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Híreink 

☼ Közeleg az országos közgyűlés, időpontja: 
május 27. szombat, helyszín: Székesfehérvár. 

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy a kerület 
autóbuszt szervez az alkalomra, mely szegedről 
indul és összegyűjti az útba eső településeken élő 
cserkészeket is. 

☼ Az országos regös vezetők szerveznek egy hét-
végét, melynek témája a regöscserkészet lesz. Cél-
ja, hogy összevessük tapasztalatainkat, ötleteinket. 
Mit, hogy, mivel, mikor, hogyan kellene csinálni. 
Ehhez várnak bennünket is. El akarják kerülni azt, 
hogy mindig csak a budapestiek döntsenek dolgok-
ról, helyzeti előnyüknél fogva. Külön kérték, hogy 
menjünk fel sokan!! 

Úgyhogy érezze magát megszólítva mindenki, aki 
csak 1 regösprogramon, legyen az regösnap vagy 
bármilyen táncház, részt vett!!! 

Helyszín: Budapest-Városliget 

Időpont: 2006. május 5-6-7. 
 

☼ Szeretettel hívnak minden 16 évnél idősebb 
cserkészt az V. Rover Festéklövészetre, mely a Szt-
rilich Pál Cserkészpark közelében kerül megren-
dezésre. 

Időpont: 2006. július 1., szombat 10.00 órától 
délutánig. 

Nevezési díj: 2006. június 12-ig befizetve 3800.-Ft/
fő,utána 2006. június 26-ig befizetve 4800.-Ft/fő. 

LÁNYOKnak 500.-Ft/fő kedvezményt adunk.  

Program: 6 fős alakulatok mérkőznek egymással  
több játékmeneten keresztül. 

További információ a honlapon: http://www.173.hu 

☼  

A Magyar Cserkészszövetség V. Kerületének hivatalos lapja 

Megjelenik kéthavonta 

Felelős szerkesztő: Laurinyecz Mihály 

Szerkesztők: Bodnárné Böröndi Ágnes, Hefner Róbert, Kiss 
Márton 

Cím: 6723 Szeged, Tátra tér 5. 

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

Kedves Cserkésztestvérek! 
 

Az alábbi táblázat az április 24-ig banki értesítések alapján rögzített befizetéseiteket tartal-
mazza. Itt nyomon követhetitek, hogy a befizetésetek rendben megérkezett-e. Amennyiben 
eltérést találtok, kérlek jelezzétek felénk. 
Köszönjük azon csapatoknak, tiszteknek és segédtiszteknek, akik igyekeztek minél hama-
rabb eleget tenni tagdíjfizetési kötelelezettségüknek; illetve kérjük a többi csapatot és cser-
készt, igyekezzen mihamarabb rendezni a 2006-os befizetéseket. 

A tagdíjak Szövetséget megillető részét a mai napon átutaltuk. 

 

Szeged, 2006-04-24 

 

                        Ádám Zoltán 

         Gazd. Vez. 

         70/37-47-136 

         zola@tvnetwork.hu 

 

 

 

Csapatszám Csapatnév Tagdíjbefizetés 2006-ban 
175. Bocskai 31200 
236. Maróthi János 18000 
524. Prohászka Ottokár 24000 
553. Szent Imre herceg 46800 
1507.  Árpádházi Szent Margit 74400 
1508. Hunyadi János 20000 
1511. Dugovics Titusz 16800 
585. Tallián Béla 10900 
Kammerer Tibor  2400 
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Majd a negyedik fejezetben az alkalmazott 
módszereim segítségével a hipotéziseimben 
megfogalmazottakat vizsgálom. A kutatásom 
hármas hipotézisre épült: feltételezésem szerint 
a cserkészet közösséget ad, értékeket közvetít s 
életformává válik. 
„Olyan ifjúságra vár a magyar társadalom, amely 
érzi hivatásának erejét, melynek van hite és lendü-
lete, és amely elébe is akar állni a magyarság óriá-
si munkájának. Erre a feladatra csak az az ifjúság 
alkalmas, amelynek vannak meggyőződései, vannak 
elvei, és tudja, hogy van célja és értelme az életé-
nek.” (Sík Sándor) 
 

Szakdolgozat 
 

2006-ban végeztem a Szegedi Tudo-
mányegyetem Bölcsészettudományi Kar szoci-
ológia szakán, szakdolgozatom témájául egy 
ifjúsági szervezet, a cserkészet bemutatását vá-
lasztottam. 

Életem és tanulmányaim folyamán több-
ször szembesültem az ifjúság körében jelenlévő 
problémákkal, hiányosságokkal és az őket fe-
nyegető veszélyekkel. Ezért gondoltam bemu-
tatni a cserkészmozgalmat, mert a programja 
szerintem átfogó, széleskörű és értéktartó – 
függetlenül az értékek változásától –, mely a 
cserkészetbe bekapcsolódó személyek számára 
nem csupán a szabadidő eltöltését jelenti, ha-
nem életformává válva elősegítheti a jelenlegi 
társadalmi viszonyok elmozdulását pozitív érté-
kek megvalósulásával. 

A cserkészet közösséget próbál biztosí-
tani a fiatalok számára, mely megtartó erővel 
bír és élményt adó, értékes programokat kínál. 

A szakdolgozatomban célom volt bemu-
tatni, hogy a cserkészet milyen alapvető értékek 
mentén szocializálja a fiatalokat, s az, hogy 
mozgalom milyen módszerekkel kívánja a fia-
talokat nevelni, s mindezek által, hogyan segíti 
elő a fiatalok társadalmi beilleszkedését. 

Dolgozatom első felében az Európában 
lezajlott ifjúsági változásokat foglaltam össze. 
Az e téren tapasztalható változások leginkább 
az ifjúsági korszakváltás elméletével volt leír-
ható. Ezen elmélet arra mutat rá, hogy a fiata-
lok iskolában eltöltött idejének megnövekedése 
magával hozta az ifjúság önálló kategóriaként 
való megjelenését. 

A második fejezetben a szocializációról 
írtam. Ez az a folyamat, melynek során az em-
beri személyiség kialakul. A szocializáció 
egész életen át tart, mert szocializálják az 
egyént az iskolái, a munkahelyei, a baráti kö-
zösségei, de talán legjelentősebb mértékben a 
családja. S úgy gondolom, hogy a cserkészet is 
egy szocializációs közeg a bele kerülő fiatalok 
számára  

A harmadik fejezetben a cserkészetet, 
mint a társadalomban jelenlévő nevelő szerve-
zetet mutattam be. A történetét, módszereit és 
elveit írtam le. 

Természetjáró verseny 

 Minden év májusában megrendezik a Dél-
alföldi Régió Természetjáró Gyerekek es Diákok 
Találkozóját, idén május 20-21-én, Ópusztasze-
ren, a Hantházi erdőben. A szállás az Ópusztasze-
ri Általános Iskola udvarán lesz sátrakban. Ezen a 
versenyen, illetve versenysorozaton nemcsak a 
természetjárás gyakorlati tudásában mérik össze a 
csapatok egymás erejét, hanem az elméleti rész-
versenyek révén, tudatosan is a természet kincsei-
re, és a természetjárás szépségeinek fölismerésére 
nevel.  

 A gyerek kategória az általános iskolás kor-
osztály, míg a diák a középiskolás. Egyetemisták 
is részt vehetnek, de ők versenyen kívül.  

 A regionális verseny színvonaláról, annyit, 
hogy amely csapatok itt az élen végeznek, azok az 
országoson is általában a dobogó környéki, vagy 
dobogós helyet érnek el a 30-40 az 
ország minden részéről érkező, többnyire hegyvi-
déki csapatok előtt!!!  

Szeretném, ha a kerületünk cserkészei közül is 
delegálhatnánk pár csapatot, vegyes őrsöt, hogy 
megmutassuk mit tudunk és mit tanulhatunk ezen 
a téren! 

 A versenyeken való eredményes szereplés-
hez kb. a második cserkészpróba tudásanyaga 
kell, de én személy szerint akár kiscserkészeket is 
beneveznék (folyamatos vezetői kísérettel a ver-
seny során), hogy lássanak, tanuljanak.  

 Kérem a csapatparancsnokokat, és vezető-
társaimat, hirdessék otthon csapataikban a progra-
mot, s jelezzenek vissza minél hamarabb! 

Köszönettel: 

   Sulyok Edvárd st. 

  V.ker, természetvédelmi szakvezető 
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Cserkészet és média II. 

Gondolatok az I. kerület 2005. novemberi  

őv-továbbképzéséről 

 

Városi és egyházközségi rendezvényeken va-
ló reprezentáció 

 

Általában elég népszerűtlenek a különféle 
(egyház)községi, városi és egyéb ünnepségek, 
nemzeti ünnepek, körmenet stb. Pedig több ok-
ból is célszerű, ha ilyen alkalmakkor is megmu-
tatjuk magunkat. Először is látják, hogy a vilá-
gon vagyunk, ami pedig sokak számára egyál-
talán nem magától értetődő. Ennél talán fonto-
sabb, hogy így valami jelképes ellenszolgálta-
tást tudunk nyújtani az esetleges támogatáso-
kért – díszőrség, vendégek útba igazítása, kor-
don, etc. (Mi, pl. minden nyáron kapunk némi 
támogatást az önkormányzattól, sőt volt olyan 
év is, amikor a költségvetésből is jutott némi 
forrás – ezek után az a legkevesebb, hogy kicsit 
„emeljük az ünnepségek színvonalát”; ugyanez  
vonatkozhat az egyházközségre, iskolára is.)   

 

Hasznos lehet egy ún. protokoll-listát összeállí-
tani a település és az egyházközség nagyjainak 
címével. (polgármester, lelkész(ek), plébános
(ok), helyi alapítvány(ok) kurátorai, helyi cé-
gek vezetői, öregcserkészek stb.) Így ha vala-
milyen nyilvános programot tervezünk, akkor 
itt egy helyen megtaláljuk, kinek is kell – lehe-
tőleg nagyon csinos, névre szóló – meghívót 
küldenünk. A polgármester például valószínű-
leg nem fog eljönni, hiába hívjuk akármilyen 
kedvesen is – bár az ellenkezője is elképzelhető 
– ennek ellenére nagyon fontos, hogy tudja: lé-
tezünk, ő fontos a számunkra, sőt szívesen lát-
juk személyesen is. Ezeknek a személyiségek-
nek általában adnak a szavára az emberek, va-
gyis egyáltalán nem mindegy, miket mond ró-
lunk példának okáért a falu legnagyobb vállala-
tának főnöke – az alapítványok és kuratóriu-
muk fontosságára pedig fölösleges további időt 
vesztegetni.  

 

Fejléces levelezőpapír: 

 

A mai szövegszerkesztő programokkal kápráza-
tos fejléces levelezőpapírt készíthetünk a csapat-
nak (Microsoft Word szövegszerkesztőben: Új 
sablon), ahol benne lehet a címünk, telefonszá-
munk, e-mail címünk, esetleg egy cserkészliliom 
is ezek mellett – néhány különféle betűtípussal, 
kerettel, vonallal rendkívül elegáns dolgokat mű-
velhetünk. Sokkal „komolyabb” benyomást tehe-
tünk egy ilyen levéllel, mint ha csak úgy papírra 
vetnénk néhány sort, ezen kívül praktikus is, hi-
szen mindig megadjuk a lehetőséget, hogy sze-
mélyesen is elérjenek. Ha semmi mást nem te-
szünk, mint a szöveg alá és fölé egy-egy vízszin-
tes vonalat húzunk, máris sokkal elegánsabb lesz 
irományunk. A nyomtatókba papíron kívül borí-
tékot is be lehet tenni, vagyis nyugodtan a feladó 
helyére is nyomtathatunk: ez egyrészt kényelmes 
(különösen, ha egyszerre sokat gyártunk), más-
részt itt is jobb hatást tehetünk, ha „hivatalos” 
borítékunk van. Érdemes a Microsoft Word 
„Formátum” menüjét végigtanulmányozni a kü-
lalak kialakításához.  

 

A csapat médiafelelőse 
 

Hogyan ültessük át mindezt a gyakorlatba? Jó-
magam azt gondolom, legokosabb valamelyik 
nem túlságosan elfoglalt vezetőt – ha egyáltalán 
létezik ilyen – afféle „PR menedzsernek” kine-
vezni, aki így a csapat egész kifelé mutatott ar-
culatáért felelős lesz. Mindenképpen fontos, 
hogy kitűnő kommunikációs készséggel legyen 
megáldva: számtalan emberrel kell beszélnie, ill. 
alkalmasint meg is kell győznie őket, hogy he-
lyet adjanak a különféle médiumokban. Ezen kí-
vül felelősen és önállóan tudjon gondolkodni és 
döntéseket hozni, hiszen a parancsnok nem lehet 
mindig mindenütt vele. Jó, ha kreatív, sok ötlete 
van és ezeket meg is tudja valósítani!  

      Kiss Márton 
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A „Mit?” kérdésre a következő választ fogalmaztuk 
meg magunknak: szeretnénk egy olyan napot szer-
vezni, ahol a programok tükrözik a cserkészet sok-
színűségét, értékrendszerét, mindenki felé nyitott-
ságát és a rendezvény, ingyenességével, váljon bár-
ki által elérhetővé. A „Miért?” kérdésnek még fon-
tosabb a jelentősége: azért, mert az 1879. március 
12-i árvíz után olyan összetartásról, önzetlenségről 
és szolidaritásról tettek tanúbizonyságot az akkori 
szegediek és az őket segítő bel,- és külföldi szerve-
zetek, melyet sohasem szabad elfelejtenünk, hisz 
ennek az összefogásnak köszönhetjük, 1879-ben 
szinte a földdel egyenlővé vált városunk újjáéledé-
sét, felépülését. A testvériesség a cserkészmozga-
lom egyik legalapvetőbb gondolata, így ennek fon-
tosságát szeretnénk hangsúlyozni. Ezenkívül cé-
lunk, hogy a rendezvény keretein belül lehetősége 
nyíljon minden látogatónak a cserkészet alaposabb 
megismerésére és, a sajnos még ma is sokakban élő 
s ezért számunkra igen káros, tévhitek eloszlatásá-
ra. A korábban említett ingyenességből következett 
a kérdés: „Honnan lesz erre az egészre anyagi fede-
zetünk?” „Hogyan fogjuk tudni megvalósítani ezt a 
programot?” Egyetlen megoldásként, támogatók 
toborzása jöhetett csak szóba. Hosszas, több hónapi 
utánajárás után, hála Istennek, sikerült ezt a problé-
mát is megoldani, vagy legalábbis minimalizálni. 
Na és hogy kinek szánjuk ezt a programot? A 
„mindenki felé nyitott”-ság talán már meg is vála-
szolta ezt a kérdést: bármely érdeklődő polgárt és 
az ország, sőt a Kárpát-medence területéről érkező 
valamennyi cserkésztestvérünket szeretettel várjuk. 

Előkészületek 

A legfontosabb kérdések tisztázása után, idén im-
már másodjára álltunk neki az egész napos program 
kivitelezésének. Ám ezt megszervezni „hobbiból”, 
„csupán szabadidőnkben”, mindenféle anyagi fizet-
ség nélkül, bizony nem könnyű vállalkozás. Egye-
tem és munka mellett, több hónapon keresztül kel-
lett időnk jelentős részét az előkészületeknek szen-
telni. Anyagiasítva a dolgot, egy hivatásos szerve-
zőgárda esetében csak az ő fizetésük került volna 
legalább annyiba, mint amennyiből mi az egész 
programot tető alá hoztuk. Ez csak úgy vált lehetsé-
gessé, hogy a forrásteremtő munkacsoport rengete-
get kilincselt különféle szponzorok támogatását 
keresve. Sajnos, csak megszorításokkal sikerült be-
leférnünk az összegyűlt összegbe, így több progra-
mot egyáltalán nem, vagy csak időben jelentősen 
rövidítve tudtunk megvalósítani. 

Úgy gondoljuk, hogy, ha egy város „életéről” van 
szó, akkor annak születése és újjászületése a leg-
fontosabb Emléknapok közt kellene, hogy legyen. 
Márpedig 1879. március 12-e, városunk szószerinti 

Árvízi emléknap 

A kezdetek – Mire és miért emlékezünk? 

2004-ben, a szegedi nagyárvíz 125 éves évforduló-
ja kapcsán kezdődik az a történet, mely során az 
Emléknap egy néhány száz fős programból, egy 
több ezres tömeget vonzó, most már talán azt is 
mondhatjuk, hagyománnyá nőtte ki magát. Ekkor 
„köttetett a szövetség”, mikor is a Szeged-
Belvárosi Plébánia máglya-gyújtást tervezett a 
Dóm térre, amihez a szegedi cserkészek segítségét 
kérte. Természetesen, a harmadik cserkésztörvény 
szellemében – A cserkész, ahol tud, segít! – azon-
nal igent mondtunk. Ám a cserkészet egyik alappil-
lére, az élmény-pedagógiai gondolkodásmód, erre a 
tűzgyújtásra is rányomta bélyegét.  

„Cserkészaggyal” gondolkodva, nem kellett soká 
várni, míg egy, a tér adottságait megfelelőképpen 
kihasználó, kezdetben „őrültségnek” hangzó ötlet-
tel állt elő valamelyikünk. Persze egy cserkésznek 
mindig meggondoltnak is kell lennie, így az „őrült 
ötletelés” után, a terv, adott körülmények közötti, 
kivitelezhetőségének mérlegelése következett és 
ezután kezdtünk csak neki a feladat megvalósításá-
nak: a tér közepén felállított máglya és a Dóm vá-
ros felőli kilátószintje közé egy vasdrótot feszítet-
tünk ki, melyre egy buzogányt erősítettünk. Az est 
leszálltával, a meggyújtott buzogányfej, üstökös-
ként süvített, több mint 50 m magasból a máglyara-
kás felé, mely csak arra várt, hogy végre meggyul-
ladhasson. 

A „csoda” megtörtént: a tűz fellobbant, a vállalt 
feladatot teljesítettük. Igen ám, de a mondással el-
lentétben – „Minden csoda három napig tart!” – ez 
a „csoda” nem volt ilyen kérész-életű, hisz nem 
három napja, hanem immár harmadik éve kapjuk és 
vállaljuk a Plébánia megbízását az Árvízi Emlék-
nap megszervezésére, lebonyolítására. 

A 2004-es évtől eltérően azonban, 2005-ben és 
2006-ban már nem csak egy tűzgyújtásra, hanem 
egy egész napos programra vállalkoztunk. Ez per-
sze már akkora idő és energia ráfordítást kíván attól 
a 15-20 cserkészvezetőtől, akik a program szerve-
zéséért, koordinálásáért felelősséget vállaltunk, 
hogy elengedhetetlenné vált az egész „Árvízi Em-
léknap-ügy” alapos körüljárása: mit, miért, hogyan 
és kinek szeretnénk csinálni? Talán ez az egyik leg-
fontosabb, sőt a legfontosabb kérdés az Árvízi Em-
léknap kapcsán, hisz, tulajdonképpen, az erre a kér-
désre adott válsz az, ami újra és újra képes életre 
hívni és maga köré gyűjteni az Emléknap szervező-
csapatát, ez a válsz az, ami az egyetlen „fizetséget” 
jelenti ennek a lelkes társaságnak. 
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Csapatstaféta 

Előző számunkban a sükösdi Belon Gellért 
Cserkészcsapat kérdezett a szegedi Márton 
Áron Cserkészcsapattól, mégpedig azt, 
hogy milyen programok vannak a rover 
korosztály számára. 

Íme a válasz: 

A csapatunkban két rover őrs működik je-
lenleg: a Pegazusok és a Hídverők. Van 
egy kósza őrsünk is, a Pulik, mely remé-
nyeink szerint hamarosan csatlakozik a 
rover rajunkhoz. 

A vándoréletünkben sokféle munkatervet 
próbáltunk ki de nem jártunk nagy sikerrel. 
Egy-két éve gyökeresen változtattunk eddi-
gi gyakorlatunkon. Jelenleg az őrsvezetői 
poszt csak jelképes, mert az őrsünkben a 
foglalkozásokra minden alkalommal más-
más cserkész készül. A rajunkban szinte 
minden rover aktív vezető valamely csa-
patban. Számos Szegeden tanuló cserkész 
kapcsolódott be a csapatunk vándorcserké-
szei közé. Az őrsök hetente tartanak foglal-
kozásokat. Egész félévre előre eltervezzük, 
hogy melyik őrsit ki tartja és milyen témá-
ban. 

Az elmúlt években foglalkoztunk Matyó-
földdel, sőt, még a matyó hímzést is kipró-
báltuk. Ebben az évben e magyarországi 
tájegység történetével, iparával, kultúrájá-
val ismerkedtünk meg. Szerepelt a mun-
kánkban még a térképészet, és Magyaror-

kifáradt finomabbnál-finomabb sütemé-
nyekkel és hűsítővel a kézben beszélgethe-
tett egy jót, amíg újra erőt gyűjtött a tánc-
hoz. Hogy egyetlen perc se teljen el nevetés 
nélkül, a táncblokkok közé egy-egy játék is 
befért. Azt hiszem aznap jót aludt minden-
ki…  

A szervezőknek ezúton is szeretnék kö-
szönetet mondani! 

 

    Szilágyi Barbara 
     1507. 

szág várai is. Foglalkoztunk hungaricumok-
kal: ételekkel, kutyákkal, borokkal, felfede-
zőkkel, tudósokkal. Természetesen témánk 
volt Szeged és környéke, hiszen ha itt élünk 
(ki rövidebb, ki hosszabb ideig) illő ismer-
nünk szűkebb hazánkat. Meglátogattuk az 
egyetlen szegedi papucskészítő mestert is. 
Több alkalommal voltunk őrsi portyán. Volt 
pár rajprogramunk, például egy Úri Muri, 
ahol korabeli öltözékben, ízlésesen megterí-
tett asztalnál vacsoráztunk, közben táncol-
tunk, vagy egy másik program, amikor éj-
szaka a két szegedi hídról morzéztunk egy-
másnak. Mint írtam az elején aktívan részt 
vettünk és veszünk a szegedi csapatok mun-
kájában, konkrétan az 585. sz. báró Tallián 
Béla és az 550. sz. Márton Áron cserkész-
csapat munkájában. Figyelmet fordítunk 
szellemünk, lelkünk táplálására is: részt ve-
szünk az ökumenikus imahét egy alkalmán, 
Nagyszombaton őrizzük a Szentsírt. Közö-
sen elmentünk színházba, vagy moziba. Ter-
mészetesen a város adta lehetőséggel is 
élünk: a Tiszán sokszor szoktunk evezni és 
strandolni is. 

Nálunk is vannak próbák, mert hát cserké-
szek vagyunk. Viszont a rovereknél már 
nem az egész éves munkáról kell számot ad-
nunk, hanem ügyességünkről, probléma-
megoldó képességünkről. Ezek a próbák az 
őrsi összetartásunkat erősítik. Hatalmas él-
ményeket kapunk ezeken az alkalmakon. 
Általában két naposak szoktak lenni, me-
lyek végén mindig megerősítjük 
roverfogadalmunkat. Ezek a próbák termé-
szetesen titkosak, mert azt szeretnénk, hogy 
élmény legyen az utánunk következő gene-
rációnak is. 

Már számos „levelező” tagunk is van: ők 
már valamely ok miatt elkerültek Szegedről 
(munka, családi élet, hivatás), de továbbra is 
tartjuk velük a kapcsolatot, ők is eljönnek 
velünk közös alkalmakra, ha van rá módjuk. 

Ilyen a roverek élete a mi kis csapatunkban. 

      Kószó Kristóf 
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Húsvét Hétf ői Locsolóbál 
 

 A cserkészlányok egy bátor csapata el-
határozta, hogy április 17-én viszonozni 
fogja kedvességét azon legényeknek, akik 
évről-évre meglocsolták őket. Persze a do-
log nem így sült el… 

A ’Húsvét Hétfői Locsolóbál’ álnéven 
meghirdetett merénylet hivatalosan este 7 
órakor kezdődött, ám néhány dolgos cser-
késztestvérünk már 6 órától az előkészülete-
ken dolgozott. 7 órakor a lányok készen áll-
tak a merész locsolásra, csak egy baj volt: a 
fiúk is.  

A Tátra téri közösségi ház udvarán el-
szabadult a pokol. Durrantak a vízibombák, 
ürültek a vödrök, sikoly és nevetés egyszer-
re tört fel. Menekülésre csak a szemfüleseb-
beknek volt némi esélyük. Ezután jött az öl-
tözködés, hiszen a pontosan kidolgozott ha-
diterv ellenére mégis mi, lányok jöttünk ki 
vizesen a dologból. Jövőre lesz ez még így 
se!☺ 

Miután mindenki szárazon tudhatta 
magát, bemelegítésként játszottunk egy jót, 
majd kezdetét vette a mulatság. A táncpar-
kett ördögei mindenféle stílusban megmu-
tathatták tehetségüket. Régi nagy slágerek 
majd szalonzene csendült fel. Később pedig 
a néptánc szépségeinek is hódolhattunk. Aki 

Húshagyó keddi rovertáncház 

-élmény „délvidékiként, külföldiként, ma-
gyarként, cserkészként” 

 

Egy rövid történeti áttekintést engedje-
tek meg, hogy letisztázzuk, honnan is ered a 
„húshagyó” szó. Húshagyó kedd mozgó 
ünnep, a farsang utolsó napja. Nevét onnan 
kapta, hogy régen a másnapján - Hamvazó 
szerdán - kezdődő negyvennapos húsvéti 
böjti időszak teljes hústilalommal járt. 
Hamvazó szerda nevének eredete: az 
őskeresztények vezeklésként hamuval 
szórták be a fejüket. A XII. századtól 
általános egyházi szertertássá vált a 
hamvazkodás. A templomban azt a hamut 
használták erre a célra, amely az előző évi 
szentelt barka elégetésével keletkezett. 

Valamikor a szombat estétől húshagyó 
kedd éjfélig tartó időszakot nevezték 
farsang farkának, a hét hátralévő részének 
csonkahét volt a neve. Húshagyót néhol 
sonkahagyónak is mondták. 

Külön örömként ért, hogy ezt az estét a 
cserkészek szegeden megszervezték és meg 
is hívtak rá. J Ezért külön köszönet a szer-
vezőknek, hiszen a cserkészet természetes 
velejárója a móka, játék, vigadozás (vidám 
és meggondolt!), ez is színesebbé, tartalma-
sabbá teszi a közös élményeket. 

Az est bemutatkozós játékokkal kezdő-
dött, segítve az ismerkedést, majd követ-
keztek vidámabbnál vidámabb cserkészjáté-
kok. Természetesen, ha az est hangulat gör-
béjét tekintjük, akkor a csúcs a tánc volt. 
Sikerült egy új lépést is megtanulni/kitalálni 
a „Harkályszét”, ami kísértetiesen hasonlít 
a sasszéhoz, csak mégis más (talán a táncta-
nár vagy a madár…). Miután kitáncoltuk 
magunkat (egy időre) új népdalokkal pró-
bálkoztunk, volt, akinek sikerült is.  

Nem kis lelkesedést váltott ki a társa-
ságban a fasírt (hús), uborka és tea érkezé-
se. Nem is annyira a böjtre készülve fo-
gyott, mert hát manapság már nem olyan 

szigorú az életünk, hanem inkább a letáncolt 
kalóriát kellett pótolni. 

A többség még éjfélig ropta a táncot, 
de voltak, akik már szedelődzködtek, hiszen 
még a nagy hóval, illetve a másnapi zárthe-
lyivel is meg kellet küzdeni! 

Bízom benne, hogy mindenkinek sike-
rült egy kicsit felkelteni az érdeklődését és 
jövőre már egy tömeges rendezvény lesz, 
ehhez pedig további sok sikert kívánok a 
szervezőknek. 

 

Gergely Barnabás st. 

Juliánusz barát cscs. 

Délvidék 
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újjászületésének napja, hisz a több mint 6000 épü-
letből, alig 1-200 kivételével, mindent újra kellett 
építeni. Ennek ellenére, arányaiban meglehetősen 
kevés támogató akadt, ám nekik ezúton is hálásan 
köszönjük a hozzájárulásukat! 

A program meghirdetése, a tavalyihoz képest még 
eredményesebbnek bizonyult, hisz, a különféle mó-
don (tömegközlekedési eszközök, üzletek, TV, rá-
dió, újság, szórólap) közzétett hirdetések hatására, 
a legóvatosabb becslések szerint is legalább 2-
3000, de még valószínűbb, hogy 3-4000 fős látoga-
tottságot sikerült elérnünk. 

Építkezéstől bontásig… mindent vállalunk 

Logisztikai munkacsoportunk, rendkívül jó szerve-
zettségének hála, a helyi szállítgatásokon túl, az 
ország különböző részeiről beszerzett, főként cser-
késztulajdonú eszközöket (sátrak, melegítő beren-
dezések, kisebb-nagyobb kellékek... stb.) baj nélkül 
és időben szállította a kért helyszínekre, így az épí-
tős részleg, az ÁGOTA-sok hathatós segítségével, a 
rendezvényt megelőző napon, szintén zökkenőmen-
tesen rendezhette be a Dóm teret, alkalmassá téve 
azt egy egész napos kikapcsolódásra. Az éjfélig 
tartó munkálatok közben, még egy végső szervezői 
megbeszélést tartottunk. 

Természetesen mindenki nagyon várta már: vajon 
hogy sikerülnek majd, a rengeteg fáradozással elő-
készített, programok; az eltervezett minőségben 
tudjuk-e átadni a rendezvényt a vendégeknek? A 
Szeged-Belvárosi Plébánia munkatársai azonban 
egész idő alatt, így azon a napon is, infrastrukturá-
lis hátterükön és egyéb, kézzelfogható segítségükön 
túl, egy szeretetteljes, otthonos légkört varázsoltak 
nekünk, cserkészeknek, nagymértékben hozzájárul-
va ezzel a nap sikeréhez, biztosítva a zavartalan 
összejöveteleket. Ezúton szeretnénk nekik is köszö-
netet mondani és reméljük, ez a gyümölcsöző, az 
egész város számára hasznos kapcsolat, még na-
gyon sokáig fennmarad. 

Március 11-én szombaton, már csak az utolsó simí-
tásokat végeztük, hogy délelőtt 10 órakor végre éle-
tet leheljünk az elkészített műbe, hogy végre min-
den gyerek megrohanhassa az őket váró sátrakat. A 
regös munkacsoportnak hála, különféle kézműves 
mesterségeket próbálhattak ki. Rengeteg sógyurma 
figura, csuhé-báb és kovácsoltvas emlék született, 
de nagy sikere volt az üvegfestésnek, tojásírásnak, 
rafiázásnak, gyöngyszövésnek is. 

A játékos munkacsoport kínálta lehetőségekkel él-
ve, különféle ügyességi és városismereti játékokat 
játszottak. Napközben a GH-s munkacsoport, a re-
gisztrált vendégeknek ingyen ebédet, majd vacsorát 

szolgált fel; a távolabbról érkező cserkésztestvére-
inknek pedig szállást is nyújtott. A Plébánia 
egésznap biztosította a toronylátogatást, templom- 
és altemplom bemutatót. Sokan kipróbálták az íjá-
szatot, a lovaglást és ostorpattogtatást is. 

A cserkész-kiállításon bárki megismerhette a cser-
készet múltját, jelentét és távlati céljait. Az állan-
dó népzene szintén hozzájárult a vidám hangulat-
hoz. Délután a nagyobbak számára egy ún. nyo-
mozójátékot szerveztünk, melyen keretmesés, 
hangulatos környezetben kellett részinformációk 
alapján összerakni egy „gyilkosság” történetét, 
kiderítve ezáltal a gyilkos személyét. A győztes 
csapatok jutalomban részesültek. 

Hat órakor püspöki Szentmisén, illetve az altemp-
lomban Istentiszteleten vettünk részt. Ezután kö-
vetkezett a nap záróeseménye, egy fantasztikus 
tábortűz, melyet egy nagyszerű tűzzsonglőr-
bemutató nyitott meg. Este 9 órakor jóleső fáradt-
sággal és élményekkel gazdagon fejeztük be a ren-
dezvényt. 

A kiürült Dóm teret és az éjszaka lebontott sátrak 
helyét elnézve, minden szervezőre ugyanaz a gon-
dolat ült: milyen kár, hogy ilyen hamar vége lett. 
A tér közepén a végsőkig pislákoló tűz mellett, 
halk gitár- és énekszóval próbáltak meg néhányan 
tudomást nem venni a nap végéről, az est 
leszálltáról… 

A jól sikerült programok, új és régi barátságok, 
találkozások emléke mindenkiben megmaradt, így 
már most nagyon várjuk a 2007-es esztendőt: a 
következő Árvízi Emléknapot! 

      Bérdi Péter 
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csomag-ebédig. Ha nem teljes időre jössz, vagy 
módosítanod kell ott-tartózkodásodat előre je-
lezd, nehogy a megrendelt étkezést akkor is ki 
kelljen fizetni, ha nem vennéd  igénybe. 

A tábor rendje: mint mindig, cserkészies fe-
gyelem, az ébresztő, takarodó, szilencium , a 
helyiek kéréseinek pontos betartása. Teljes al-
koholtilalom, dohányozni csak a kijelölt helyen 
lehetséges. A mi korunkban már nagy megér-
tésre, körültekintésre van szükség, legyünk te-
kintettel egymásra! 

Befizetés: részvételi díj 7000 Ft, az általun k 
küldött csekken befizetve. Többen is használ-
hatnak egy csekket, de levélben mellékelni kell 
mindenkinek az adatait, a regisztrációhoz kér-
hetik: név, lakcím, szül.hely, év, hó, nap, 
szem.ig.szám. Az egy napra  jövőket is kér-
jük, hogy előre jelezzék jövetelüket.  Az egy-
napos látogatási díj 400 Ft. /szervezés, levele-
zés stb./ a helyszínen fizethető. Befizetési ha-
táridő: 2006. július 15. 

Eltávozás: csütörtökön délben 

 

Részletes információ aug. 15-ig: 

   Szentirmai Józsefné Bp.1025 Szemlőhegy 
u.16, tel.:1 316 8826 /használd az üzenetrögzí-
tőt!/ 

   Kokaveczné Bánki Judit, Szeged, tel.: 
0620/823 1985 

Ha rövid beszámolóval, vagy  hozzászólással 
készülsz, kérlek, előre jelezd! 

A programban változás lehet, noha szeretnénk 
mindent teljesíteni. 

Bízom benne, hogy az eddigi MÖT-ökhöz ha-
sonló vidám, örömteli, értékes együttlét élmé-
nyével térhetünk majd haza. 

 

        Jó munkát! 

 Paál István táborparancsnok, 

 Országos Felnőttcserkész Vezetőtiszt 

XII Magyar Öregcserkész Találkozó 

Szeged, 2006.augusztus 21-24. 
 

Kedves Cserkésztestvéreim! 
 

A XII. MÖT-re, Magyar Öregcserkész Találko-
zóra készülünk, amelyet 2006.aug.21-24-ig 
Szegeden rendezünk meg. Ezúttal is köszönetet 
mondunk a szegedi szervezőknek, hogy elvál-
lalták a rendezést és így eleget tudunk tenni 
délvidéki testvéreink kérésének, hogy hozzájuk 
közelebb legyen a MÖT, hogy többen is el tud-
janak jönni.. 

Mint már a VL-ben is megírtuk, a tábor alap-
gondolata:” Nándorfehérvár – Bartók – 1956.” 
Így is meg kívánunk emlékezni a 2006-os év 
jubileumairól. 

Természetesen, most is, mint mindig, szeretet-
tel várjuk külföldön élő magyar öregcserkész 
testvéreinket is! 

A találkozó helyszíne: Szeged, Bálint Sándor 
u.14., Dugonics András Piarista Gimnázium 

Megközelítés: busszal a Mars téri megállótól a 
2-es vagy 83-as busszal a Rókusi II-es Általá-
nos Iskoláig, onnan oda lehet sétálni 

vonattal: az állomásról a 90-es, vagy a 90Y jel-
zésű busszal, szintén a Rókus II Általános Isko-
láig, onnan besétálva 

kocsival: az M5-ről érkezve, az Izabella hídon 
át, utána azonnal balra fordulva, a bal oldalon a 
Tesco-ig, azt jobbra lehet megkerülni. 

Felszerelés: befizetést igazoló csekk, cserkész-
ruha, akinek van, esőkabát, egyéb egyéni fel-
szerelés. FONTOS! GYÓGYSZEREIDET a 
hazatérésig ELEGENDŐ MENNYISÉGBEN 
feltétlenül hozd el! Sok gond volt már otthon-
hagyott, vagy be nem vett gyógyszerek miatt! 
Tábororvos van, de feladata  CSAK elsősegély-
nyújtás és intézkedés. Sem gyógyszert, sem re-
ceptet nem tud biztosítani. Feltétlenül hozd ma-
gaddal TÜRELMEDET, JÓKEDVEDET! 

Szállás: elhelyezés a gimnázium kollégiumá-
ban. Feltétlenül jelezd jelentkezésedkor, ha 
nem tudsz emeletes ágyat vállalni! És jelent-
kezz időben, mert a férőhely korlátozott. 

Étkezés: hétfőn vacsorától csütörtökön hideg-
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Program 

 
1. nap (aug. 21.) 

 
12.00  Regisztráció, elhelyezkedés 
15.00  Zászlófelvonás, ima, napiparancs, szolgálatfelvétel, megjegyzések 
15.30  Ökumenikus Istentisztelet 
16.30  Bemutatkozás, a Kerület bemutatása (Misi a.) 
17.00  Előadás (Mészáros Géza – Nándorfehérvárról), fórum 
18.30  Vacsora 
20.30  Tábortűz (fiatal szegediek vezetik) 
21.30  Ima, zászlólevonás, megjegyzések 
07.45  Zászlófelvonás, ima, napiparancs, szolgálatátadás, megjegyzések 

 
2. nap (aug. 22.) 

 
07.45  Zászlófelvonás, ima, napiparancs, szolgálatátadás, megjegyzések 
08.00  Reggeli 
09.00  Előadás (Bakay Kornél 1956-ról) 
11.00  Előadás (Péter László: az ’56-os Szegedről) 
12.00  Ebéd 
13.30  Városi program (Fekete Ház, Orbán Imre előadása, Dóm, Egyházmegyei Kincstár) 
17.00  Indulás haza 
18.00  Vacsora 
20.30  Tábortűz (Ivasivka Mátyás vezeti) 
21.30  Ima, zászlólevonás, megjegyzések 
07.45  Zászlófelvonás, ima, napiparancs, szolgálatátadás, megjegyzések 
 

3. nap (aug. 23.) 
 
07.45  Zászlófelvonás, ima, napiparancs, szolgálatátadás, megjegyzések 
08.00  Reggeli 
09.00  Előadás (Lajos István – Bartók) 
10.00  Kamarazene 
10.30  Előadás (dr. Otto von Perjés) 
12.00  Ebéd 
13.30  Városi program (Zsinagóga, Tisza, Hősök kapuja) 
17.00  Indulás haza 
18.00  Vacsora 
20.30  Tábortűz (Délvidékiek vezetik) 
21.30  Ima, zászlólevonás, megjegyzések 
07.45  Zászlófelvonás, ima, napiparancs, szolgálatátadás, megjegyzések 

 
4. nap (aug. 24.) 

 
07.45  Zászlófelvonás, ima, napiparancs, szolgálatátadás, megjegyzések 
08.00  Reggeli 
09.00  Kötetlen beszélgetés, záródokumentum elkészítése 
11.00  Ima, zászlólevonás, búcsúzkodás 


