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Híreink 

�  Május 20-án országos közgyûlést 
tart a Szövetség.  
 

�  Következõ számunk május 1-én fog 
megjelenni, lapzárta pedig április 17-én lesz. 
Várjuk írásaitokat!!! 
 

�  A Magyar Cserkészszövetség hosszú idõ után 
ismét megrendezi a Cserkész Labdarúgó Bajnok-
ságot, 2006. április 8.-án.  

Helyszín: Budapest XVI. kerület, Sasvár utcai 
sportpálya.  

Részletek és nevezés: Amberboy Zsolt 1165 Buda-
pest, István király u. 14. ill. drótpostán: 

zsolt.amberboy@emtec-group.hu 

Nevezési határidõ: 2006. március 20. 
 

�  A Lengyel Cserkész Szervezet koordinálja a Fi-
atalok csereprogramját, melyet  Radomskoban 
rendeznek meg, 2006. augusztusában (2 hét). Or-
szágonként 15 személyt várnak, 15-18 éveseket. A 
program nyelve angol, témája pedig a demokrácia. 

Jelentkezési határidõ: 2006. április 1. 

Érdeklõdni az Országos Külügyi Bizottságnál 
lehet. 
 

�  Az IKSZI (Ifjúsági Koordinációs Szolgáltató 
Iroda) megnyitotta a TESZ-VESZ közösségi teret, 
ifjúságneveléssel foglalkozó szervezetek vezetõi és 
önkéntesei számára, ahol különbözõ szolgáltatáso-
kat nyújtva tudja segíteni munkájukat.  

(Internet, nyugodt megbeszélõ hely, könyvtár, önköltsé-
gi nyomtatás, fénymásolás, …)  

Cím: 1085 Bp. Horánszky u. 20. III. em.  

(1)-266-1532; ikszi@ikszi.hu  
 

�  Országos Diákfilm Fesztivál: 

http://www.hmg.sulinet.hu/verseny/2006/ 

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 

�  Német cserkészek szerveznek egy nemzetközi 
tábort –IMWE, melynek helyszíne egy középkori 
cserkész vár Rieneckben.  

Idõpont : 2006. április 10-17.  

Jelentkezés és további információ:  

Kara Enikõ: karaeniko@cserkesz.hu,  

t: 06303564431 
 

�  Országos Kiscserkész Vezetõképzõ Tábor  

Jelentkezés feltételei: 

1. Minimum õrsvezetõi (st, cst) képesítés vagy ér-
vényes õvvk jelentkezés az idei évre. 

2. 14-24 éves kor. 

3. Csapatparancsnoki ajánlás. 

A tábor idõpontja 2006. augusztus 8-18. 

Jelentkezési határidõ : március 11. 

Székely András, 1121 Bp., Budakeszi út 30/c 

szekand@freemail.hu 
 

�  XVII. Kárpát-medencei Regöscserkész-tábor 

Idõpont: 2006. június 25.—július 4.  

Helyszín: Sellye 

Részvételi díj: 16 000 Ft 

A programból: folyamatos néptánc- és énektanulás, 
kézmûves foglalkozások (fafaragás, szalma-, csuhé-, 
gyékény- és vesszõmunkák, mézeskalács készítés, ne-
mezelés, lószõrékszer készítés, rezezés, gyertyamártás, 
gyöngyözés, bõrözés, batikolás, hangszerkészítés, agya-
gozás, papírhajtogatás, spanyolozás, kenyérsütés, 
hímestojás festés), elõadások (hangszeres ill. néprajzi), 
népszokások (regölés, téltemetés, pünkösdölés, stb.), 
népi játékok, stb. 

Részletek: http://www.regos.hu 

Információ: Sisak Áron: aron@cserkesz.hu vagy 
N é m e t h y  K á l m á n  t á b o r p a r a n c s n o k :  
nemethyk@freemail.hu 
 

�  KAJA—Kerületi Akadályverseny Jászberény  

Idõpont : 2006. április 28-30. 

Részletek: www.kaja.uw.hu 
 

�  Megjelent a Svensson-féle Madárhatározó, 
melyet a Paletta Papír Írószer a cserkészeknek 
megrendelés esetén 1600 Ft kedvezményt ad, így a 
keményfedeles könyv ára 6300 Ft. 

További információ: www.korosklub.gportal.hu 
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Ha jöttök, leszünk... 
 

       Négy évvel ezelõtt más volt a Kerüle-
tünk, mint ma. Néhány vezetõ személyében 
változás történt, néhány csapatparancsnok le-
mondott, néhány csapat szünetelteti tevé-
kenységét. A lemondott kerületi vezetõk he-
lyére nagyrészt újak vállalkoztak, néhány új 
csapat kezdte meg a mûködését. Újjáéledni is 
próbált egyik-másik csapat. Részben sikerült, 
részben nem.  

       Akik maradtunk, egyre jobban kialakí-
tottunk egy összeszokott munkarendet. Ap-
ránként megismerjük egymás adottságait, ké-
pességeit. Egyre inkább tudjuk, kire mennyit 
lehet bízni, mennyire terhelhetõ. Ki kivel tud 
a legjobban együtt dolgozni. Kialakulófélben 
van egy csoportmunka, amiben mindenkire 
szükség van, aki köztünk van, köztünk ma-
rad. Mert csak az marad ki, aki elmegy. Aki 
marad, arra munka vár. Aki marad, az elõbb-
utóbb rájön, hová illik ebben a közös épület-
ben leginkább. Ahol a legjobban is érzi ma-
gát.  

       De lassan lejár a választottak és kijelöl-
tek–fölkértek–megbízottak ideje. Azért, hogy 
bárki, aki megtalálni véli ebben a munkacso-
portban, a Kerület vezetésében a helyét, je-
löltként induljon a választáson és megmutas-
sa, mire képes együtt másokkal, egymásért. 

       Köszönetet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik bármennyi ideig is, de hordoz-
ták a Kerület bármely területének, vagy csa-
patának vezetõi feladatát. Hogy ki mennyit 
tett hozzá, egyedül a Mennyei Atya annak tel-
jesen átlátó tudója. A legkisebb, a legkeve-
sebb értékteremtõ, megõrzõ együttlétre vitte a 
Kerület, s abban fiataljaink jövõjét, 
valamennyiünk sorsát. Éppen ezért          
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Kedves Cserkésztestvéreim! 
 

        Talán már hallottatok róla innen-onnan, de most hivatalosan is bejelentem: 2006. 
március 11-én ismét megrendezésre kerül az Árvízi Emléknap! 

Már tavaly is, több mint ezer cserkész és civil jött el a Dóm térre, az ország, sõt a Kár-
pát-medence különbözõ vidékeirõl! Egy csapásra, nagy múltú országos cserkészprogra-
mok rangjára emeltük ezt a színes programokkal teli, élvezetes eseményt! 

 

        A tavalyi siker-programok mellett, idén jó néhány újdonsággal is találkozhattok: 

A kisebbeket játéksátorral, a nagyobbakat lovaglással, íjászattal, ostorpattogtatással, 
nyomozójátékkal és egy esti, tûzzsonglõrök által meggyújtott tábortûzzel várjuk. Ezen-
kívül sokféle kézmûveskedési lehetõségre is sor kerül, mint például: üvegfestés, rézdom-
borítás, gyöngyszövés, csuhébaba készítés, kovács-mesterség, tojásírás, fakanálbáb ké-
szítés, rafiázás, sógyurmázás, szövés. Monumentális játékaink, mint az óriás-jenga, óri-
ás-sakk, élõ csocsó, twister, még izgalmasabbá teszik a napot. A jó hangulatot zenekar-
ral tesszük teljesebbé. A Plébánia, erre a napra a Dóm tornyát is megnyitja! 

Délután 6 órakor Gyulay Endre megyés püspök úr celebrál szentmisét. Ugyanekkor az 
altemplomban Istentiszteletet is tartanak.  

További információt találni és jelentkezni a  

www.cserkesz.hu/arvizinap webcímen lehet! 

 

A szervezõ csoport nevében 

               sok Szeretettel várlak benneteket: 

 

                                       Bérdi Péter st. 

(Folytatás a címlapról) 

köszönet jár érte. Tudom, a megfelelõ, mérték szerinti köszönet nagyon messze áll ezektõl a so-
roktól. Nem is annak szánom. Csupán szimbólumnak. Jelzésnek, hogy hálás szívvel gondolunk, 
gondolok Rájuk, Rátok. Akikkel - hiszem -, valahol most is egy hajóban evezünk, csak a hajó 
más szögletében. Hiszen minden értékteremtõ ugyanabban a hajóban él, ugyanazon szelet fog 
be, ugyanazon célhoz készül: a végsõ Omegához, Krisztus Istenünkhöz. Tõle várjuk végsõ 
számadásunkkor az elismerõ, vagy elmarasztaló szavakat.  

       Ezekkel a sorokkal köszönök el jelképesen kerületi négy éves munkánktól, munkatársak-
tól, hogy április 1-jén tovább hajózhassunk tapasztalatokban megerõsödve, új cserkésztestvér-
munkatársakkal kiegészítve, teljes legénységgel: mindazokkal, akik ott lesznek. Ha jöttök, le-
szünk! 
 

       Jó munkát! 

                                                                                                                           Misi a. 

 

15 2006. március 

Milyen programokat szerveztek mostanában? 
• Nagyböjti péntekeken keresztúti ájtatosság- be-

kapcsolódva az egyházközség lelki életébe. 
• Március 11-én a szegedi árvízi nap. 
• Március 15-én, nemzeti ünnepünkön a falu 

megemlékezésén koszorúzás. 
• Húsvét elõtt takarítás a templomban. Virágva-

sárnap és nagypénteken a passió felolvasása. 
Ünnepi szertartások… 

• Május 11-13. Szent György nap-mindenkit vá-
runk, gyertek!!!!!!!!! 

• Folyamatos kapcsolattartás az erdélyi 
csíkmadarasi csapattal a (2005-ös csapattábor 
közös volt velük, náluk.) 

 

Elõnyét vagy hátrányát érzitek inkább a végvári 
cserkészetnek? 
Ennek inkább sajnos a hátrányát, mintsem az elõ-
nyét tapasztaljuk. 
§ A családok szûkös anyagi helyzete (nagyfokú 

munkanélküliség a térségben). 
§ Mivel egy családból több gyerek cserkész, a 

tábordíj befizetése gondot okoz.  
§ Próbálkozunk pályázatok benyújtásával – több-

kevesebb sikerrel. 
§ Az utazás gondot okoz, ha más csapat meghí-

vását élvezzük. (Nem panaszképp, de a sükösdi 
bál nekünk péntek du. fél 4-tõl szombat délig 
tartott.) 

Azért van elõnye is a vidéki cserkészéletnek! 
§ Mindenki ismer mindenkit, kölcsönösen tudjuk 

egymást segíteni a családokkal. 
§ A vállalkozók, a polgármesteri hivatal jóindula-

tát élvezzük. 
§ Könnyebb a kapcsolattartás a kiscserkészek 

szüleivel. 
 

Mivel „tartja meg”  a csapat az idõsebb cserkésze-
ket? 
Ezek mi vagyunk! 
Az évek folyamán mély baráti társasággá kovácso-
lódtunk.  Mivel többünket a munka Madaras kör-
nyékéhez köt (tanítók, informatikusok, határõr-
ség…), így hétköznapjaink is közösek. Szombat 
esténként a plébánián összegyûlünk: filmet nézünk, 
beszélgetünk, néptáncolunk. Szilveszteri, névnapi 
partyt is szervezünk magunk örömére. Hálával tar-
tozunk Szõnyi János diakónusnak, aki csapatpa-
rancsnokunk –és az õ házuk volt kb. 15 évig a fõ-
hadiszállásunk–, valamint Jánosity István plébá-
nosnak, aki jelenleg ad helyet közösségünknek. 
 

          Köszönöm a beszélgetést! 
                                                          Böröndi Ági 
 

Bemutatjuk kerületünk csapatait 
5. rész 

 

Ezúttal Nagyfejeõ Brigittát, az 1508-as Hu-
nyadi János Cserkészcsapat egyik vezetõjét kérdez-
tük a madarasi cserkészéletrõl.  
 

Hányan vagytok a csapatban? Milyen a korosztály-
ok szerinti arány? 
Csapatlétszám: 
v Óvodás: 3 fiú 
v Általános iskolás: 6 fiú + 14 leány 
v Gimnazisták : 6 fiú + 6 leány 
v Egyetemista és dolgozók: 5 fiú + 3 leány 
 

Hány vezetõ van, ez sok, vagy kevés a csapat lét-
számához képest? 

Vezetõk épp elegen vannak, a képzõt a pécsi kör-
zetben végeztük (10-en). Azért mûködik jól a csa-
pat, mert idõben átadjuk az õrsök vezetését a fiata-
loknak, akik új ötletekkel és töretlen lelkesedéssel 
vezetik a kiscserkészeket. Az „öregek” így nem fá-
sulnak bele a cserkészmunkába, a háttérbõl segítik 
az ifjakat tapasztalataikkal. Az utánpótlás teszi ezt 
lehetõvé. A gyerekek egymást hozzák az õrsi fog-
lalkozásokra, testvérekkel, osztálytársakkal bõvül a 
csapat.  

a határbekötõ utaknál szemetet szedünk. 

- Gyereknapon sportversenyeket, métát szerve-
zünk a gyerekeknek. 

- A falunapon segítünk a sátrakat felállítani, be-
rendezni. 

- Az Idõsek Otthonába karácsonykor és még 
kétszer megyünk el az évben, amikor felkö-
szöntjük azokat a lakókat, akiknek születésnap-
juk volt. Ilyenkor versekkel, zenével készülünk. 
 

Mi pedig a szegedi 
Márton Áron Cser-
készcsapattól sze-
retnénk megtudni, 
milyen programokat 
s z e r ve z n e k  a  
rovereknek. 

Köszönjük a hasz-
nos ötleteket és a 
következõ kérdést! 
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Kitekintõ 

Az 567- sz. Mészáros Lázár Cserkészcsapat tag-
sága 

Bánhidi Andrea (akkor még Gyuricza Andrea) 
szakdolgozata 
 

Készült az 1999/2000. tanévben (ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógi ai Fõiskolai Kar 
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete); kon-
zulensem egy számomra igen kedves tanárom, 
dr. Fonyó Ilona pszichológus volt. 
 

A dolgozat témájának megválasztásában elsõ-
sorban személyes tapasztalatom vezetett, hiszen 
akkor még magam is aktív tagja voltam ennek a 
csapatnak. Kicsit furán mutatott a dolgozatom a 
gyógypedagógiai témájú diplomamunkák kö-
zött; de ez volt számomra végzõs logopédus-
pszichopedagógus hallgatóként az utolsó lehetõ-
ség, hogy bizonyos szociálpszichológiai mód-
szereket kis és nagy létszámú csoportok közre-
mûködésével magam is kipróbálhassak. 
 

Szerettem volna a dolgozat elejét képezõ törté-
neti áttekintésben rendszerezni és csokorba 
gyûjteni a cserkészet nemzetközileg is fontos 
eseményeit, a hazai cserkészet és természetesen 
(fõleg Ikotity Jóska bá’ nyomán) a bajai cser-
készcsapatok történetét is bemutatni. Mindez ál-
talános pedagógiai szempontból is érdekesnek 
bizonyult, hiszen a cserkészet, mint reformpeda-
gógiai irányzat, kevésbé ismert az átlag pedagó-
gusok elõtt. 
 

A szociálpszichológiai módszerekkel feltérké-
peztem az egyes õrsök, illetve az egész csapat 
társas kapcsolatait. Itt elsõsorban szociometriá-
val dolgoztam. Érdekes kihívás volt – a csapatra 
vonatkozó kérdõívet egyidejûleg 45 cserkész 
töltötte ki – a szociomátrix felállítása és az 
egyes õrsök szociogramjainak megszerkesztése. 
A csapat szociomátrixa leginkább egy A3-as 
formátumú kötésmintára hasonlít. 
 

Használhattam az interjúzás, a résztvevõ megfi-
gyelés módszerét is; abban az évben egész más 
szemmel láttam a csapat életét, picit belülrõl 

(szubjektíven), ugyanakkor igyekeztem „
kívülrõl” (objektíven) is megvizsgálni a törté-
néseket. 
 

Alaphipotézisem volt, hogy az egyes õrsök kö-
zötti kapcsolat erõsen felületes. Ez a teljes csa-
pat társas kapcsolatainak leképezése után be is 
igazolódott. Továbbá az is, hogy sajnos nem 
feltétlenül táplálnak a cserkészek pozitív érzel-
meket közvetlen vezetõjük, raj- vagy csapatpa-
rancsnokuk iránt sem. Idõnként egyes õrsök 
felépítése is aggodalomra adhatott okot. 
 

Vizsgálódásaim eredményeit természetesen 
utólag teljes beazonosíthatatlansággal rögzítet-
tem a dolgozatban. Interjú alanyaim, az egyes 
õrsök is álnéven szerepelnek az egyes fejeze-
tekben. A szociogramokban pedig az egyes 
cserkészek bizony csak sorszámmal szerepel-
nek. 
 

Aki most kezébe venné a szakdolgozatomat, 
már nem tudna beazonosítani senkit, az elmúlt 
6 évben a csapat tagságában nagy változások 
mentek végbe. 

                                       Bánhidi Andrea 

Csapatsatféta 

             Az elõzõ számban indított rovatunk célja, 
hogy hasznos ötleteket adjunk egymásnak és 
bemutassuk egy-egy csapat tevékenységét. 

          Elõször mi kérdeztünk, a sükösdi Belon 
Gellért Cserkészcsapat vezetõitõl; azt, hogyan 
vesznek részt a település életében. 

Tamás Márta parancsnok válaszolt: 

Ha sorba veszem az év eseményeit, a követke-
zõ rendezvényeken vagyunk jelen: 

- Az iskolai farsangon szoktak a cserkészek ki-
szolgálni, a szervezésben segíteni. 

- Március 15-én délelõtt „toborzót” tartunk, a 
fiúk huszárruhában, a lányok is magyaros vise-
letben, pártában mennek végig a falun és he-
lyenként megállnak, elszavalják a Talpra ma-
gyart, verseket mondanak. 

- Tavasszal a temetõ régi részében takarítunk és 
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Alapképzés 
 

Szeretettel várunk minden 18. évét betöltött felnõttet, akik érdeklõdnek a cserkészet iránt, az V. 
Kerületi alapképzésre. A képzések idõpontjai: március 18., április 8., május 13.  

A képzések az 1507. sz. Árpád-házi Szent Margit cscs. otthonában lesznek a Karolina Iskolában. 
(Szeged, Szentháromság u. 70-76.)  

Jelentkezni március 10-ig a keril@freemail.hu e-mail címen, vagy a 30/206-0375 telefonon lehet. 

Jó munkát!  

                                                                                                                                        Kéri László csst. 

Kerületi emlékeztetõ 
 

• Az éves jelentés mielõbbi beküldésérõl ne feledkezzetek meg! 
Kérem, hogy az éves jelentés és a tagdíj létszámarányos összege egyezzen! Az elmúlt évben 
hozzávetõlegesen 100 cserkésszel nem tudtunk elszámolni a befizetések és jelentés létszám-
különbsége miatt.  
 

• Várjuk a tagdíjbefizetéseket is, hogy az éves munkánk arra épülõ része ne bénuljon 
meg.  

Nem változott a tagdíj: 1200 Ft/fõ. 

Mellékelünk befizetési csekket is. Kérjük feltüntetni a csapat számát, nevét a közlemény 
részben. 
 

• Kerületünk kapott a Szövetségtõl 50 e Ft-ot. Ilyen összeget támogatásként osztottak ki 
valamennyi kerületnek a munkánkért. Hálásan köszönjük! 

 

• Ne feledjük az elõttünk álló cser-
kész-választásokat: 

       Április 1-jén kerületi tisztújító vá-
lasztás. 

Megkaptátok a meghívót. Ha bármely 
posztra van jelöltetek, a meghívóban jel-
zett módon tegyétek meg jelöléseteket.  

       Május 28-án országos tisztújító vá-
lasztás. 

Valamennyien vegyünk részt: segédtisz-
tek, tisztek, fenntartótestületi képviselõk 
mindkét jövõt formáló eseményen! Ed-
dig még csak két kiegészítõ kitöltött for-
manyomtatvány érkezett a 0581 és 0582-
es adatlapon. 
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Kedves Cserkésztestvérünk! 
 

Tisztújításra készül a kerület. 
Utoljára négy éve volt alkalom arra, hogy meghatározzuk, ki irányítsa az V. Cserkészkerület munká-

ját. Azóta rengeteg dolog változott, mind a cserkészetben, mind pedig a cserkészetet körülvevõ környezet-
ben, vagyis a régióban, az országban, sõt, Európában. Ezekrõl Te épp olyan jól tudsz, mint mi, ezért itt most 
csak a Kerületet érintõ dolgokról esik szó, röviden. Négy év hosszú idõ. Ez például abból is látszik, hogy az 
akkor megválasztott emberek közül mára sokaknak más feladata lett, nem tudják vállalni a tisztséghez kötõ-
dõ felelõsséget, feladatokat. Helyettük is újakat kell választanunk, hiszen a feladat rengeteg.  

Az alábbiakban rövid összefoglalót olvashatsz abból, hogyan is képzeljük el a Kerület jövõjét. Ter-
mészetesen minden ötletet, visszajelzést szívesen fogadunk, hiszen Neked és csapatodnak szeretnénk szol-
gálni, ez pedig csak úgy lehetséges, ha tudjuk, mire van igényetek. 
 

Az olvasáshoz és az átgondoláshoz kívánunk közös cserkész-köszöntésünkkel 
 

Jó munkát! 
 

          Laurinyecz Mihály cst. 
          Misi atya 
          kerületi elnök-jelölt 
 
   Kokaveczné Bánki Judit st.                            Babos Gábor cst. 
                   Jumbó                                                  Babosdzsi 
        ker. vezetõtiszt-jelölt                          ker. ügyvezetõ elnök -jelölt 
 
 
 

       Schoblocher Péter st.                                 Nagy Andrea õv. 
                     Sobi                                                         Rea 
          OIB küldött-jelölt                                        titkár-jelölt 
 
Kelt Szegeden, 2006. február 28. 
 
Jelenlegi helyzetünk... 
 

...felemás. 
Egyrészt amink van, az általában mûködik, sõt: jól mûködik. Ide sorolható a „Sodrásban”, a Kerület 

internetes honlapja és levelezõlistája, a tavalyi és idei Árvízi Cserkésznap, a regös szakág mûködése. . 
 Külön hangsúlyoznunk kell a rendszeres és színvonalas körzeti találkozókat, hiszen a Kerület rend-

kívül nagy területen helyezkedik el, így igen fontos, hogy az egymáshoz földrajzilag közel álló csapatok 
megismerhetik egymást és együttmûködhetnek. Évente egy-egy új csapat indult az elmúlt négy évben.  

Talán kevésbé feltûnõ, de alapvetõ fontosságú, hogy a Kerület minden cserkésze és csapata – egy 
tiszai-dunai vízicserkészekhez illõ mondással élve – egy hajóban evez, vagyis alapvetõen baráti, együttmû-
ködõ és elfogadó a hangulat.,. 
 

Mindebben nagy érdeme van az elõttünk járt összes vezetõnek. Köszönet érte Valamennyiüknek. 
Szeretnénk tovább gyarapítani ezeket az értékeket. 
 

Ugyanakkor látnunk kell, hogy más szemszögbõl nézve kevés derûre ad okot a Kerület helyzete: fo-
lyamatosan csökkenõ létszám, fogyó csapatok számban és (tisztelet a kevés kivételnek) létszámban, ráadá-
sul a meglévõ csapatok jelentõs része is – gyakran hosszú évek óta - igen komoly gondokkal kénytelenek 
szembenézni: szak-
mai háttér, tapaszta-
lat-, gyerek-, vezetõ- 
és forráshiány.  
 

Ilyen helyzetben ké-
szülünk tovább foly-
tatni, illetve átvenni 
a Kerület vezetését. 
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Lelki nap kósza korosztálynak  
� a résztvevõ szemével 

(az 519. Bálint Sándor cscs. nyári táborában,  
2005. augusztus) 

 

         Vasárnap délelõtt elmentünk a templom-
ba, ahonnan étel nélkül nekivágtunk az egész 
napos lelki napnak. A vezetõnk – Szûcs Balázs 
piarista kispap – elmondta, hogy hogyan képze-
li el ezt a bolyongást a hegyek között, és a lel-
künk mélyén.  

         Hárman, három 14-15 éves fiú, 5 perces 
csúsztatásokkal elindultunk a Hegyesd nevû 
hegy felé, melynek tetején egy várrom van, 
megbeszéltük kb. 50 perc múlva találkozunk. 
Esõ utáni nap volt, de szerencsére délelõtt vé-
gig sütött a nap, ezért csak combig lettünk vize-
sek. Vezetõnk kérésére a hegyen sem beszél-
tünk egymással, egyébként nem is tudtam vo l-
na, annyira lenyûgözött a táj. 

         Mikor Balázs is felért, akkor egy rövid 
szusszanás után papírokat osztott ki, s minde n-
kinek íróeszközt. Elõbb egy bibliai részt olva-
sott fel (II. Móz. 5,10), melybõl a magunknak 
fontosnak tartott részeket le kellett jegyeznünk. 
Utána kérdéseket tett fel, ezeket: 

1.  Mi volt eddig a legkomolyabb próbatétel az 
életedben (fizikai, szellemi, lelki, érzelmi)? 

2.  Vannak-e kudarcaid? Hogyan hatnak rád? 

3.  Küzdöttél -e már állhatatosan valamiért? 

4.  Írj néhány jellemzõ tulajdonságot, amit iga-
zán férfiasnak tartasz! 

         Következõ célpontunk egy rom volt, aho-
vá négyen négyféle útvonalon jutottunk el. Út-
közben válaszolnunk kellett a feltett kérdések-
re.  

A romnál új bibliai idézet következett  

(Szof. 3,14-18a), új kérdésekkel: 

5.  Mitõl félek (a legjobban)? 

6.  Ki hatott rám eddig a legerõteljesebben azok 
közül, akikkel személyes kapcsolatban va-
gyok (férfi)? 

7.  Mit nem tudok elfogadni önmagamban (amit 
szégyellek, utálok, terhemre van)? 

8. Mire vagyok büszke önmagammal kapcso-
latban? 

          Hamarosan közeledett a dél, mi pedig út-
ban voltunk a Csobánc felé. Egész addigi nap 
csak egy reggelit fogyasztottunk el. Ez is része 
volt a lelki napunknak. 

          Ennek a hegynek a megmászása már sok-
kal komolyabb volt, mint az elõzõ. Ha jól tu-
dom kétszer olyan magas, mint a Hegyesd, és 
mi is kétszer olyan fáradtak voltunk. Hosszas 
bolyongásunk közepette átmentünk néhány la-
kott településen, néhány szõlõsön, majd lassan 
mindannyian megtaláltuk az utat. Miután az Úr 
rávezetett minket a jó útra egy-kettõre a hegy 
tetején találtuk magunkat s vezetõnket. Õ itt el-
mondta, hogy az idézetek s a kérdések segítsé-
gével utunk végén saját imánkat kell megír-
nunk. Újabb kérdések következtek, egy újabb 
bibliai idézettel: 

9.     Van-e határozott, nagy célod? 

10.    Van-e igazi barátod, és/vagy mestered? 

11.    Mutasd be magad 20 év múlva! 

12.    Mitõl vagy boldog mostanában, mik a vá-
gyaid? 

          Utunk utolsó elõtti állomása egy lovarda 
volt. A Csobáncról lefele kb. 20 métert tettünk 
meg légvonalban, és 50-et lefele. Szüksége volt 
a testünknek egy kis lelki támogatásra. A lovar-
da mellet egy buszmegállóban megválaszoltuk 
a kérdéseket. Még most is csak kevés szót vál-
tottunk. Balázsnak út közben voltak a rokonai, 
így ott egy kis testi táplálékkal egészítettük ki 
lelki adagunkat. Utoljára felbaktattunk a Szt.-
György hegy tetejére, ahol szétszéledtünk, s ki-
ki megírta a maga imáját. Én a hegy egyik jel-
legzetességén, egy bazalt-orgonasípon ülve ír-
tam le, ami a fejemben megfogant. 

          15 km-rel a lábunkban nem tudtunk volna 
idõben visszaérni 20 perc alatt, így Balázs 
édesanyja autóval visszavitt minket. Levezetés-
ként egy, ellensúlyozva az egész aznapi egye-
düllétet, egy jó csapatjátékkal, a focival fárasz-
tottuk tovább magunkat. Sajnos szoros küzde-
lemben alul maradtunk, de vigasztalt minket a 
finom vacsora, amelyet a táborban maradt, ko-
rábban végzett idõsebbek készítettek el. 

                                                         Endreffy Zsolt 



12 V. évfolyam, 2. szám 

„Harsan a kürtszó….” 
 

Az idei esztendõ bõvelkedik a nevezetes 
évfordulók ünneplésében. Ebben az évben ün-
nepeljük a Nándorfehérvári diadal 550. évfor-
dulóját, megemlékezünk az 56-os forradalom 
és szabadságharc fél évszázaddal ezelõtt történt 
eseményeire, melyeket a csongrádi cserkészek 
is igyekeznek méltóképpen felidézni. Elmond-
hatjuk, hogy jó néhány tábor van már a hátunk 
mögött, rengeteget tanultunk, sok barátot sze-
reztünk, néha még irigyeket is.  

Közel 6-7 éve már, hogy csapatparancs-
nokunk, Dr. Vekerdy Sanyi-bá életre hívta a 
Honismereti tábort, mellyel a Kárpát – meden-
cében élõ összes magyar cserkészt szerette vo l-
na egy nagy táborban a keblére ölelni. Olyany-
nyira jól sikerült ez, hogy azóta különbözõ 
helyszíneken (Kárpátalja, Felvidék, Erdély, 
Délvidék) szinte minden évben újból megren-
deztük ezt. 

Az idén Csongrádon, a Cserkészpar-
kunkban a Tisza partján szeretnénk ennek 
szerét ejteni 2006. augusztus 6-tól (vasárnap) 
12-ig (szombat). 

A Honismereti táborokban lehetõség 
nyílik nemcsak a „szokásos” cserkésztudás át-
adására, hanem olyan történelmi visszaemléke-
zésekre is, amelyeket manapság már nem min-
denhol tapasztalhatunk meg. Szinte erõs túlzás-
sal „egyhetes történelemórának” is felfoghatjuk 
az ilyen táborokat, viszont jellegük nem a ha-
gyományos iskolai módszereken alapul. Igazán 
élvezetes portyákkal, kirándulásokkal színesít-
jük táborainkat, melyek maradandó élmények-
kel szolgálnak minden résztvevõnek. A tábor 
nem korlátozódik az általános és gyakorlati 
cserkészismeretek átadására, hanem ezen túllõ-
ve alapvetõ célja a magyarságnevelés, a magyar 
nyelv és a népi hagyományok ismerete, a ma-
gyar mûvelõdés értékeinek tudatos ápolása. 
Fontos, hogy a kárpát-medencei magyarság 
megmaradása érdekében ne csak beszéljünk, 
hanem tegyünk is! A táborban résztvevõk, akik 
fõként a környezõ országok magyar cserkészei, 
megosztják egymással az élményeiket, problé-
máikat, sikereiket és kudarcaikat is, és ezáltal 
próbálnak a többiek is erõsödni. A táborból ha-
zatérõ cserkészek feltöltõdnek egy ilyen talál-

kozás után, és otthonukban, környezetükben 
tartják a lelket az otthoniakban, hogy a magyar 
nyelvet, kultúrát, hagyományokat továbbvi-
gyék, és ne tûnjön el a globalizációban ez a 
népcsoport, ne olvadjon be nyomtalanul. 

A történelemi ismeretek elmélyítésén kí-
vül a cserkészet szellemiségét, lelkiségét is meg 
lehet élni a táborban, melynek célja hogy mind-
annyian tudjuk az irányt, amit Baden-Powell a 
boldogulás ösvényének nevez. 

          Persze mint oly sok dolognak ennek is 
gyakran az anyagiak szabnak határokat, melye-
ket igyekszünk kitolni minél messzebbre. 
Rendszeresen pályázatokat írunk, amelyeket 
több-kevesebb siker koronáz, a fenntartó testü-
letünk, szponzorok viszont mindig szánnak ere-
jükhöz mérten néhány forintot erre a nemes cél-
ra. Így a tábor költségeinek csak egy kis száza-
lékát kell a résztvevõ „külhoni” cserkészeink-
nek fizetni, de volt már arra is példa, hogy a 
kárpátaljai magyar cserkésztestvéreinknek a 
teljes itt tartózkodását tudtuk fedezni. 

Mindazokat, akik szeretnének részt ve n-
ni az idei honismereti táborban, szeretettel vár-
juk. További információt, illetve a jelentkezés-
sel kapcsolatos egyéb tudnivalókat cserkészcsa-
patunktól megkaphatják.  

Elérhetõségeink: 553. sz. Szent Imre Herceg 
Cserkészcsapat, 6640 Csongrád, Csemegi K. 
utca 1. 63/483-179,  

E-mail: csongradcserkesz@freemail.hu. 

 

„Harsan a kürtszó cserkészpajtás, táborba kell 
menni….”  

                                                Száraz András  

                                             parancsnokhelyettes 
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forrásteremtõ-képzések és nemzetközi projektekrõl 
szóló képzések indítása, illetve az országban más-
hol zajló ilyen képzésekre a Kerület vezetõinek el-
juttatása. A hazai cserkészet egyik óriási hiányossá-
ga, hogy – a 70 éve megjelent és 15 éve kicsit fris-
sített Sík Surján-féle Cserkészvezetõk könyve óta – 
szinte semmilyen „hivatalos” írott anyag sincs ar-
ról, hogyan is kell egy cserkészcsapatot vezetni, si-
keressé tenni. Ennek fontossága pedig hatalmas 
volna, ezt mi, csapatoknál dolgozó vezetõk saját 
bõrünkön tapasztaljuk. Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a parancsnokoknak legyen egy olyan rendsze-
res fóruma, ahol örömeiket és bánatukat, sikereiket 
és kudarcaikat megoszthatják, tanulhatnak egymás-
tól, esetleg más cserkészszövetségektõl vagy a Vi-
lágszövetség dokumentumaiból, ezt nevezzük tiszti 
fórumnak, konferenciának. 
 
KÖZÖS PROGRAMOK 
 

A tavalyi Árvízi Cserkésznap – szervezõket 
is meglepõ – sikere azt mutatta, hogy van igény kö-
zös programokra, ahol találkozhatunk, együtt örül-
hetünk, megismerhetjük egymást és tanulhatunk 
egymástól. 

Ezért szeretnénk ilyen programokat a Kerü-
letbe, mégpedig nem csak az említett Árvízi Cser-
késznaphoz hasonló általános programokat, hanem 
a már meglévõ szakági (pl. regös) programokat, il-
letve korosztályiakat is (pl. kerületi kiscserkész-
tábor, több csapatot átfogó vagy kerületi szintû 
nemzetközi roverprojekteket stb.) 
                 Ide kapcsolódik, hogy rohamosan köze-
leg 2007, a Brownsea-szigeti elsõ, Baden-Powell 
által szervezett kísérleti cserkésztábornak, és így 
magának a világcserkészetnek a Centenáriuma, 
amely egyedülálló lehetõséget kínál mind magunk-
nak szóló, mind pedig a külvilág számára nyitott 
cserkészprogramokra. Az erre való felkészüléskor 
is szeretnénk figyelembe venni a Világszövetség 
ajánlásait. 
 
NYITÁS 
 

Cserkészetünk rendkívül zárt, pedig renge-
teget profitálhatnánk mind a pedagógiai szférával, a 
közszférával, mind pedig az üzleti szférával köten-
dõ partnerségekbõl, és a cserkészet küldetését is 
sokkal jobban teljesíthetnénk ezek által. 

A cserkészeten kívüli világ mellett azonban 
saját berkeinkben is akad tennivalónk. Örvendetes 
a Vajdasági Magyar Cserkészszövetséggel kibonta-
kozó együttmûködés, szeretnénk ezt Erdély felé is 
kibõvíteni, illetve a kinti magyarok mellett az ottani 
szerb és román cserkészszövetségekkel is kapcso-
latba lépni, hiszen a cserkész minden cserkészt test-

Négyéves mandátumunk mottóját a következõképp 
lehetne megfogalmazni: 
 
Együtt szolgálni 
 

Szerepünket elsõsorban szolgálatnak érez-
zük: a Kerület összes csapatával és vezetõjével – 
Veled is – együttmûködve, véleményüket figyelem-
be véve, kéréseiket teljesítve, felajánlásaikat elfo-
gadva szeretnénk a Kerület felvirágoztatásán dol-
gozni, hogy oly sok év után elmozduljunk arra, 
amit a Cserkész Világszövetség úgy fogalmaz meg: 
Better Scouting for More Young People – Jobb 
cserkészetet, több fiatalnak! 
 

A következõkben megpróbálunk egy cso-
kornyit felsorolni elképzeléseinkbõl, terveinkbõl. A 
lista nem teljes, hiszen néhány dolog még a mi fe-
jünkben is csak most formálódik, ráadásul egyelõre 
nem találhatók meg még benne a Te elképzeléseid 
sem! 

 
„ÉLETHOSSZIG TARTÓ” VEZETÕKÉPZÉS 
 

A Kerületben folyamatosan mûködik õrsve-
zetõképzés, ez a mindannyiunk által ismert Bo-
gáncs. Rendkívül fontosnak tartjuk ennek további 
fejlesztését, hiszen jelenleg az õrsvezetõk talán a 
csapat legfontosabb tagjai, igazán komoly õrsveze-
tõi közösség nélkül nem lehet komoly csapatot lét-
rehozni, mûködtetni. Nagy hangsúlyt szeretnénk 
fordítani arra, hogy minden csapat rendszeresen 
küldjön jelölteket az õrsvezetõképzésre. De amíg a 
következõ képzési szintig elérnek, addig sem kell 
ötletek és segítség nélkül maradniuk õrsvezetõink-
nek, mert folytatni szeretnénk az õrsvezetõk to-
vábbképzésének sorozatát is. 
 

A vezetõképzés következõ foka a segéd-
tiszt-képzés, amelyet az utóbbi idõben örvendete-
sen egyre többen végeznek el a kerületbõl, valamint 
a kiscserkész-vezetõképzés. Ilyen képzéseket a Ke-
rületben egyelõre nem tervezünk indítani, ugyanak-
kor felkészüléssel, információval és az eddigi gya-
korlatnak megfelelõen anyagilag is támogatjuk a 
jelölteket. De a folyamatos képzés része az orszá-
gosan kicsit még kiforratlan – tisztképzés is. 
Ugyanígy szeretnénk támogatni azt is, ha valaki 
egy nemzetközi cserkészképzésen szeretne részt 
venni, hiszen ilyenbõl rengeteget tartanak szerte 
Európában. Mindkettõ fontos része Kerületünk 
hosszú távú fejlõdésének. 
 

A címben a „vezetõképzés” elõtti szó nem 
gépelési hiba. Sajnos nap mint nap szembesülünk 
azzal, hogy rengeteg mindent nem tudunk, ami pe-
dig a sikeres cserkészvezetõi munkához hasznos 
lenne. Ennek megfelelõen terveink között szerepel 
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vérének tekint. 
 
REGIONALIZMUS 
 

A kifelé való nyitás mellett fontosnak tart-
juk a körzetek életének és mûködésének megerõsí-
tését, ami a nagy távolságok miatt is fontos lehet. 
Fontos, hogy minél kisebbre csökkentsük a Kerüle-
ten belül ma – sajnos – meglévõ különbségeket a 
cserkészetben, ezért kiemelten szeretnénk a békési 
térség fejlesztésének figyelmet szentelni. 

Ugyanide tartozik a Kecskeméti Cserkész-
kerülettel formálódó együttmûködés, ami reménye-
ink szerint már egy, a jelenlegi kerületi rendszernél 
lényegesen korszerûbb, regionális felosztás, konk-
rétabban a Dél- Alföldi Cserkészrégió elõfutára le-
het. 
 
HAGYOMÁNY 
 

A kerületben hatalmas erkölcsi és szellemi 
tõke halmozódott fel öregcserkészeink között. Sze-
retnénk történelmi hagyományainkat, értékeinket 
összegezni, összegyûjteni. 

A kerületi öregcserkész-élet kiemelkedõ 
eseménye lesz az idén augusztusban Szegeden 
megrendezésre kerülõ XII. MÖT, Magyar Öreg-
cserkész Találkozó. 
 
TITKÁRSÁG 
 

A csapatok munkájához óriási segítséget je-
lenthet egy jól mûködõ titkárság. Egy hely, ahol ér-
deklõdni lehet nevek, címek, telefonszámok után, 
pályázatírási nehézségek esetén, ha táborhelyet ke-
resünk, külföldi testvércsapatra vágyunk vagy eset-
leg módszertani nehézségekbe ütközünk. Szeret-
nénk egy heti fix „ügyfélfogadási” idõvel mûködõ 
kerületi titkárságot, irodát létrehozni, amely a Ke-
rület életének amolyan fókuszpontjaként megköny-
nyítené az információáramlást és az információk-
hoz való hozzájutást. 

A titkári feladatok általában elég nagy ter-
het jelentenek, ráadásul viszonylag kevéssé kreatí-
vak, mindezek miatt nem könnyû rá önkéntest talál-
ni. Ehhez hozzájárul, hogy sok dolog (pl. ügyinté-
zések) kizárólag munkaidõben intézhetõ el, amikor 
a cserkészvezetõk általában dolgoznak. Mindez ért-
hetõvé teszi, hogy a legtöbb európai cserkészszö-
vetség miért alkalmaz fizetett alkalmazottakat titká-
ri pozícióba, ezzel is megkönnyítendõ az „elsõ vo-
nalban” dolgozó cserkészvezetõk munkáját. Szeret-
nénk az elõzõ bekezdésben említett irodát egy 
ilyen, állandó alkalmazottal dolgozó regionális 
cserkész szolgáltató iroda „elõszobájának” tekinte-
ni. 
 

ANYAGI 
 

A pénz sohasem elég. Pénzügyi támo-
gatást ugyan konkrétan nem ígérhetünk, ám a 
már említett képzés mellett szorgalmazzuk az 
IKSZI nevével fémjelzett mobiltelefonok el-
terjedését (amelyeken manapság országosan 
már legalább száz cserkész ingyen beszélget 
egymással). 

Ide tartozik a kerületi raktár rendkívül 
sürgetõ rendbetétele és fejlesztése is, ahonnan 
a csapatok rendezett körülmények között köl-
csönözhetnének saját programjaikhoz sátrakat 
és egyéb felszereléseket. 
 
KOMMUNIKÁCIÓ 
 

Belsõ kommunikációnk a Sodrásnak és 
a kerületi honlapnak valamint a listáknak kö-
szönhetõen viszonylag jó. Ugyanakkor az 
elektronikus listákon sajnos rendkívül kevesen 
vannak rajta, valamint számos csapatnak még 
mindig nincsen elektronikus elérhetõsége, jól-
lehet azzal rengeteg pénzt és idõt takaríthatna 
meg. Prioritásnak tekintjük, hogy minden 
cserkészcsapat rendelkezzék rendszeresen ol-
vasott e-mail-címmel. 
 
STRATÉGIA 
 

Annak a hajósnak, aki nem tudja, hová 
akar menni, minden szél rossz irányból fúj, 
mondotta volt Seneca. Õsszel nekilátunk, hogy 
az országos stratégiai tervezési folyamat mintá-
jára megalkossuk a Kerület négyéves stratégiá-
ját (ami egyébként az elnökség Alapszabályban 
rögzített feladata is). Szeretnénk a néhány hónap 
múlva felálló kerületi stratégiai munkacsoportba 
minél több cserkészt látni, különösen a kerület-
nek azon tájairól, amelyekrõl egyébként „
keveset hallani”. 

Reményeink szerint még az idei naptári 
évben, esetleg a következõ év elejére összeáll-
hatna a folyamat eredményeként egy olyan do-
kumentum, amely részletesen tartalmazza azo-
kat a tennivalókat, amelyekre szükség van, hogy 
valóban jobb cserkészetet alakítsunk ki több fia-
talnak, és ezzel hozzájáruljunk a Dél- Alföldön 
egy jobb társadalom létrejöttéhez. 
 

Sok-sok elképzelés és terv… De tudjuk, 
hogy ember tervez, Isten végez. Minden törekvé-
sünket ezért Isten kezébe tesszük kérve az Õ ke-
gyelmét Valamennyiõnkre, közös jövõnkre, szol-
gálatunkra.  
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val, ötletekkel feltöltõdve folytassa a munkáját. 
(Az alvással töltött órákról most nem beszé-
lek... ☺ ) 

          Találkozzunk jövõre többen! (És addig is, 
a remélhetõleg közbeesõ, V. Kerületi Kagylós 
Találkozón, szám szerint az V-diken!) 

                                                       Harkály 

Országos Cserkészbál 
 

          Idén 12. alkalommal rendezték meg a bu-
dai Szent Imre Gimnáziumban az Országos 
Cserkészbált, melynek keretmeséje a velencei 
karnevál volt. A bajai Mészáros Lázár Cser-
készcsapat tagjait kérdeztük, hogy érezték ma-
gukat. 

.. Mint elsõ bálozó, nagyon vártam a bizonyos 
hétvége eljöttét. Izgalom, kíváncsiság, jókedv 
egyvelege kerített hatalmába. Õszintén nem 
tudtam mire is számítsak. Mindenesetre csa-
lódtam! Kellemesen csalódtam! Megérintett a 
mindenhonnan érkezett cserkészek közvetlen-
sége, életkedve! a választékos zenei stílusok, a 
szebbnél szebb ruhák, a kiállítások és progra-
mok teljesen kielégítették igényeimet, sõt! há-
rom szóval összefoglalva: NAGYON JÓ 
VOLT! 

                                                         Kedves Szilvia 
 

...Tetszett a teaház, a jósda és a karaoke, de a 
filmvetítést kicsit untam, mert nem értettem a 
filmek lényegét és állni kellett. Ennek ellenére 
megérte elmenni!!! 

                                                         Magdali Anna 

 

...Sokat voltam a néptánc teremben és pozitív 
volt, hogy bármikor bementünk a nagyterembe, 
mindig akadt táncpartnerünk. 

                                                         Németh Anna 
 

...Jó volt a keretmese és minden elismerésem a 
szervezõké, mert mindenki megtalálhatta a ne-
ki tetszõ programot. Kár, hogy idén nem volt 
házasságkötõ terem, mert akkor biztos férjhez 
megyek� . 

                                          Koller Kármen Csenge 

Kerületi Cserkészbál - 

egy túlélõ szemével  

        Hagyományosnak nem mondható far-
sangi mulatság és jelmezbál vette kezdetét 
február 10-én Sükösdön, melyen képviselte 
magát a szegedi és bajai illetve Baja kör-
nyéki cserkészet (talán mondhatom ezt) 
krémje. Miután a Belon Gellért cs.cs. adta a 
helyet, õ diktált egyéb feltételeket is, me-
lyek betartása talán mindenki számára kelle-
mes kötelességgé vált. Ilyen volt a babgu-
lyás, farsangi fánk és forralt bor, melyek 
kombinációja mindenkit megelégedéssel és 
jóllakottsággal töltött el. De nem szeretnék 
a gasztronómiai résznél megakadni, ezért 
azt is meg kell osztanom Veletek, hogyan 
használtuk fel az elõbb említett energiatöbb-
letet: elsõsorban jó sok tánccal. Volt itt min-
den a hejehujától a néptáncon át a kizárólag 
feszültséget levezetõ tombolásig is, minden-
bõl a megfelelõ és jól kitervelt arányban.  

        Két szusszanás között sem unatkoz-
tunk, hiszen egy cserkész (legyen akár túl a 
második x-en is) mindig szeret játszani, te-
hát ebben sem volt hiány az est (és hajnal) 
folyamán. Odáig jutottunk, hogy már kis-
cserkész játékot kombináltunk össze széki 
négyessel, de más hasonló ötletre is maradt 
energiánk. Így nem is csoda, hogy a végére 
már csak a legedzettebb kemény mag ma-
radt, akik levezetésként (vagy inkább végel-
gyengülés tényállása miatt) karaoke-
éneklésre adták fejüket. Ez utóbbinak talán 
az volt a titka, hogy már teljesen felszaba-
dulva tudtunk együtt danolni olyan szerze-
ményeket, melyeket egyébként még a für-
dõszobában sem mernénk (ki hitte volna, 
hogy egy levegõvel is el lehet énekelni a 
Volare Gipsy Kings klasszikust). Így még 
egy élménnyel (és felfedezett ének-
tehetségekkel) lettünk gazdagabbak. 

        A magam részérõl elmondhatom, hogy 
élveztem az est sokszínûségét és köszönettel 
tartozom a szervezõknek a hangulatért.  

                                        Kosár Gábor 
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Kagylós találkozó 
2006. jan. 27-29.  

 

          A 13/a tagjaként nekünk jutott az idei or-
szágos kagylós találkozó megszervezése. 

Úgy gondoltuk, hogy a hagyományokkal ellen-
tétben több napos programot szervezünk. Az 
esemény elõtt 3 hónappal már mindenki lázban 
égett. Az I. kerületesek helyben szerveztek, mi 
pedig „bedolgoztunk”. 

          Végül eljött a találkozó napja. Nagyon jó-
lesett a vizsgaidõszak végén, a sok hetes tanu-
lás után kimozdulni. Fõleg, hogy gyönyörû he-
lyen, a Dunakanyarban, Verõcén rendeztük 
meg. Péntek este értem oda, amikor még nagy-
részt 13/a-s szervezõk voltak fellelhetõek a 
helyszínen. Az utolsó simításokba (tájékoztató 
plakát gyártás, teaház elõkészítés, regisztráció) 
mindenki besegített, majd kezdetét vette a bor-
kóstoló, melyet egy „valódi” borszakértõ tar-
tott. Finomabbnál finomabb borokat kóstoltunk 
végig, és hallottunk az elõállításukról, tárolá-
sukról is pár szót. Miután mindenki jókedvre 
derült, folytattuk az estét a teaházzal, társasjá-
tékokkal. Én személy szerint Catan-oztam 
(életemben elõször), és megszûnt körülöttünk 
az idõ. Mikor befejeztük, már jócskán benne 
voltunk az éjszakában, úgyhogy a laticelek felé 
vettük az irányt. 

          Szombaton délelõtt emberséges idõben, 9-
kor kezdõdtek a programok. Több lehetõség 
közül lehette választani: mûvészeti különít-
mény: álarc készítése, (idióta) játékok szobája, 
táncterápia, kalandpedagógia, malacpörkölés, 
Viri '56 beszélgetés, kirándulás. Alföldi lévén, 
nem hagyhattam ki a túrát, bár így sajnos lema-
radtam a többi programról. Elindultunk 5-en, 
majd csatlakoztak 3-an, + 2 GPS-sel geoládát 
keresni. Útközben jókat beszélgettünk, és a 
meglehetõsen gyors tempónak köszönhetõen 
nem is fáztunk… annyira. 

          A célt térképpel közelítettük meg, végül 
magát a geoládát a GPS segítségével találtuk 
meg. Felírtuk magunkat a benne lévõ füzetecs-
kébe, regisztráltuk a találatot a neten, majd for-
ralt borral ünnepeltük meg a sikeres célbaérést. 
Visszafelé útba ejtettük a Dunát, amely gyö-
nyörû volt a jégzajlással és a hattyúkkal kb. 2 

méteres sávban a partján be volt fagyva, úgy-
hogy elmondhatom, hogy álltam a Duna jegén. 
Visszaérve éppen véget értek a délelõtti progra-
mok, és nagyon finom krumplilevest kaptunk 
ebédre. Közben nyárson malacot sütöttünk, de 
ez csak délutánra készült el.  

          Itt sajnos haza kellet jönnöm, úgyhogy a 
többi programról csak hallomásból tudok írni. 

          Délután kezdetét vette a filmvetítés. A 
Kulcsár és a haverokat nézték. Folytatódtak az 
idióta játékok, az álarckészítés. Majd vacsora 
után kezdetét vette az álarcosbál Dj. Mikulás-
sal. A fergeteges buli hajnalig tartott, majd 
karaoke-ba fulladt. 

          Vasárnap a nehéz ébredés után kezdetét 
vette a romeltakarítás, melybõl mindenki kive t-
te a részét, így gyorsan végeztek. 

          Nagyon jó volt ez a találkozó arra, hogy a 
különbözõ évfolyamokon végzett st-k találkoz-
hassanak, és a megfáradt vezetõk feltöltõdje-
nek.  

                                                           Kis Gyöngyi  
                            13/a 

Kagylós találkozó Harkály tollából 
 

          Idén V. alkalommal került megrendezésre 
az országos kagylós találkozó, most éppen Ve-
rõcén. Ha az ötödik kerületet is hozzávesszük, 
már a nyolcadik. (Tehát országos viszonylatban 
se állunk olyan rosszul ☺ ) Természetesen „
fontos részleteket” – érthetõ okból – ne várjon 
senki, de azt mindenesetre el kell mondani, 
hogy az idén végzett, 13/a-s évfolyam igencsak 
kitett magáért a szervezés során. Számos prog-
ramból válogathattunk (a közös társasjátékozás/
teázás/beszélgetés mellett): volt malacsütés 
(emlékezvén a tavalyi, Disznótúrral egybekö-
tött IV. Kagylós Találkozóra), játékház, kirán-
dulás, filmnézés, cserkésztörténelmi elõadás, 
borkóstoló, hajnalig tartó tánc.  

          Azt kicsit szomorúan tapasztaltam, hogy a 
Dél- Alföldrõl csak kevés ismerõssel találkoz-
tam, pedig (remélem az illetékesek megerõsíte-
nek majd) minden megadatott a „
regenerálódásra” – amire ugye minden vezetõ-
nek szüksége van, pont azért, hogy új energiá-
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Ti–ti–tá–ti 

Kommunikáció – a mindennapi élet számos területén találkozhatunk ezzel a fogalommal illetve a mögöttes 
jelenséggel, habár lehet, hogy tudatosan észre sem vesszük. A kutatások szerint ébrenlétünk 50 – 80%-át is 
kommunikációval tölthetjük. Alapvetõ megjelenési formája pl.: a hangosbeszélõk, a tv és rádió mûsorok, 
egy õrsi foglalkozás, vagy egy email elolvasása is. 
 

De mi is a kommunikáció? 

Egy olyan folyamat, amely során az információt hordozó hír (valamilyen közlési szándékkal keletkezett 
adat) eljut a közlõtõl (adótól) a célig (vevõhöz). 
 

A történelem folyamán ez a folyamat sokféle módon valósult meg, számos mérföldkövet emelhetünk ki: a 
hegytetõrõl felszálló füstjelek, futárposta, újságkihordás, telefon, telex, rádió és TV mûsorszórás, számító-
gép-hálózatok, fax, mûholdas és száloptikai kommunikáció mind – mind ide tarozik. 

 

Ebben a fejlõdési folyamatban három fontos paraméter van, mely alapvetõen meghatározza mindegyik kom-
munikációfajta hatékonyságát:  

�     az átviendõ adat mennyisége, az ún. adattömeg 

�     az üzenet terjedésének sebessége, az ún. átviteli sebesség   

�     az adó és a vevõ lehetséges maximális távolsága, az ún. hatótávolság  

 

A kommunikációs technikák fejlõdésére természetesen hatással voltak még olyan tényezõk is, mint az ár, a 
megbízhatóság, felhasználói kényelem. Ugyanakkor a társadalomi haladás és jólét, nagymértékben függ az 
alkalmazott kommunikációs technikától.  

 

A szakirodalom a kommunikáció építõ elemei alatt a következõket érti: 

�     az adatforrás vagy másképpen az adó, ami tulajdonképpen a jelek továbbítására szolgál az informá-
cióforrás helyén, õ a kommunikációs kapcsolat kezdeményezõje. Az adó végez egy úgynevezett kó-
dolási eljárást is, aminek eredményeként elõáll közölni kívánt üzenet. Ez lehet pl.: egy morze jelso-
rozat, füstjel, tv adás vagy egy megírt email. 

�     Ennek az elkészített üzenetnek a hordozására, továbbítására alkalmas anyag, közeg a csatorna. A 
legegyszerûbb megjelenési formája a beszédes kommunikáció esetén a levegõ, rádióadás esetén a 
rádióhullámok, vagy a manapság egyre jobban terjedõ internetes hálózatok. 

      A folyamat túloldalán található a vevõ, aki/ami a csatornából kiemeli, fogadja az üzenetet, illetve el-
végzi az értelmezési (dekódolási) eljárását, amelynek a végén a �       vevõ jelentéstartalmat kapcsol 
az üzenethez.  

 

 

 

 

Az elõbbiekben említett csatornát tágan kell értelmezni: nemcsak fizikai adatátviteli vonalakat, hírközlési 
eszközöket, hanem a társasági érintkezés különbözõ formáit is jelenti.  
 

Történelmi események köveken, érméken, fóliánsokon, papíron, hangfelvételen, filmen, mágneslemezen 
stb. megörökítése idõbeli csatornának tekinthetõ. (A papírra vetett, filmre vett vagy mágneslemezen rögzí-
tett adat – számla, levél, mûalkotás stb. – persze, annyira térbeli csatornának is tekinthetõ, amennyivel eze-

 

 

Vevõ 
 

Adó Csatorna 
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ket könnyebben lehet kézbesíteni, mint egy hatal-
mas sziklafalba vésett írást.) 

A hírközlési hálózatok (a jel véges terjedési sebes-
ségébõl eredõ idõigényt leszámítva) térbeli csator-
nák. 
 

A csatornán különbözõ jelek haladhatnak: 

�         Beszéd (telefon, rádió, walkie-talkie, írás) 

�     Morze jelek (zászlóval, rádióval, fénnyel) 

�     Piktogramok, képek 

�     Egyéb jelek (cserkész útjelek, közlekedési 
lámpa) 

�     Nem verbális kommunikáció (testbeszéd: test-
felépítés, testtartás, tekintet, mimika,  

gesztusok, hangszín, hangerõ, távolságtartás, 
öltözködés) 

�     Fizikai jelek (elektromos, elektromágneses) 
 

A jelek észlelhetõsége alapján: 

�     Vizuális jelek: füst, fény, zászló  

�     Auditív jelek: síp, beszéd, kürt 

�     Elektromágneses jelek: rádióhullámok 

�     Elektromos jelek: telefon, számítógép háló-
zatok 

 

A kommunikációs legtöbbször beszéd által törté-
nik. Ilyenkor az adó fel tudja mérni azonnal a fo-
lyamat sikerességét vagy sikertelenségét a másik 
reakcióiból. Ha a vevõ nem tud reagálni az üzenet-
re, akkor a kommunikáció egyoldalú.  

Ha a vevõ reagál is az üzenetre, akkor információ-
cserérõl beszélünk. 

A fizikai csatornák anyagában történõ változások a 
hordozott üzenet torzulását, a jelsorozat részben 
vagy egészben való elvesztését okozhatják. Egy 
embereket tartalmazó szervezet tagjai közötti kom-
munikációban zavaró körülmény az „adó” bizal-
matlansága, a „vevõ” elfogultsága, a pontatlan fo-
galmazás, a közlésre alkalmatlan szituáció. Mind-
ezeket a jelenségeket a csatorna zajának nevezik. 

Cserkészet és média 

Gondolatok az I. kerület  2005. novemberi 
õv-továbbképzésérõl 

Faliújság  

          A legegyszerûbb megoldás, amely mindenk i-
nek hasznos lehet: egy faliújság. Célszerû olyan 
helyre akasztani, ahol sokan megfordulnak (iskolai 
lépcsõház, templom elõcsarnoka). Mi legyen rajta? 
Minden. Elkövetkezendõ csapatprogramok (esetleg 
raj és õrsi események), sok fénykép az elõzõ alkal-
makról – pl. „A hét fotója” –, viccek, elszólások („
aranyköpések”), születésnapok, esetleges közérde-
kû információk, névsorok, hol lehet érdeklõdni – 
határt csak a fantázia szabhat. Általános elvként: 
ajánlatos minél kevesebb szöveget kiakasztani (az 
emberek túlnyomó többségét taszítja a túl sok írás, 
nem olvassák el), ami viszont kint van, az legyen „
hatékony”. Legyen (szó szerint és átvitt értelemben 
is) minél színesebb a hirdetõtábla – természetesen a 
jó ízlés határain belül – ill. igyekezzünk viszonylag 
sûrûn frissíteni (májusban már kevéssé szalonképes 
a karácsonyi ünnepség kifakult fotóit mutogatni). 
 

Helyi sajtó:  

          A következõ lehetõség a helyi sajtó megkere-
sése. Manapság már gyakorlatilag minden telepü-
lésnek (sokszor a plébániáknak is) van valamilyen 
saját, általában havonta megjelenõ folyóirata, néha 
több is. Érdemes megkeresni a szerkesztõt és kiesz-
közölni valamennyi helyet a csapatnak akár minden 
számban, ahol szintén sok mindent tudathatunk: fe-
jezetek a csapat életébõl, tábori-  és portyakalandok, 
élvezetes beszámolók (különösen jó, ha maguk a 
cserkészek írják!), programok stb. A faliújsággal 
szemben megvan az az elõnye, hogy szélesebb kö-
zönséghez jut el, ill. az emberek több idõt töltenek 
a tanulmányozásával, így hosszabb cikkeket is le-
het közölni (a faliújság elõtt jórészt csak egy-két 
percre állnak meg). Hátránya, hogy kevésbé látvá-
nyos, kevesebb dolog fér bele. (A saját csapatújság 
készítését most nem érintjük, hiszen annak akár egy 
újabb cikket is lehetne szentelni.)  
 

A kommunikációnak számos módja van. A legfon-
tosabb minden szempont mellett az, hogy a vevõ 
helyesen értse az üzenetünket. Ez az eredményes 
cserkészmunka egyik alapja, akár a többi cserkészt, 
akár a külvilágot tekintjük. 

          Bodnár Péter 
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MIAZA   „MAN” ???? 

Nem (csak) teherautómárka… 

Magyarok A Neten 

Ez egy különleges program és különleges lehe-
tõség kapcsolatteremtésre a határon innen és túl 
élõ magyar cserkészek között – gondoltad vol-
na, hány cserkész beszél magyarul az országha-
táron kívül is? De szerintem a magyarországia-
kat se ismered mind... ☺ 

Ez egy új alkalom a cserkészet „össze-
kapcsolására a modern kihívásokkal” – tanítsd 
meg az õrsödet mindarra, amit nem tud az 
internetrõl, pedig érdemes lenne! És ne szégyelj 
tanulni tõlük, ha újat mondanak! 

Ez egy felkészülõ rendezvény a JOTI-ra – ha 
félsz, hogy nem tudsz eléggé angolul (németül, 
franciául, pigmeusul...), akkor ne habozz kipró-
bálni magadat egy szûkebb környezetben, 
ahol „felbátorodhatsz” (Különben is van még 
utána fél éved, csak a nyelvtanulásra. 

Ez egy új megnyilvánulási lehetõsség a cser-
kész-mentalitás számára – a cserkész a hálóza-
ton is cserkész marad! 

Ez egy speciális program, amiben (megfelelõ 
helyi keretbe foglalással) a KCS-któl a 
rovereken át a felnõttcserkészekig mindenki be-
kapcsolódhat! 

Figyeld a www.cserkesz.hu/man oldalt, márci-
us közepétõl! 

harkaly@cserkesz.hu 

Helyi rádió és Tv adók: 

          Az újságokhoz hasonlóan szintén nagyon 
sokfelé mûködnek helyi vagy regionális rádió- és 
TV-adók. A televíziót külön csapatprogramokra ér-
demes hívni, elõnye, hogy nagyon látványos, álta-
lában sokfelé eljut, ezen kívül jót tehet a csapat „
image”-ének: „mégiscsak tudhatnak ezek a cserké-
szek valamit, ha még a TV-ben is benne vannak”. 
El lehet hívni esetleg csapattáborba nyílt napra 
(persze ha nem az ország másik végében táboro-
zunk), vagy csak egyszerûen valamilyen nyílt csa-
patprogramra. Vannak persze veszélyei is: a média 
néha hajlamos azt gondolni, hogy õérte „megy az 
egész cécó”, ilyenkor kicsit helyre kell igazítani a 
túlbuzgó riportereket, operatõröket.  

A rádió már kicsit komplikáltabb, mivel egy rádió-
mûsort élvezetesre elkészíteni igen bonyolult fe l-
adat, hiszen a hallgató semmit sem lát – márpedig a 
cserkészetben igen sok látnivaló van. Ennek ellené-
re érdemes fölvenni velük a kapcsolatot, annál is 
inkább, mivel sokszor nagyon magas a hallgatottsá-
guk, ezen kívül a fiatalságot lehet így megcélozni: 
rengetegen hallgatják a kedvenc könnyûzenei szá-
maikat ezeken az adókon, ha a számok között mi is 
feltûnünk – és ráadásul szellemes dolgokat mon-
dunk –, talán nem úgy fognak ránk gondolni a ti-
zenévesek, mint valami vén, maradi, „szentfazék” 
társaságra. 
 

Internet 

          A legmodernebb tömegkommunikációs médi-
um az internet. Mire jó, ha a csapatunknak van sa-
ját honlapja? Az utóbbi idõben tömegesen elterjedt, 
hogy az emberek otthon is hozzáférnek a Világhá-
lóhoz, és ez a tendencia folyamatosan erõsödik, kö-
zépiskolásoknak több mint a 90 %-a teljesen min-
dennapi módon használja.. Egy jó honlappal tulaj-
donképpen – némi túlzással – egyesíthetjük a fent 
tárgyalt médiumok elõnyeit: nyugodt szívvel fölte-
hetünk minden adatot a csapatról, programokat, ki-
váló minõségû (fény)képeket, és minden egyebet. 
Ezen kívül az „információs szupersztráda” manap-
ság valami rettentõ modern dolognak számít, jófo r-
mán a haladás szinonimájává vált [arról, hogy ez 
mennyire szerencsés, most ne nyissunk vitát], így 
nagyon „szépen hangzik” ha ebbõl mi is kivesszük 
a részünket: újfent rácáfolhatunk a cserkészet „
begyöpösödött mivoltáról” kialakult társadalmi 
képre. További elõnye, hogy külföldrõl is viszony-
lag könnyen ránk találhatnak, ill. ha e-mail címmel 
is rendelkezünk, akkor a többi csapattal tartott kap-
csolatot lényegesen gyorsabbá és olcsóbbá tehet-
jük. Errõl nem is kell nagyon beszélnem.   

                                                           Kiss Márton 


