonyára jelentkezni fog. Néha felbuk-
kan egy-egy balkáni vagy nagy fakopáncs is. Rend-
szeresen jár az etetõre néhány fekete rigó, alkalmi-
lag egy-egy vörösbegy, a magevõk közül zöldikék, 
meggyvágók, fenyõpintyek, erdei pintyek és termé-
szetesen házi és mezei verebek. 

 
Mivel etessünk? 
 
A legjobb a napraforgó, de miután sajnos megle-

hetõsen drága, érdemes faggyúval keverni. Az ol-
vasztott faggyúhoz néhány maroknyi napraforgót 
aduk, jól elkeverjük, majd kihûlés elõtt formába 
(üres konzerves vagy sajtosdobozba) öntjük. Ha 
még idõben zsinórt húzunk bele, annál fogva 
függeszthetjük a gyümölcsfa ágára, vagy az ablak 
elé („madárkalács”). Gyûjthetünk õsszel tökmagot, 
azt is nagyon szeretik a cinegék (a padláson lehet 
szétteríteni, hogy meg ne penészedjen!), örömmel 
kutatnak a karácsonyi beigli diótörmelékében, de 
függeszthetünk az ágakra faggyúdarabot, szalonna-
bõrkét, fagyos idõben nyers marhahúst is. A fekete 
rigó és a vörösbegy szívesen válogatnak a konyhai 
hulladékban, de készíthetünk nekik külön keveréket 
is. Ennek összetétele: reszelt nyers sárgarépa, sajt 
és friss túró, ehhez apróra vágott almát, fõtt vagy 

Ez az országos vezetõk feladata. Ha energiája enge-
di, akkor jó és fontos, ha részt vesz STB megbeszé-
lésein, a bizottsági munkában, de ez nem várható el 
cserkészmunkájának természetes részeként.  
 
Informális fórumokon, hivatalos eseményeken, és 
legutóbb az OIB-n is kaptunk olyan visszajelzése-
ket, hogy nem kielégítõ a STB kommunikációja a 
tagság felé . Önkritikát gyakorlunk, és szeretnénk 
beismerni ennek való voltát. Milyen javaslatod len-
ne, hogyan tudna a Folyamat több embert elérni? 
Én egyáltalán nem így látom! Sõt ellenkezõleg, né-
ha már túlzásnak is érzem a minden részletet érintõ 
eszmecseréket… Nyomtatott és elektronikus for-
mában is rendszeresen kapom a tájékoztatást, a 
honlap bárki számára elérhetõ és nyitott, telefonon 
pedig mindig rendelkezésre áll valaki. Egyedül a 
Vezetõk Lapjában hiánylom STB munkájának a 
megjelenését... (felvettük a kapcsolatot a VL-lel, 
reméljük építõ párbeszéd, és kapcsolat alakul ki - a 
szerk.) 
 
Kérlek, mondj két-három fontos kérdést, amelyre a 
Folyamattól vársz megoldást! 
Ezennel megragadom az alkalmat, és beszúrom 
azokat a felvetéseket (több mint két-három), ame-
lyek a legnagyobb gondként merültek fel a csapat-
vezetõk számára a fent említett együttléteinken. 
Természetesen a helyi, kerületi szinten megoldható 
gondokat nem említem. 
1.       Tudatos és professzionális PR tevékenység. 
2.       Felnõttképzést központi összefogással és te-
matika alapján.  
3.       Mielõbb alkalmazni kell fizetett munkatár-
sakat a Szövetségnek. 
4.       El kell érnünk az állami szintû anyagi tá-
mogatást, mely beépül a költségvetésbe. 
5.       Szorosabb kapcsolatot kell kiépíteni a a 
WOSM-mel! 
6.       Legyenek professzionális tanácsadói a Szö-
vetségnek! 
7.       A Vezetõk Lapja legyen nyilvános és min-
denki számára hozzáférhetõ!  
 
Hogy látod, optimisták, vagy pesszimisták a cser-
készvezetõk a cserkészet jövõjét illetõen? 
Õszinte legyek? Ez mindig a vezetéstõl függ! Ha 
siránkozó, semmitmondó, és hiteltelen, aktív cser-
készmunkát nem végzõ vezetõ próbálja irányítani a 
csapatokat, akkor bizony mindenki pesszimista 
lesz. Ha viszont egy lendületes és szorgos, közösen 
dolgozni tudó vezetõ áll az élen, akkor ez a lendület 
mindenkit magával ragad! Bármennyire elcsépelt 
is, minden esetben áll a képlet: „a vezetés elsõsor-
ban példaadás”.  
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nyers húsdarabkákat keverünk. Az egészet össze-
gyúrjuk, majd fellazítva „tálaljuk” az ablakpárkányon 
vagy a kert sarkában felállított etetõsátor alatt. A 
magevõk (meggyvágó, zöldike, tengelic, fenyõpinty 
stb.) részére a napraforgón kívül ocsút, vagy az üz-
letekben kapható kanárieleséget, de kölest, muhart 
és fénymagot is adhatunk. 

 
Mivel ne etessünk? 
 
Kenyér és zsömledarabokat ne adjunk a cine-

géknek, csuszkáknak, mert ha nedvességet kapnak, 
nagyon könnyen megsavanyodnak és halálos bél-
gyulladást okozhatnak. Nyugodtan etethetünk vi-
szont kenyeret a dankasirályokkal, az ablakra járó 
balkáni gerlékkel és verebekkel, melyek pillanatok 
alatt mindent elfogyasztanak, utóbbiak szervezete 
pedig már hozzá is szokott az ember asztaláról ke-
rülõ táplálékhoz. Sós, pörkölt formában sem napra-
forgó, sem más magok nem megfelelõek a mada-
raknak, ettõl csak elpusztulnak! Szalonnából is kizá-
rólag a sózatlan, füstöletlen felel meg a célnak! 

 
Milyen etetõtípusokat használhatunk? 
 
Aki ablakában kívánja etetni a madarakat, a leg-

különbözõbb megoldások között válogathat. Akár az 
ablakpárkányra is szórhatjuk az eleséget (városi 
bérlakások ablakaiban és erkélyein csak úgy etes-
sünk, hogy onnét a lejjebb lakók erkélyére, ablaká-
ba semmiféle szemét ne hulljon), de sokkal gyakor-
latiasabb és tetszetõsebb is az ábrán bemutatott ab-
laketetõ használata. Lehet etetni a gyümölcsfák 
ágaira függesztett és megfelelõn kivágott mûanyag 
palackokból, de sokkal jobban mutat egy etetõvé 
átalakított lopótök. Vannak, akik apró lyukú mû-
anyag hálóban akasztják fel a napraforgót és a cine-
gék azon hintázva csipegetik ki a szemeket. A föl-
dön elhelyezett fedett etetõsátorral nemcsak a mag-
evõket (pintyek, sármányok, zöldike), hanem a lágy-
evõket (rigók, vörösbegy) is a kertbe szoktathatjuk. 

 
A téli madáretetés és a gyakorlati madárvédelem 

egyéb vonatkozásai a madárvédõ különpróbában 
találhatók meg, melynek teljes anyagát a http://
www.cserkesz.hu/otker/szakagak/madarvedo címen 
találhatjátok meg. 
 

Ábrák: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             Nagy Gábor, 519. 

Odafent � a Retyezátban 
 
         Szeptember 5.-e, délután 2 óra. A Kis-Papusa 
nevû hegy keleti falában lábaink épphogy megáll-
nak a sziklakiszögelléseken. Kezeinknek nincs biz-
tos fogása, morzsás törmelékbe kapaszkodunk, a 
20 kilós hátizsák pedig lefelé húz az alattunk nyíló 
szakadékba. Pedig eddig olyan jól ment minden… 
A Déli-Kárpátoknak ebben a részében átlagosan 
minden második nap esik az esõ, de ezen a héten 
eddig egy csepp sem hullott. A jelzések kiválóak, 
eltévedni szinte lehetetlen. A Bukura-tó partján, 
2000 m magasban töltött éjszaka után gyönyörû 
napfelkeltében indultunk a gerinctúrára. Már lefelé 
haladunk a hegység 2 legmagasabb pontjáról, a Vf. 
Peleaga (2509 m) és a Vf. Papusa (2508 m) csúcsa-
iról, ahonnan gyönyörû panoráma tárult elénk. 
Szüleink, barátaink pedig bíznak bennünk és haza-
várnak. Mi pedig itt állunk 2300 méteren, a falhoz 
tapadva egy szakadék fölött... 
         Egyikünknek egy kicsit hátrálva sikerül fe l-
jebb másznia pár métert, ahol megtaláljuk az el-
vesztett, kitaposott ösvényt. Innen erõltetett mene t-
ben továbbindulva még világosban elérjük a mene-
dékházat, ahol ráadásul magyarul kínálják nekünk 
a meleg vacsorát... 
         „A lakatlan vidékek, a perifériák általában 
misztikus töltettel bírnak: a tenger, a pusztaság, a 
sziklás meredélyek növelik a lelki érzékenységet... 
A kiszolgáltatottságára ébredt ember elcsendese-
dik, szerényebb lesz... Kinyilatkoztatások, látomá-
sok, csodatételek és megtérések díszletei: a he-
gyek, a hegyek... Nyilván azért is olyan misztiku-
sak, mert a csúcsuk már egészen közel van az ég-
hez, vagyis Isten (általunk oly töredékesen képzelt) 
lakóhelyéhez... Csupán karnyújtásnyira a Teljes-
ség...”�írja Roman E. Rogowski lengyel alpinista 
pap A hegyek teológiája címû könyvében. Azt hi-
szem, egy kicsit talán mi is megtapasztaltunk ebbõl 
ott, a Retyezát csúcsai közt és a Kis-Papusa keleti 
falában.  
                                                                              Peti, Miki, Marci 
                   az 519. Bálint Sándor cserkészcsapat 
                                       rovercserkészei 


