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Híreink 
• A következő szám lapzár-
tája december 27-én lesz. Várjuk 
írásaitokat!!! 
• A november 4-i OIB jóvá-

hagyta Dr. Kokaveczné Bánki Judit, Szar-
vas Eszter és Németh Judit cserkésztiszti 
képesítését. Gratulálunk és további lelkes 
jó munkát kívánunk!!! 

• Szintén a november 4-i OIB megerősítette 
az 1514.  Vitéz Nagybányai Horthy Mik-
lós Cserkészcsapat működését. A Szeged 
– móravárosi csapat parancsnoka Kósa 
László. Két éve működnek, 20-30 fővel, 
de közöttük van olyan, aki még nem cser-
kész, „mert ez egy misszió is”. Csapatuk 
csak rover munkásfiatalokból áll. Fontos 
számukra a munkásság identitása és az 
egyszerű emberek bevonása. Isten hozta 
őket immár hivatalosan is a kerületben!!! 

• Október 21- 22-én befejeződött az idei 
őrsvezető képzés. 10 jelölt tett sikeres 
próbát és kapott képesítést ezen a hétvé-
gén. 

• Október 21-22 között rendezték meg idén 
a JOTI-t. Kerültünkből is több cserkész 
vett részt rajta. 

A Magyar Cserkészszövetség 

V. Kerületének hivatalos lapja 

Megjelenik kéthavonta 

Felelős szerkesztő: Laurinyecz Mihály 

Szerkesztők: Bodnárné Böröndi Ágnes, Kiss Márton 

Cím: 6723 Szeged, Tátra tér 5. 

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

Természetvédelmi hírek 
- Szeptember 16-17. Ember a gáton teljesít-
ménytúra. 12 cserkész teljesítéséről tudunk, 
ebből 9 vízen (50 km), 3 kerékpárral (75 
km) tették meg a távot. 
-"Ujjé, a Ligetben" tájékozódási- és túra-
verseny. Ezen 4 versenyző és 2 szervező 
cserkész vett részt. Sajnos civilként, és nem 
a cserkészeket képviselve. 
-November 3. 10 eves a WWF hódtelepítési 
programja. Ezen a napon 3 újabb hódot te-
lepítenek, immár a Tisza árterébe, 
Mártélyra. Délmagyarország cikk: 
http://www.delnet.hu/cikk.php 
id=71&cid=135531 
Greenfo: 
http://www.greenfo.hu/sajtoszoba/
sajtotajekoztatok_item.php?
hir=1153&PHPSESSID=a74cf7ea73306005
d7d0c5ee993b9b33 
 

Természetvédelmi programok: 
- Túravezetői tanfolyam indul november 
10-én, csatlakozni később is lehet, és az el-
méleti foglalkozáson nem kötelező, csak 
ajánlott részt venni, így Szegeden kívüli 
cserkészek is könnyedén elvégezhetik. 
 
- Szemétszedés Szegeden november 18-án 
reggel 9:00-től kora délutánig az AGOTA 
Alapítvány szervezésében.  
Találkozó a Csillag téren. Kesztyűt hozza-
nak a résztvevők. Ez is jó reklám lehet a 
cserkészeknek, mert az alapítvány ki fogja 
hívni a környékbeli médiát, csak legyen a 
cserkész résztvevőkön valami (kalap, nyak-
kendő). 
A programokról további információk:  
Sulyok Edvárd, tel: 20/464-9361 
 

A Magyar Cserkészszövetség V. Kerülete 
megismétli tisztújító közgyűlését 2007. 
február 24-én. Kérem, figyeljétek a híreket 
és kapcsolódjatok bele aktívan vezetősé-
günk újraválasztásába.  

Türelmeteket és segítségeteket hálásan kö-
szönjük!      Misi a. üe.  
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56-os évfordulóra 
 

 A címben használt kifejezés – jóllehet 
általában egyféleképpen értjük -, számunkra 
többet is mondhat. Maga az évforduló álta-
lában egy meghatározott napra esik. Ezt 
tartjuk szem előtt, ekkorra összpontosul 
minden figyelmünk. Emlékeket idézünk le-
hetőleg egyazon napon és néha kifejezetten 
fájónak találjuk, ha valaki épp azt az egy 
napot – mondjuk születésnapunkat – elfelej-
ti. De lehet úgy is olvasni a címet, hogy egy 
egész év van arra, hogy azokat az esemé-
nyeket, amelyek annakidején is hosszabb 
időn keresztül történtek, visszaidézzük, em-
lékezzünk róluk. Nem szeretnénk kipipálni 
a visszaemlékezést egy nappal, egy ese-
ménnyel, egy kivonulással. Ennél többre 
méltó minden ünnep. Hogy éreznénk ma-
gunkat, ha barátaink a születésnapunkon 
megrohannának, elárasztanának mindenféle 
jókkal, emlékekkel, másnap pedig magunk-
ra hagyva megfeledkeznének rólunk? Ilyen 
az az ünnep, amely csak egy napos. Vagy 
az, amelynek nem a szelleme, a lényege a 
fontos, hanem hogy van ünnepelnivalónk. 
Az ilyen embernek mindegy, hogy kará-
csony, a Szeretet ünnepe, vagy télapó, netán 
halloween-t ünnepel, vagy május elsejét. A 
lényeg, hogy bulizhat, ehet virslit és ihat 
sört ingyen, hogy munkaszüneti nap van. Az 
ünnep tartalmáról mit sem tud. És nem is 
érdekli. 
 56-tal kapcsolatban történetesen arról, 
hogy egy népnek van akarata, amit el lehet 
nyomni politikai vezetők demagógiája által. 
Arról, hogy le lehet „köztörvényes bűnöző 
           (folytatás a 2. oldalon) 
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síteni” azt, aki egyszerűen szabad véleményét szeretné az igazság, a függetlenség útján ki-
nyilvánítani. Azt, hogy nem a haderők, a tankok, a lovasredőrök és a hatalom nagysága, ha-
nem az igazság mélysége ad alapot a győzelemhez és ez lesz tartós. 
 Az idő mindig kiforogja az igazságot! Megmutatja, ha erőszakos, manipulált úton 
jársz. 
 Történelmi pillanatok mindig adódnak. Hiszen a hétköznapok helytállása történelmi 
jelentőségű. Kis idő kell hozzá, 15-30-50 év év és rájövünk, hogy annakidején mindennapi 
hűségünkkel, kitartásunkkal történelmet formáltunk, alakítottunk. Lehet szabályzatokat 
módosítani, törvényeket bújni és azokba szűk kör érdekeit bújtatni, traktorral behajtani tilos 
táblákat állítani akár cserkészeten belül is: ez is történelem, de az idő ezeket a szabályzato-
kat és mentalitást mind elsodorja. Lassan több a polcomon az elmúlt 15 évben egymást fö-
lülmúlóan készült Alapszabály, SZMSZ, mint a Magyar Cserkész… 
 Lehet viszont az őrsi élet nevelői útján keresztül történelmet alakítani. Maradandót, 
olyat, ami tartós és továbbadható. Arra kérek, buzdítok minden őrsvezetőt, őrsöt a kerület-
ben, hogy kutassátok és kövessétek 56 szellemiségét egész életetekben: gondolkodni és 
cselekedni nem a hatalom, az erő, az általánosító közhelyek, hanem az igazság és felelős 
cselekvésünk, a kicsivel is odaállás által. 
 
   Dr. Laurinyecz Mihály cst. 

Partnerség a Haladásért 
 

 Örömmel tájékoztatlak Benneteket arról, hogy 2006. október 14-én megalakult a PhD 
csapat, vagyis az egyes cserkészcsapatok azon képviselőinek csoportja, akik vállalták, hogy 
egymást és a Kerületet segítve megpróbálnak csapatpárokat, csapathármasokat (esetleg né-

gyeseket) alkotni, és kb. 3 évnyi együttműködéssel jobbá tenni csapataink életét. 

 Első találkozónk csupán egy délelőtt erejéig tartott, amit mindannyian kevésnek érez-
tünk azokhoz a feladatokhoz és ötletekhez képest, melyek megfogalmazódtak bennünk ed-
digi tapasztalataink, illetve egymás meghallgatása alapján. 
 Rövid játékos bemutatkozás után – ami egyébként egészen érdekes különbségeket mu-
tatott az egyes csapatok élete és a cserkészetről alkotott elképzelések terén – átbeszéltük az 
előttünk álló 3 év programját, menetét, időbeosztását. Örvendetes volt hallani a már évek 
óta spontán módon létrejött csapatpárokról, akik talán még többet fognak tudni segíteni a 
most megalakult csoportoknak. 
 Ezt követően megalakultak az új csapatpárok (néhol hármasok, négyesek. Az egy táb-
lázatban lévők tartoznak össze): 

CSERKÉSZCSAPAT 
PHD CSAPAT TAGJA 

SZ. NEVE VÁROSA 
547. Belon Gellért Sükösd 

Tamás Márti, Kosár Gábor 
???. ??? (alakuló csapat) Nemesnádudvar 
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 VI. Kecske Kupa 2006 
 

Kedves focizni vágyó cserkésztestvéreink! 
A 878. sz. Hatvani Pál Cscs. ebben az évben is 
megrendezi a kerületi focikupát Kecskeméten! 
Rengeteg új ötletünk van, ezért idén is hatalmas 
mulasztás volna kihagyni a programot! 

A Kecske Kupa ideje:  
2006. november 26. vasárnap 8:30 - 18:00  

A Kecske Kupa helye: 
A Lánchíd utcai Általános Iskola tornaterme, Kecs-
kemét, Lánchíd utca 18. Mellette van a Planetári-
um, így könnyű idetalálni. 

 

Program: 
8:00 érkezés, regisztráció, sorsolás 

9:30 megnyitó, zászlófelvonás  

9:45-től selejtezők  
10.30-tól nyílik a Büfé és indulnak az alternatív 
programok. 

14:00 helyosztók, döntők  
Mise: 10.30-tól, és 12.00-tól, Istentisztelet 13.00-
tól. 

17:45 Tűzzsonglőr bemutató, eredményhirdetés. 

 

Egyéb programok, amiért a focit kevésbé szere-
tőknek, és szurkolóknak is érdemes eljönni: 
- ÚJ! A program alatt folyamatosan üzemel az is-
kola Szaunája ezért, aki ki akarja próbálni hozzon 
FÜRDŐRUHÁT! 
- ÚJ! Falmászás 5 órán keresztül párhuzamosan 5 
pályán. 
- Planetáriumi előadás, kézműves asztalok, tömbfu-
tás tájolóval (tájékozódási futás a betondzsungel-
ben...), ping-pong, csocsó, darts, kecske szelidítés. 

Díjazás: 
A vándorserlegek az új bajnokokhoz kerülnek. 
Kategóriánként az első három csapat tagjai érmeket 
kapnak. 
A Kategóriák győztes csapatai egy 4 személyes sát-
rat kapnak, a második helyezettek egy 3 személyes 
sátrat, a harmadikok pedig egy 2 személyes sátrat. 

A torna legjobb játékosa külön kupát kap. 

Minden résztvevő Kecske Kupás nyakpántot kap 
mobiljához. 

Kategóriák: 
Gödölye kategória: Lányok, korosztályi megkötés 
nincs, de az őrsvezető is csak lány lehet. 
Bak kecske kategória: 1994. jan. 1. után született 
fiúk. Őv: 1989. jan. 1. után született. 
Mekk mester kategória: Itt nincs megkötés, a nagy 
fiúk szerepelhetnek itt. 
Egy cserkész legfeljebb egy kategóriában szerepel-
het, az őrsvezetők azonban játszhatnak az őrsükkel 
és saját csapatukkal is. Minden csapatban csak az 
abba a csapatba benevezett játékosok léphetnek pá-
lyára. A Kecske Kupa ezen beosztása arra épül, 
hogy mindenki cserkészhez méltóan igyekszik be-
tartani a szabályokat. Ha ez a feltétel nem teljesül a 
rendszer felborul. 

Felszerelés  
Minden csapat hozzon magával egy labdát, és egy 
garnitúra egységes pólót. 

Részvételi díj  
Cserkészenként 1000 Ft, ha azt a foci csapat együtt 
banki átutalással a részemre november 15-ig befi-
zeti. Cserkészenként 1500 Ft, ha a helyszínen fize-
titek be a pénzt.  

Az átutaláshoz szükséges adatok: 

Kedvezményezett: Kovács Jácint 

Bankszámla szám: 11773322-06390103 
Közlemény: csapatszám, csapatkapitány (őv) neve. 
Pl.: 878, Madi Kinga 
Banki átutalás esetén a Közlemény kitöltésével el-
jut hozzám a befizető neve, postai befizetés esetén 
azonban nem, így utóbbi esetben az fizetés tényét 
csupán az ellenőrző szelvény felmutatása igazolja. 
Kérlek Titeket, hogy vagy utaljatok Bankon keresz-
tül, vagy hozzátok el a befizetést igazoló szelvényt. 

Étkezés  
Üdítőt és zsíros kenyeret biztosítunk, emellett eset-
leg néhány szendvicset érdemes hozni. 

Bővebb információ 
Telefonon állok rendelkezésetekre, a 30/907-49-33-
as számon, illetve a kovacs.jacint@t-online.hu e-
mail címen. 
A mihamarabbi találkozásunkig kívánok jó sporto-
lást és jó munkát! 

    Kovács Jácint 878. csst.  
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56-os ajánló 
 

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány for-
rást, melyek segítséget adhatnak a forradalom 
eseményeinek megismerésében és megismerte-
tésében: 
 

Könyv: 
Vezetőknek: 

Pongrátz Gergely: Corvin köz 1956 (a szer-
ző saját kiadása) 
A Corvin-köz nemrég elhunyt főparancsno-
kának személyes visszaemlékezéseit tartal-
mazó könyv nemcsak izgalmas, érdekes ol-
vasmány, hanem egy idei jól sikerült tábori 
keretmese alapjául is szolgált. 

 

Vezetetteknek: 
Diáknapló 1956-ból (Kieselbach Galéria 
kiadása, 2006) 
A fakszimilekiadásban megjelentetett fel-
jegyzések Kovács János budapesti kisdiák 
1956 október 23 -án kezdett feljegyzéseit 
tartalmazzák, melyek a gyerekek számára is 
érthetően, megrázó nyitottsággal és a hét-
köznapi emberek egyszerűségével követik a 
forradalom napjainak eseményeit. 

 

Internet: 
Vezetőknek:  

Élményút kalauz ─ 1956 utak-keresztutak 
A közszolgálati televíziókban az Emlékév 
során műsorra tűzött filmek egyes képkoc-
káiból kiindulva a felhasználó felderítheti 
az adott jelenet által megjelenített történel-
mi-társadalmi problémát, az irodalmi idéze-
tek pedig a művek mélyebb megértését is 
segítik. A Kalauz a www.19562006.hu we-
boldalról érhető el. 

Vezetetteknek: 
Freedom Fighter 1956 
Az 50. évfordulóra számítógépes stratégiai 
játék is készült, melynek fogadtatása ve-
gyes, értéke vitatott, de kétségtelen, hogy 
sok fiatal ismereteinek bővítésére vagy egy-

szerűen csak érdeklődésének felkeltésére ez 
is egy alkalmas eszköz. 
A www.freedomfighter56.com oldalon egy 
előzetes is megtekinthető. 

 

Úticélok: 
 Emlékpont (Hódmezővásárhely, Andrássy 

utca 34.) 
 A budapesti Terror Háza Múzeumhoz hason-

ló témájú, ugyanakkor a helyi események fel-
dolgozása és a helyi szereplők megszólaltatá-
sa által talán még emberközelibb kiállítás tel-
jesen a helyi közösség finanszírozásából va-
lósult meg. A legkorszerűbb múzeumpedagó-
giai eszközöket is alkalmazzák, így tizenéve-
sek számára is izgalmas program lehet. 

 56-os Múzeum (Kiskunmajsa, Maris-puszta 
244.) 

 Dunántúli utazásaink során talán már több-
ször elhaladtunk a Pongrátz Gergely által ala-
pított múzeum mellett. Különleges értékét a 
forradalmárokkal való személyes találkozás 
lehetősége adja (az alapító halála óta testvére, 
a szintén a Corvin-közben harcolt Pongrátz 
Ödön kalauzolja a vendégeket). Az épület-
együtteshez egyébként egy kápolna és egy 
ifjúsági tábor is tartozik, ahol minden nyáron 
középiskolásoknak szerveznek 56-os táboro-
kat. 

Film: 
Hazatérés: Pigniczky Réka dokumentumfilmje 

édesapjáról, Pigniczky László honvéd törzs-
őrmesterről. Alkotótársa Pigniczky Eszter, 
aki clevelandi cserkészvezető. Édesapjuk 
szőregi származású, a forradalomban való 
részvétele miatt nem maradhatott szülőfalujá-
ban, emgirálnia kellett. Két lánya halála után 
kísérelte meg kideríteni a homályos részle-
tekből, hogy pontosan mit is tett az édesapa. 
Titkosszolgálati és más levéltárakból, ’56– os  
veteránok interjúiból, valamint történészek 
segítségével megpróbálják végigkövetni 
édesapjuk lépteit a forradalom első napjaitól 
az Egyesült Államokban való letelepedéséig.  

 Pigniczky László 50 év után most jutott haza 
Szőregre, a saját temetésére. 
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CSERKÉSZCSAPAT 
PHD CSAPAT TAGJA 

SZ. NEVE VÁROSA 
1511. Dugovics Títusz Tompa Zsilinszki Ági 
??? ??? (alakuló csapat) Kelebia ??? 

1508. Hunyadi János Madaras Franciskovics Eszter 

CSERKÉSZCSAPAT 
PHD CSAPAT TAGJA 

SZ. NEVE VÁROSA 
175. Bocskai Békés Szabó Ildikó 

574. Kis Bálint Vésztő Szabó Klára 

1513. Szlávi György Okány 
Szabó János 
Dénes Zoltán 

CSERKÉSZCSAPAT 
PHD CSAPAT TAGJA 

SZ. NEVE VÁROSA 
236. Maróthi János Gyula Pál Sándor 
??? ??? (alakuló csapat) Gyomaendrőd Bartha Mónika 

1507. Árpádházi Szent Margit Szeged 
Kis Gyöngyi 
Kéri László 

CSERKÉSZCSAPAT 
PHD CSAPAT TAGJA 

SZ. NEVE VÁROSA 

519. Bálint Sándor Szeged 
Ádám Zoltán 
Bérdi Péter 

1504. Szent-Györgyi Albert Szeged Aranyos Anett 

CSERKÉSZCSAPAT 
PHD CSAPAT TAGJA 

SZ. NEVE VÁROSA 

552. Petneházy Dávid Szeged 
Szilágyi József 
Paronai Márta 

291. Kiss Lajos Hódmezővásár-

hely 
Tóth Anikó 
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A táblázatokból kiderül, hogy összesen 8 csoport alakult meg, ami – hála Istennek – 
egészen szép számnak mondható. 

Sokan hoztak magukkal fényképe-
ket, eseménynaptárakat, 
próbáztatási anya- gokat, munkaterve-
ket, melyeket mind- annyian megnézhet-
tünk, egymás ötle- teiből gazdagodhat-
tunk. Ezen a terüle- ten még bőven lesz 
mit dolgozunk, hi- szen éppen az lenne a 
lényeg, hogy minél több anyagot össze-
gyűjtsünk csapata- ink számára. 

Ezután a csapatok vezetői összeültek csoportonként, és megbeszélték, mikor talál-
koznak legközelebb, illetve mikor és mi lesz a következő közös program, amit szerveznek. 
Íme (csak azokat soroltam fel, akik itt voltak és egyeztettek): 

CSERKÉSZCSAPAT 
PHD CSAPAT TAGJA 

SZ. NEVE VÁROSA 

550. Márton Áron Szeged 
Kószó Kristóf 

Laurinyecz Mihály 
Kokaveczné Bánki Judit 

1514. Vitéz Nagybányai Horthy 

Miklós 
Szeged Kósa László 

524. Prohászka Ottokár Kiskundorozsma 
Lévai Tamás 
Fodor Antal 

521. Maximilian Kolbe Röszke 
Szabó Réka 

Ocskó Sebastian 

585. báró Tallián Béla Szőreg 

Szarvas Eszter 
Steinbach Gábor 

Kiss Ferenc 

CSERKÉSZCSAPAT 
PHD CSAPAT TAGJA 

SZ. NEVE VÁROSA 

553. Szent Imre Csongrád Vekerdi-Badó Zoltán 
Felber Dani 

595. Bethlen Gábor 
Szentes, 

Tiszaföldvár 

Bedekovics Péter 
Kruzslicz Tamás 
Dancsó Zoltán 

1806. Szent Jakab Csépa ??? 
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a tánctanítás előnyeit is élvezhették. A széki és 
mezőségi blokk közé beékelve egy polgári ha-
gyományokat őrző tánccal ismerkedhettünk 
meg, ami talán a résztvevők többsége számára 
újdonságként hatott. A napot (és az estét) me-
zőségivel zártuk. 
 Jó volt, hogy együtt tudtuk zárni ezt a na-
pot fergeteges jókedvvel és mulatsággal. Jó 
volt, hogy mindenki nyitott volt a másik felé és 
ezt a befogadó szándékot még a nap végi fá-
radtság sem tompította lényegesen. Különös 
hangulatot adott mindehhez a tanyasi környezet 
- a maga természetességével és természet-
közeliségével. Napzártakor / éjnyitáskor – a 
tanyavilágnak és az itt-ott felbukkanó őzeknek 
búcsút intve - külön busszal érkezhettünk visz-
sza Szegedre.  
 
 Jó volt együtt, és reméljük, legalább eny-
nyire jó lesz jövőre is! Köszönet a sok segítő 
kéznek! 
 Kiss Eszter /1507./ & Kerekes Teri  

Módszertan 
 

Manapság nagyon fontossá vált a kommunikáció. Láthatjuk, hogy szinte az egyik legmeghatáro-
zóbb hatalmi ággá vált a kommunikáció, a média. Nem a média szerepét szeretném elemezni, ha-
nem ennek az alapját adó kommunikációt. 
A cserkészetben fontos szerepet kap a közlés, hiszen tudásunk nagyrészét ezáltal tudjuk átadni a 
gyerekeknek, fiataloknak. 
Egyik vezetői megbeszélésünkön hozott valaki egy kommunikációs gyakorlatot. A feladat az volt, 
hogy a hallgatóságnak háttal állva el kellett magyarázni egy ábrát, amin négyzetek voltak és ezt 
kellett lerajzolni a többieknek. A magyarázó mindent csak egyszer mondhatott el, és akik pedig 
rajzoltak, azok nem kérdezhettek semmit sem. A magyarázó embernek figyelembe kellett venni a 
többiek értelmi képességét és érthetően kellett elmondania, hogy ő mit lát a képen. 
A következő körben már szemben állhatott a cserkészekkel, és ők pedig bármit kérdezhettek. Itt a 
„tanár” számára már látható volt a többiek arckifejezése, hogy értik-e vajon a magyarázatot. 
Érdekes volt megfigyelni, hogy viszonylag egyszerű dolgokat milyen bonyolultan tudunk a többi-
ek elé tárni. Az embereknek egyszerre egy-két gondolatot kell világos, érthető fogalmakkal előad-
ni. Természetesen mindig a hallgatóságban lévő legkisebbhez kell igazítani a mondandónkat, 
mondotta egy főiskolai tanárom. Tehát egy őrsi foglalkozáson, mikor tanulunk valami elméleti 
dolgot, akkor úgy kell fogalmaznunk, hogy azt a legkisebb is megértse. Ha nem így teszünk, akkor 
nagy esélyünk van arra, hogy elveszítjük azt a gyereket. 
Mindenkit csak arra tudok buzdítani, hogy csiszolgassa a kommunikációját, mert az nagyon fontos 
az életünkben és nemcsak a cserkészetben. 
            Kószó Kristóf, 550. MÁCsCs 

Csapatstaféta 
Előző számunkban a szegedi vízicserkészek 
kérdezték meg a bajaiakat, hogy milyen mód-
szerekkel toboroznak. 
Íme a válasz: 
Az újjáalakulás után sokáig úgy toboroztunk, 
hogy bementünk hittan órákra és meséltünk a 
gyerekeknek a cserkészetről, képeket és 
egyenruhákat mutattunk, játszottunk velük. 
Aztán amikor az iskolában volt a hitoktatás, 
oda is elmentünk, sőt osztályfőnöki órára is. 
Ez egy ideig eredményes volt. Később azon-
ban hiába tette fel 20 gyerek a kezét, hogy sze-
retne cserkész lenni, egy vagy egy se jött el. 
Most a cserkészeinket biztatjuk, hogy hozzák 
osztálytársaikat, kisebb testvéreiket, így bővül 
a csapat. Jó kapcsolatot tartunk fenn a szülők-
kel, ezért ők is ajánlják ismerőseiknek a cser-
készetet. 
Mi pedig a sükösdiektől kérdezzük, hogyan 
emlékeztek meg az ötvenhatos forradalom 50. 
évfordulójára. 
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V. Kerületi Regösnap 
 

 2006. Szeptember 30-án, Ruzsán került 
megrendezésre a nagyszerű és felejthetetlen 
regös nap. Egy lovas tanya biztosította a hely-
színt, ahová a résztvevők busszal, vagy egyéb 
közlekedési eszközzel juthattak el. A regös nap 
a szervező által elmondott megnyitóval kezdő-
dött. Ezután számtalan kézműves foglalkozás 
várta az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat 
egyaránt. Az egyik legnépszerűbb program a 
gyöngyfűzés volt, ahol karkötőt, nyakláncot, 
vagy akár kis állatfigurát lehetett készíteni. 
Gyönyörű darabok készültek, amiben elsősor-
ban a lányok jeleskedtek. A fiúk az íjászatban 
és a fafaragásban tettek tanúbizonyságot ügyes-
ségükről. (Persze a lányok nem hagyták magu-
kat, mert ezeket ők is kipróbálták, több-
kevesebb sikerrel.)  
 A nemezelésnél sok szép színes labda ké-
szült, melyek ké-
sőbb a fiatalok vi-
dám és önfeledt 
szórakoztatására 
szolgált. A nagy 
munka közepette, 
két lelkes művész 
szappanharcba ke-
veredett. Többi tár-
suknak sikerült 
megállítaniuk a bu-
borékok elszabadu-
lását. A csuhézás-
nál és a gyertyaön-
tésnél is sürögtek, 
forogtak a dolgos 
mesterek. 
 Az idő, olyan gyorsan telt, hogy sebtében 
elérkezett az ebéd ideje. Ebéd után a kézműves 
foglalkozások alatt lovagolni is lehetett. Ehhez 
két póni és egy ló állt a rendelkezésünkre. Az 
udvarias lovász lányok gondosan ügyeltek rá, 
nehogy a pónikat és a lovat ügyetlenségünkkel 
elijesszük. A kisebbek simogathatták és (persze 
dugiban) etethették a pónikat. 
 Később a népi meseerdő került napirendi 
pontra. Ehhez csoportokba osztottak minket. 
Amíg egy-egy csoport az indulásra várakozott, 

a többiek népi játékokat tanultak. A meseerdő 
csupa meglepetést rejtett magában. Ott voltak 
például a meseszép, dalolászó tündérek, a hosz-
szú szakállú törpe, vagy éppen a nagy hasú lus-
ta óriás. De nem szabad ám kihagyni a tüzet 
okádó sárkányt sem. Minden csoport tele élmé-
nyekkel tért vissza, melyeket egymással osztot-
tak meg. Ezután következett egy érdekes 
„produkció”, a népi divatbemutató. Különleges 
és szép viseleteket tekinthettünk meg. A kalota-
szegi, csángó, székely, szatmári és alföldi vise-
leteket lekörözve a legnagyobb tetszést a 
„turbános” matyó, a cigány (köszönjük, Gabi), 
illetve a 21. századi „plázaviselet” aratta. Már 
csak aprócska idő maradt, hogy mindenki befe-
jezhesse a munkáját, amit a nap végén haza is 
vihetett. Hat órakor a „vacsora!” kiáltásra let-
tünk figyelmesek, melynek kapcsán meg kell 
említenem azt az ínycsiklandó, felejthetetlen 
paprikás krumplit, amelyet lelkes cserkész-
szülők készítettek bográcsban, és amelynek il-
lata még most is az orromat csiklandozza.  

 E verőfényes, 
élményekben gaz-
dag nap zárásaként 
a résztvevők tánc-
házban múlathatták 
az időt. Kezdésként 
moldvai, gyimesi 
körtáncok kerültek 
„estirendre”, majd 
páros táncok követ-
keztek: széki tán-
cok, egy székely-
földi polgári tánc 
és mezőségi. Mind-
ehhez a talpalávalót 

két külön zenekar szolgáltatta: a körtáncok után 
a Kender együttes foglalhatta el az alkalmi pó-
diumként szolgáló pajtát. 
 Megfogyva bár, de törve nem, igen nagy 
lelkesedéssel láttunk neki az esti program meg-
valósításához. Körbe-körbe karikába roptuk a 
moldvait, „űztük az ördögöt” majd karoltuk át 
egymást a gyimesi táncokhoz. A szusszanásnyi, 
lélegzetvételnyi pihenőt követték a széki tán-
cok: széki négyes, széki lassú majd a gyorsabb 
verzió. Az ügyesebbek, tapasztalt, „szakmabeli 
jártasságra” már szert tett cserkészek önállóan 
rophatták a táncot, míg az újdonsült érdeklődők 
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CSAPATOK KÖZÖS TEVÉKENYSÉG DÁTUM 
Maróthi János – Gyomaendrőd – Árpádházi 

Szent Margit 
A Szent Margit cscs. 10 

éves ünnepsége 
2006. november 25. 

Petneházy Dávid – Kiss Lajos Téli portya (?) Valamikor télenJ 

Márton Áron – b. Tallián Béla – Maximilian 

Kolbe – Prohászka Ottokár – 555. Téli portya 2006. december 27-30. 

Bálint Sándor – Szent-Györgyi Albert 

kirándulás 2006. október 28. 

csapatkarácsony 
2006. december 

22. v. 23. 

Dugovics Títusz – Hunyadi János – Kelebia 

Toborzás Kelebián, gye-

rekeknek akadályverseny 
2006. október 27. 

Közös túra Téli szünet 

Szent Imre – Bethlen Gábor – Szent Jakab Közös túra 

2006. október 21. 

2006. november 4. 

2006. november 25. 
2006. december 6. 

Bízom benne, hogy hamarosan a Sodrásban hasábjain is olvashatunk a közös prog-
ramok megvalósulásának sikereiről, tapasztalatairól. 

Végül összegeztük a nap eseményeit, megválaszoltuk a felmerülő kérdéseket, és 
közös ebéddel zártuk a délelőttöt. Köszönet érte Nagy Reának és Kedves Családjának! 

Nagy lelkesedéssel várjuk az egyes csoportok beszámolóit, élményeit, tapasztalata-
it a közös munkáról; bízunk benne, hogy ez a fajta tudatosabb, szervezettebb együttmű-
ködés hatalmas erővel fog végigsöpörni kerületünk csapatain, és egyre több gyereknek 
tudunk tartalmasabb, vonzóbb és élhetőbb cserkészetet nyújtani. 

Hálásan köszönök minden támogatást és segítséget valamennyi Cserkésztestvérem-
nek, akik fontosnak érezték ennek a programnak az elindítását! 
     Jumbó 
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Megkérdeztük néhány résztvevő véleményét a PhD megbeszélésről: 

 
 Nagyon örültem neki, hogy egy kellemes délelőttöt tölthettem el a kerület csapatainak 
képviselőivel, mert így még jobban megismerhettük egymást. Ez az új PhD program is az 
együttműködést szolgálja, aminek nagyon fontos szerepe van a csapatok közti párbeszéd-
ben. Mi szerencsére már régóta együtt dolgozunk a csongrádi csapattal és nagyon gyümöl-
csöző ez a kapcsolat, remélem, hogy a többi együttműködés 
is ilyen lesz.  
 Bár rövid volt az idő mégis gazdag programon vehet-
tünk részt és tanulhattunk egymástól. 
        Kruzslicz Tamás 
 
 A PhD megbeszélésen megtapasztaltam, hogy a kerület-
ben vanak csapatok, melyeknek nehéz a helyzetük. Tudtam, hogy sok helyen van vezetőhi-
ány vagy kevés az újonc, nem megy a toborzás, de hogy ilyen sok csapat van ebben a hely-
zetben, azt nem gondoltam volna. Kiderült hogy vannak egész körzetek, melyek gyakorlati-
lag kiesnek a kerület életéből (pl. itt sem jelentek meg). 
 A mi csapatunk életébe nem hozott sok változást, hiszen a csongrádiakkal ezelőtt is 
együttműködtünk. Most talán formálisan és tervszerűbben tudjuk folytatni ezt a kapcsola-
tot! 
              Bedekovics Péter 
 
 A PHD képzést alapvetően jó ötletnek tartottam és kíváncsian készültem az első talál-
kozóra. Ugyanakkor nem tudtam, hogy mi is lesz pontosan a lényege a dolognak, ugyanis 
csapatom hosszú évek óta nagyon szoros kapcsolatban áll több cserkészcsapattal is. 
(Leginkább a szentesi, a másik csongrádi és a csépai csapattal voltak közös programjaink 
az elmúlt másfél évtizedben. Körülbelül hat éve, pedig újabb, azóta sem szűnő kapcsolato-
kat teremtettünk délvidéki, erdélyi, kárpátaljai és felvidéki csapatokkal.) Ezért számunkra 
valószínűleg nem nyújthat annyi újat az ötlet, mint az olyan csapatok számára, akik külön-
böző okok miatt ritkán, esetleg még soha nem dolgoztak együtt más csapatokkal. Számukra 
nagy előrelépés, segítség lehet a PhD képzés.  
 Nagyon jó gondolatnak tartottam és tartom, hogy egy közös kerületi adatbázist hoz-
zunk létre, melyben munkatervek, és eseménynaptárak és egyéb anyagok összegyűjtésével 
segíthetjük egymás munkáját. A találkozón azt sajnáltam egy kicsit, hogy az idő rövidsége 

miatt nem ismerhettük meg eléggé a csapatok 
sikereit, problémáit. Jó lett volna, ha több infor-
mációcserére kerül sor. Mindenesetre úgy ér-
zem, hogy az elkövetkezendőkben az első talál-
kozó folytatása során még minderre lesz lehető-
ség és sok hasznos tapasztalattal leszek gazda-
gabb a képzés által. 
     Vekerdi-Badó Zoltán 
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zással stb. segítik őket, kalandregényeket, tá-
bortűzi történeteket stb. olvasnak fel hangosan 
munka közben, és néha közösen játszanak 
vagy énekelnek a dolgozók felfrissítésére. 
Minden ilyen rendszer értékes – és örömmel 
látom, milyen sok jó elképzelés indult útjára – 
de ezeknek szükségképpen a helyi feltételek-
hez és a cserkészvezető eredetiségéhez kell 
igazodniuk. 
A fiúk munkára – és elvégzett munkájukra va-
ló büszkeségre – nevelésére semmi sem alkal-
masabb a kézzel végzett munkánál, de annak 
olyannak kell lennie, hogy az első pillanattól 
fogva érdekelje őket. És még jobb, ha az egyik 
banda (vagy őrs) munkája versenyben áll a 
másikéval – azaz ha együttműködésben zajlik 
a munka. 

Robert Baden-Powell 
1910. november 

Horizont 
 

Téli képzési programok 
 

A TÉL közeledtével lehetőségünk nyílik rá, 
hogy fiainkat kézműves tevékenységekre és 
eredményességre képezzük vagy képezzük to-
vább. 
Nálam ügyesebbek – feltételezem – minden kü-
lön munkarendszer nélkül is képesek fiaikat 
lekötni, és ismeretekben előrehaladásra bírni; 
de én – bevallom – képtelen vagyok erre. Az 
egyetlen mód, ahogyan én személy szerint, bár-
mit is képes vagyok elvégezni, az határozott 
programok előzetes elkészítése és az azok alap-
ján való munka: egy általános program a téli 
időszakra, és egy konkrétabb minden hétre, 
amely minden egyes tevékenységgel töltött es-
tére részletes programot tartalmaz. 
Nem készítem őket túlzottan feszesre, hanem 
az előre nem látható eseményeknek is hagyok 
ráhagyásokat és hézagokat. Ily módon nagy 
adag aggódás és időfecsérlés takarítható meg. 
Valójában aligha túlzás azt állítani, hogy a 
rendszeres munkaterv révén nyert eredmények 
négyszer értékesebbek azoknál, mint amelyeket 
csak úgy ötletszerűen készítünk elő. Jót tesz a 
fiúk „jellemének”, ha megtanítjuk őket munká-
juk előzetes megtervezésére; és – ha már tud-
ják, mi a céljuk – kétszer lelkesebbé válnak. 
Egy-két cserkészvezető azt mondja nekem a 
elképzelése a téli időszakra szóló elképzelései-
ről, hogy, mondjuk, négy gyakorlati tevékeny-
ség képzését kezdik el, például főzés, bőrmeg-
munkálás, elektromos ismeretek és jeladás. Ke-
rít egy szakembert, hogy tanítsa raját minden 
témából hetente egy estét, vagy minden témá-
ból két hétig, aztán szereznek egy másik szak-
embert a következő témából újabb két hétre és 
így tovább. Ily módon azt remélik, hogy a tél 
során minden fiút kiképeznek elegendő mérté-
kig ahhoz, hogy tél végére fejenként négy-négy 
jelvényt szerezzenek. 
Más cserkészvezetők azt mesélik, hogy tél vé-
gén kiállítást és vásárt rendeznek a cserkészek 
műveiből. Különböző módon ösztönzik a fiúkat 
arra, hogy a cserkészotthonban dolgozzanak 
esténként: szerszámokkal, mintákkal, raktáro-

Helyesbítés és bocsánatkérés 
 

A Sodrásban szeptemberi 5. számában megjelent 
Beszámoló a Csongrádi 56-os Cserkésznagytábor 
tapasztalatairól c. írásomba sajnos egy kellemet-
len, általam elkövetett hiba csúszott. 
A táborszervezők figyelmeztettek, hogy a szentesi 
cserkészek ott voltak a táborban, és aktívan részt 
vettek annak munkájában is. Sátraikat, tábori fel-
szerelésüket is a tábor rendelkezésére bocsátották 
és a kirándulásokon ugyan úgy részt vettek, mint a 
programokban. 
Sajnos abba a hibába estem, hogy külön erre nem 
kérdeztem rá. Mi délvidéki cserkészek többször 
beszélgettünk egymás közt, hogy hol vannak az 
ismerős arcok, az előző táborokból. Aztán ennek 
lett az eredménye az én túlbuzgóságom. 
Elsősorban a szentesi 595. sz. Bethlen Gábor cscs. 
tagjaitól, annak általam mélyen tisztelt vezetőjétől 
Gilicze Andrásné, Erzsikétől kérek elnézést, és 
természetesen a csongrádi szervezőktől és az olva-
sóktól is. 
Remélem, hogy ez miatt nem fognak túlságosan 
neheztelni rám! 
Elnézésüket előre köszönve, kívánok további jó 
munkát! 

      Oláh István cst. 


