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gy könyv nehezen tudja visszaadni azt,
amit a cserkészet jelent nekünk, akik
megtapasztaltuk ezt a világot. Egy könyv
nehezen tudja éreztetni mindazt, amit a létrejövő barátságok, a megélt közösség, az
együtt elmondott imák,
a két hétre erdőben berendezkedő élet, a pislákoló tábortüzek, az
egymásra figyelés, az
őrs, az egyenruha és még
megannyi, cserkészethez
köthető emlék jelent
számunkra!

E

És mégis, ez a füzet, ha
úgy tetszik, sokat megmutat belőlünk! Annak idején én magam is könyvből
„tanultam” cserkészkedni.
Tiszaföldváron, ahol

felnőttem, nem volt csapat a rendszerváltozás
után, s alig maradtak, akik emlékeztek a harmincas években ott zajló cserkészéletre. Egy
találkozás a szentesi cserkészekkel
nekem elég volt arra, hogy először
könyvekből, aztán a portyák,
táborok és vezetőképző által
az életben is megismerjem ezt
a mozgalmat – amibe oly sok más
fiatalhoz hasonlóan, én is első látásra beleszerettem! És ez azóta
is tart, mert ez a közösség az évek
alatt megannyi barátságot, tudást,
élményt, hitet, kitartást adott.
Kedves Olvasó! Ha még sosem láttál cserkészt – kívánom, hogy ez
az első találkozás legyen biztató
és bátorító!
Ha már valamennyire ismersz
bennünket – azt gondolom,

ez a kiadvány
nagyszerű lehetőség arra, hogy
újabb oldalát ismerd meg mozgalmunknak, s ki tudja, talán te is elindulsz ugyanazon
az úton, amin
egykor én!
Ha pedig cserkész vagy – bízom abban, hogy
ezek a képek emlékeket idéznek fel benned.
Az olvasáshoz jó első találkozást, jó ismerkedést, jó emlékezést kívánok, s cserkészszokás
szerint:
Jó munkát!
Bedekovics Péter (BePe) cst. (43.)
Magyar Cserkészszövetség
országos elnök
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Bi-Pi Fiúk, fel a fejjel! A magyar cserkészet ma Korosztályok
Cserkésztábor Dzsembori Vezetőképzés Ezért vagyunk cserkészek

Szakágak
Cserkésztérkép

A cserkészet kezdetei
cserkészet alapítója Robert Baden-Powell
(Bi-Pi), a brit hadsereg katonatisztjeként
szolgált a brit gyarmatokon, elsősorban
Indiában és Afrikában. A szolgálat alatt gyűj-

A

Az Egyesült Királyságba visszatérve – hogy
elméletét kipróbálja – 1907-ben az angliai
Brownsea szigetén tábort szervezett kamasz
fiúknak. A kis csoportokban (őrsökben) elit iskolák növendékei együtt táboroztak szegény
sorban élő gyerekekkel. Közösen járták a természetet, horgásztak, sportoltak, játszottak,

Az őrsvezető mindig
felelős az őrse
viselkedéséért.

(Bi-Pi)

tött tapasztalatairól, a felderítésről írt műveiből sokat átemelt a fiataloknak szóló könyvébe. Bi-Pi a dél-afrikai Mafeking váránál, a búrok ostroma elleni küzdelem során felfigyelt az
ott segédkező fiatal fiúk találékonyságára és
ügyességére és úgy vélte, a városi gyerekek is
képesek hasznos és értékes tettekre, ha felelősséget adnak a kezükbe.
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Az 1907-es első cserkésztábor
cserkészei állították emlékül Bi-Pi-nek
ezt a követ Brownsea szigetén

mindezt egyenruhában, ami elfedte a társadalmi
különbségeket. A tábor legendává vált, és
a Brownsea szigeti 9 nap a cserkésztáborok
őse lett. Bi-Pi a tábor sikerének az „őrsi rendszer” bevezetését tartotta: „A fiúk csapata
négy őrsre volt osztva, mindegyikben öt tag,
s a legidősebb fiú volt az őrsvezető. Ez az elrendezés volt a sikerünk titka. Az őrsvezető mindig
felelős volt az őrse viselkedéséért.”

Cserkészet fiúknak

A tábor sikerének, illetve nagyrészt annak a tapasztalatait összefoglaló Cserkészet fiúknak
(Scouting for boys) című Bi-Pi könyv népszerűségének köszönhetően a cserkészet villámgyorsan terjedt el az Egyesült Királyságban, majd az
egész világon. Miután Bi-Pi nyugalomba vonult
a katonaságtól, minden idejét és erejét annak
szentelte, hogy a cserkészetet szolgálja és terjessze a cserkészeszmét. Beutazta az egész világot, s bátorította, lelkesítette a cserkészvezetőket. A cserkészet alapítója élete utolsó szakaszában visszatért Afrikába, s visszavonultan élt
a kenyai Nyeriben. 1941. január 8-án halt meg.

A cserkészliliom

A cserkészet jelképének
Baden-Powell a liliomot választotta. Ezt használták a térképeken az északi irány jelölésére, tehát ez a szimbólum segítette az
utazókat a helyes irány megtalálásában.
A liliom ugyanakkor már a régmúltban is
a tisztaság jelképe volt, amit Bi-Pi a cserkészjellem egyik legfontosabb vonásának
tartott. A stilizált virág három szirma
a cserkészfogadalom hármasságára emlékeztet: kötelességteljesítés, segítőkészség, törvénytisztelet.

A Cserkészmozgalom Világszervezetének
(WOSM) liliomos jelvénye
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Sík Sándor: A cserkészinduló
A magyar cserkészet kezdetei
A vági tutajút
A gödöllői dzsembori
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Bi-Pi látogatást tesz
az 1929-es, angliai
dzsembori magyar
csapatánál
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Bi-Pi Fiúk, fel a fejjel! A magyar cserkészet ma Korosztályok
Cserkésztábor Dzsembori Vezetőképzés Ezért vagyunk cserkészek

A magyar cserkészet kezdetei
agyarországon 1910-ben
jöttek létre az első cserkészcsapatok, a Magyar
Cserkészszövetség pedig
1912. december 28-án alakult
meg a budapesti kálvin téri
református templomban.

M

Horthy Miklós és Baden-Powell
megnyitja a IV. világdzsemborit

A vági tutajút

A magyar cserkészet kezdetének jelentős eseménye az
1913-ban tartott vági tutajút,
mely során Kralovántól
Komáromig 300 kilométert
tettek meg magyar cserkészek
hat tutajon, végig a gyönyörű
Vág-völgyön. A hatalmas vállalkozás 17 napig
tartott, s igen megnehezítette, hogy az első tíz
napon mérhetetlenül esős idő volt. De a fiatal
cserkészek képzettsége és lelkesedése biztosí
totta, hogy különösebb problémák nélkül, szám
talan élménnyel gazdagodva tért haza az első
magyar mozgótábor 105 résztvevője.
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A gödöllői dzsembori

A másik, világhírű magyar cserkészrendezvény
az 1933-as gödöllői dzsembori, vagyis cserkész-világtalálkozó. Az előkészítő munka két
évet vett igénybe, a tábor parancsnoka gróf
Teleki Pál volt. A nagyszabású rendezvénynek
megfelelő nagyságú területet kellett találni,

Szakágak
Cserkésztérkép

A magyar cserkészet
történetéről még
többet tudhat meg a
rólunk készült filmből:

Gödöllőn 15 000
magyar cserkész és
3 000 felnőtt cserkész
mellett 54 országból
további 8 000 vendég
táborozott. A gödöllői
dzsembori a magyar
cserkészet hatalmas
tette volt.
árnyas ligetekkel és ivóvízzel, utakkal, jó élelmezési lehetőséggel – így választották a gödöllői
kastély parkját. A dzsemborin 26 000 cserkész
vett részt, 5363 sátor állt a területen, naponta
80 tonna élelmiszerről és 922 ezer liter vízről
kellett gondoskodni.

Feljegyzések a vági tutajútról
orsan kialakult az élet a deszkával fedett
tutajbódék kis világában, sőt, ezek tetején
is. Megalakultak a „sütemény klubok”,
a „konyhakalózok” – útjukra keltek a „víz felderítők” (ivóvizet szerezni), éreztették hatalmukat
a főszakácsok, megalakult a vodacsek-rend,
felszerelték a sasok gyönyörű villanyvilágításukat, a kis Mártonka művészi érzékkel ékesítette a flottát és szárnyra keltek az első
cserkésznóták és cserkészversek.

Gy

„Július 11. Ez volt a leggyönyörűbb napunk.
Kora reggel indulunk Zsolnáról. Peredmérnél kikötés. Be, a szulyói völgybe egésznapi cserkész
marsra! Ah, ez pazar! Napfény aranyozza be a
kanyargó patakot, napfény csillog a harmatos
füvön. És a fény, a csillogás derűt áraszt. A reggel üdesége tükröződik a vidéken. Mintha az
előttünk meredező évezredes kőbálványok is
megfiatalodnának.”
„Július 19. Nagy csata
folyik most a hosszúfalusi vizeken. Minden
csónak a vízen van, és
pártokba szövetkezve traktálja az ellenfelét friss, hideg vágvízzel. Némelyik csónakban már bokáig érő
vízben evez a legénység.(…)” A tutajok népe
pedig „messzehordó
bögrékkel, bográccsal,
hatalmas deszkákkal
locsolja az ellenséget.
A tutajevezőknél most
fiúk vannak és vezetik

Megtanultuk tisztelni, ami nagy,
óvakodni attól, ami félelmetes,
szeretni azt, ami jó. És ezt nem
úgy tanultuk meg, hogy valaki
mondta, azt úgy szívtuk be az
ózondús fenyvesi levegővel,
átszűrődött a pórusainkon,
végigrezgett idegeinken,
vérünkké lett.
(Izsóf Alajos, a tutajút
parancsnoka)
a tutajt a szorongatott csónakok mellé, s a felhevült ellenség csak akkor eszmél, mikor az ellenfele tutajának özönvizét érzi a hátán. A tótok
a kalyibájuk deszkája alól nevetik az egészet.
Bizony van is itt mit nevetni.”
Kreuczer Guszti, a Sasok (ez az őrsi
név, a szerk.) tutajának krónikása
A 17 nap alatt töménytelen volt az élmény,
felejthetetlenül sok a kaland. A Vág felső
szakaszán naponta csak 2-3 órát haladtak
tutajjal, így bőven akadt idő a környező
hegyvidéket bejárni.
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Szakágak
Cserkésztérkép

A cserkészmódszer elemei

Céljaink és értékeink
magyar cserkészmozgalom jövőképe, így
elérendő célja, hogy a társadalmat olyan
életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkotják, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által Isten felé növekedjenek. Ennek eléréséhez a magyar cserkészet önkéntes vezetői által ifjúságnevelést
végez, illetve életmodellt nyújt hatéves kortól
mindenkinek, aki nyitott a mozgalom alapelveire és kiválasztott cserkészközösségének életében tevékenyen részt vállal. Mindezt a saját
nem-formális nevelési módszereivel, a helyi
közösségekkel együttműködve végzi.

A

A cserkészet vidám, ösztönző hangulatban
az Isten, haza, embert árs szolgálatára nevel,
megismerteti és erősíti a magyar kultúra szeretetét a fiatalokban. Egész évben befogadó,
jó hangulatú közösséget, folyamatos őrsi-,
korosztályi- és csapatmunkát nyújt a gyerekek
számára. Célja, hogy képessé tegye az egyént
a csoportmunkára, az egymásért és a tár
sadalomért végzett szolgálatra.
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A cserkészköszönés
A magyar mozgalom sajátossága, hogy „Jó
munkát!” köszönéssel üdvözöljük cserkész
testvér ünket, emlékeztetve egymást arra,
hogy folyamatosan munkálkodjunk a jóért.
A cserkészek jelmondata a Légy résen! Nem
kevesebbet jelent, mint azt, hogy legyünk
testileg, lelkileg, szellemileg, érzelmileg és
társas viszonyainkban is állandóan felkészültek kötelességeink teljesítésére. A cserkészek
bal kézzel fognak kezet, mert az közelebb van
a szívhez, és jobb kézzel, három ujjal tisztelegnek, ez a cserkészjel. Jelentése Isten, Haza,
embertárs. A kisujjra hajtott hüvelykujj jelképezi, hogy a nagyobb védi a kisebbet.

Értékeink között fontosnak tartjuk az önkén
tességet, a vallásosságot és a nevelő munkát.
A cserkészetben végzett tudatos és tervezett
tevékenységek során erényeket mutatunk meg,
és segítjük a fiatalokat ennek megélésében. Így
olyan emberekkel gazdagítjuk a világot, akik felismerik az értékeket, azok mentén igyekeznek
élni életüket, és céljuk a folyamatos önnevelés.
Alapelveink szerint fontosnak tartjuk

a kötelességteljesítést Isten, haza, embertársaink
és önmagunk iránt, a becsületet, a testvériséget,
a lovagiasságot, a természetszeretetet, a segítő
készséget, továbbá értékünk a vidámság és
a takarékosság is.

Napi jócselekedet

Ahogy a „Légy résen!” cserkészjelszó is folyamatosan figyelmeztet rá, a cserkészek kötelessége

• Cselekedve tanulás
• Fogadalom és törvények
• Folyamatos és ösztönző programok,
a természetben
• Őrsi rendszer
• Magyarságtudat
naponta legalább egy jócselekedetet tenni.
Ehhez nyitott szemmel kell járnunk a világban,
hogy meglássuk, hol van szükség ránk, hol tudunk valamiben segíteni, mihez tudunk hozzájárulni. Ha sikerül jócselekedetünkkel örömet szereznünk, mi magunk is boldogabbak leszünk és
hasznosabbnak érezzük magunkat.

Módszerünk és
szakmai hitvallásunk

A magyar cserkészet értékteremtő nevelő tevékenységet folytat, elősegítve az önnevelést és
az ezekből fakadó egyéni fejlődést. Ehhez időt
álló és a kor kihívásaihoz alkalmazkodó pedagógiát követ. A magyar cserkésznevelés ezért
a következő alapelvek mentén dolgozik:
• Modern, korszerű pedagógia neveléstudo
mányi és pszichológiai szempontból;

• Hatékony pedagógia: tízezrek nőttek fel e
nevelési elvek szellemében; tízezreknek biztosított derűs egyéni és közösségi fejlődést
eredményező gyermek- és ifjúkort;
• Humánus pedagógia: az emberek egyenlő
ségét, az emberek közötti szolidaritást és
szeretetet, a megkülönböztetés nélküli segítő
készséget hirdeti.

• Személyiségközpontú fejlesztés: hazánkban is egyre jellemzőbbé válik az a fajta pedagógiai szemlélet, hogy a gyermeket egyénként kell kezelni, tehát saját képességeinek
megfelelő, személyére koncentrált oktatásinevelési tevékenységben is részesíteni kell.
Ez a magyar cserkészetben a kezdetektől
jelen van.
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A cserkészmozgalom felépítése
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Minden ország csak egy
cserkészszövetséget
delegálhat a Cserkészmozgalom Világszer
vezetébe (WOSM –
World Organisation
of Scout Movement).
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A MCSSZ-ben csaknem
220 csapat működik

Az MCSSZ kilenc
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A rajok cserkészcsapatokat alkotnak. Ezen a szervezeti szinten is zajlanak izgalmas tevékenységek,
melyeket csapatprogramoknak nevezünk. Ilyenkor az összes őrs képviselteti magát és együtt oldanak
meg talányos és szórakoztató feladatokat. A cserkésznevelés legfontosabb terepe a nyári tábor,
ahol szintén mindenki részt vesz. Emellett ősszel, télen vagy tavasszal több napos túrák tarkítják
az esztendőt. Ezeket portyáknak nevezzük. A cserkészcsapat – tehát a rajok és azokon keresztül
az őrsök – munkáját a csapatparancsnok hangolja össze.

Y

É

A rajok az azonos korcsoportba tartozó őrsöket tömörítik egybe. Céljuk, hogy a korosztályok számára leginkább élvezetes és hasznos tevékenységeket biztosítsanak. Rajfoglalkozások sokfélék lehetnek: túrák, portyák, sportjátékok, kézműves foglalkozások, mesedélután vagy kenuzás… szinte bármilyen tevékenység szóba jöhet, ha az adott korosztály fejlődését szolgálja. A raj munkáját a raj
parancsnok hangolja össze, aki szervezi a programokat és irányítja az őrsvezetők munkáját.

G

A cserkészet kisközösségi (őrsi) rendszerben működik. Ennek előnye, hogy a mozgalom a kortárscsoportok által neveli az egyént. A kisközösségek találkozását őrsgyűléseknek nevezzük, melyek
általában hetente vannak és egy-két órásak: tele kalanddal, játékkal, túrákkal, kézműves foglalkozásokkal és további, a gyermek korosztályának megfelelő hasznos és tartalmas programokkal.

A kerületekbe földrajzi elhelyezkedésük alapján tartoznak a csapatok.
A Magyar Cserkészszövetség kilenc kerületre oszlik.
A Magyar Cserkészszövetségek Fórumához
tartoznak az államhatáron belül és kívül működő
magyar cserkészszövetségek.

18

19

Korosztályok
Kiscserkészek
Cserkészek
Kószák
Vándorok
Felnőttcserkészek

20

Cserkészet: 6 éves kortól mindenkinek
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Bi-Pi Fiúk, fel a fejjel! A magyar cserkészet ma Korosztályok
Cserkésztábor Dzsembori Vezetőképzés Ezért vagyunk cserkészek

Szakágak
Cserkésztérkép

A kiscserkész foglalkozásoknak,
meseerdőknek (rövid, mesés
séta), túráknak és tanyázásoknak
keretmeséje (háttértörténete)
van, így lehetőség nyílik
hétmérföldes csizmával
hegyen-völgyön át megismerni a magyar
népmesék világát, vagy akár megláto
gatni Mikkamakkát a Négyszögletű
Kerek Erdőben.

Kiscserkészek
kiscserkész korosztály az általános iskola
1. évfolyamától a 4. osztály végéig terjed.
Ők a mozgalom legfiatalabb tagjai. A kiscserkészek cserkészcsapatonként egységes
színű nyakkendőt hordanak, a nagyobbaktól
eltérően két ujjal tisztelegnek, melyek a kiscserkésztörvény két pontját jelképezik.

A

A kiscserkésztörvény
1. A kiscserkész uralkodik önmagán.
2. A kiscserkész vezetőjére hallgat.
Számukra minden héten őrsgyűlések biztosítják az együttlétet és a szórakozást, amelyek
általában egy-másfél óráig tartanak. A talál
kozók meséből, játékból, sok mozgásból, kézműves foglalkozásokból, énekből, cselekedve
tanulásból tevődnek össze és mindezeket keretbe foglalja a közösségi lét és a vezető személyes példája.
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A kiscserkészek a sok vidámság mellett elsajátítanak olyan ismereteket, amelyek gyakorlat
orientáltságukkal összekötik az iskolában
szerzett elméleti tudást a mindennapi élet
gyakorlatával.
Bár a legfiatalabb korosztályról beszélünk,
idősebb társaikhoz hasonlóan nekik is számot
kell adniuk tudásukról. Ilyenkor őrsvezetőjük
segítségével felkészülnek az úgynevezett kiscserkész próbákra. A próbák folyamatosan
jelen vannak a cserkészéletben és általában
a cserkészév végén kerülnek megrendezésre.
Ilyenkor a gyakorlatban tanultak vissza
kérdezése történik – persze játékos és élményt adó formában. A kiscserkészeknek három ilyen próbatételük van: a piros pajzs próba, a fehér pajzs próba és a zöld pajzs próba.

A kiscserkészek
jelmondata:
„Visszamosolyogni mindenre,
visszamosolyogni az Istenre.”
(Mécs László)
Ha sikeresen teljesítik a kihívásokat, jelvény
fogja jelezni ügyességüket, melyet cserkész
ingükön hordhatnak.
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Szakágak
Cserkésztérkép

A cserkésztörvény
1. A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül
igazat mond.

Cserkészek

2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit,
melyekkel Istennek, hazájának
és embertársainak tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt
testvérének tekint.

cserkész korosztály az iskola 5. évfolyamától a 8. osztály végéig tart. Ebben az
időszakban a fiúk és a lányok külön őrsökbe szerveződnek. Célunk, hogy ezáltal a fiatalok
ne csak a korosztályuk, hanem a nemük szerinti
nevelésben részesüljenek.

A

A korcsoportban végzett munka sajátossága, hogy
az őrsben szerzett közösségi élmények mellett
megjelennek
a hosszabb
távú személyre szabott
feladatok – az úgynevezett megbízatások –
melyekkel az egyéni önállóságot és
a felelősségtudatot erősítjük. A hang
súly mindemellett még a közösségi nevelésen van, és igyekszünk személyre
szabott feladatot adni. A cserkész korú
fiatalok esetében a tervezett tevékenységek súlypontja a cselekvő részvételen
van, illetve azon, hogy a gyermek bátran
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5. A cserkész másokkal szemben
gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó
az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel
és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

kipróbálhassa magát egy biztonságos közegben.
A cserkész korosztály első éve az úgynevezett
újonc év, melynek különös jelentősége van. Ha
az ekkor még jelölt cserkész az év végén sikeresen leteszi a próbát és bizonyítja, hogy a cserkész
tudást elsajátította, fogadalmat tehet, mely
egy életre szól.

A cserkészfogadalom szövege
Én, … fogadom, hogy híven teljesítem
kötelességeimet, melyekkel Istennek,
hazámnak és embertársaimnak tartozom.
Minden lehetőt megteszek, hogy másokon
segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt,
és azt mindenkor megtartom!

A cserkészinduló (részlet)
Cserkész fel a fejjel, a harsona zeng,
Álljunk csatasorba vidáman!
Ránk vár a világ, ez a harc a mienk,
Katonái vagyunk valahányan!
Jó fegyverünk izmos karunk,
Égő szemük, s vidám dalunk,
Amerre nézünk, megterem
A győzelem, a győzelem!
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Szakágak
Cserkésztérkép

Vándorok

Kószák
kósza cserkészek 15–18 évesek, tehát
ezt a korosztályt a 9–12. évfolyam között
számítjuk. Ekkor van lehetőség arra, hogy
a kisközösségi életen túli feladatokat vállaljanak, mint például a vezetői lét. Ahogy elnevezésük is utal rá, ebben
a korban a fiatalok egyre több új dologgal találkoznak, melyek megélése – a jó és a rossz
közötti folyamatos
különbségtétel, az
egyre táguló élettérben való lavírozás és
a folyamatos megfelelési kényszer – hatalmas kihívást jelent
számukra. Kószálnak.
A korcsoport tagjaival
foglalkozó önkéntes veze
tők legfőbb feladata, hogy
vonzó, hasznos és értékes programokat

vándorok 19–23 éves fiatal felnőttek,
akik kiscserkész korukban megtanultak
a családtól távol lenni, cserkész éveik
során megértették a közösségi lét alapjait,
kósza korosztályban pedig elkezdték megismerni
a világot és egyre nagyobb biztonsággal mozogtak szűkebb
és tágabb környezetükben.

A
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A

biztosítsanak a rájuk bízottak számára, melyeken keresztül az egyén kompetenciái továbbfejlődnek. A cserkészet ekkor mutatja meg
igazán a vagány arcát. Az előző korosztályokhoz képest nagyobb teret engedünk az ifjúságnak – figyelve arra, hogy továbbra is fennmaradjanak a biztonságot jelentő, cserkészet
adta keretek. A programok célja, hogy az énjüket meghatározó tapasztalatgyűjtésre fordítsák idejüket. Cserkészetünk nagyjait idézve

„kötelességeket keressenek” és „a világot
egy kicsit jobbá tegyék”. Az ellenőrzött, de
nagyobb önállóság segíti a fiatalokat tehetségük és egyéniségük kibontakoztatásában.
A cserkész életpályában ez a korosztály
választóvonalként van jelen. Azok számára,
akik nem kívánnak önkéntes ifjúságneveléssel
foglalkozni, számtalan értékes program
áll rendelkezésre, pl.: bekapcsolódhatnak
a szakágak programjaiba.

A korcsoport tagjai most
a felnőtté válás kapujában állnak, és évről évre
egyre nagyobb léptekkel
haladnak a nagybetűs élet
felé. A cserkésznevelés célja,
hogy ebben az életszakaszban
már felkészülten és tapasztaltan reagáljanak a kihívásokra, stabil és értékes személyiségek
legyenek. Más szóval
felismerjék „a boldogulás ösvényét”.

Az úton már önállóan, saját tempójukban haladnak. Ha elakadnának,
szintén felnőtt őrstagjaiktól tanácsokat, ötleteket kérhetnek. Így marad
meg a közösség, bár tágabb és kevésbé kötött formában. A korosztály tagjainak továbbra is megvan a lehetőségük a közösség szolgálatára csapat, de akár kerületi vagy országos szinten is.

A vándor korosztályú cserkészek ekkorra már sok szakági tevékenységet kipróbáltak, sőt lehet, hogy valamelyiknek elkötelezett tagjai
is lettek. Az ilyen korban lévő
vezetők pedig már sok esetben rajt vagy cserkészcsapatot
irányít anak vagy helytállnak
a Magyar Cserkészszövetség
vezetőképzéseiben.
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Szakágak
Cserkésztérkép

Cserkészegyenruha

Felnőttcserkészek
A

felnőtt korosztálynak (24 éves kortól)
szintén fontos szerepe van a cserkészmozgalomban. Ők többek között
a csapatparancsnok munkáját segítik személyes tapasztalataikkal, szervezési készségeikkel. Felnőttként példát mutatnak a fiatalabb generációnak arról, hogy
életkortól függetlenül a cserkészeszme és cserkész életforma
olyan többletet ad, ami nem korhoz
kötött és nem kinőhető. A cserkész
mozgalom hét éves kortól mindenki
számára nyitott, így felnőttként is
lehet csatlakozni.
A cserkészcsapatok nyitottak azon felnőtt tagok felé, akik kellő élettapasztalattal, új szemléletet tudnak vinni a csapat életébe. Arról, hogy felnőttként hogyan
csatlakozhat, illetve támogathatja valaki
a cserkészcsapatok munkáját, a cserkesz.hu-n található bővebb információ.

A Szövetségen belül több felnőtt közösség is működik,
amelyek közül a 100/Ö
Baden-Powell Központi Öregcserkész csapat országos lefedettségű. Jelenlegi öregcserkészeink még
emlékeznek a cserkészet kezdeteire, a kezdeti cserkészet varázsára, ugyanakkor mélyen él

Cserkészkalap

A csinos és részletekben is szabályos egyenruha
kicsinyeskedésre alkalmas apróságnak tűnik ugyan,
de nagy szerepe van az önbecsülés kifejlesztésében, és
rengeteget jelent a mozgalom hírneve szempontjából is
azoknál a kívülállóknál, akik abból ítélnek, amit látnak.
(Bi-Pi, The Scout magazin, 1918)

bennük a cserkészetet tiltó időszak, a bujdosás
és katakombacserkészet évei. A Magyar Cserkész
szövetség újjáalakulásakor
(1989-ben) a régi alapok
megteremtését, majd a magyar cserkészmozgalom újbóli felépítését ők, valamint
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség azon tagjai segítették, akik Magyarországtól
távol életben tartották a magyar cserkészetet a negyven
évi tiltás alatt.

magyar cserkészegyenruha alapvetően két részre oszlik:
jobboldalon találhatók a hovatartozást jelző jelvények,
a baloldalon pedig a képesítések, megbízatások, próbák,
tábori jelvények, rendezvények jelvényei.

A

Hungária-jelvény

A jelvény az 1929-es angol
dzsemborira utazó közel
ezer fős magyar csapat
jelvénye volt. Rövid
időn belül a magyar
cserkészek nemzeti hovatartozását is
jelző jelvényeként kezdtük hordani, és a mai napig egyenruhánk
része. A határon túli magyar cserkészszövetségek esetenként
magukra igazították, de a háromszög forma megmaradt.

Nyakkendőgyűrű
vagy gubacs

Hungária-jelvény
Csapatszám
MCSSZF-jelvény
Próbajelvény
WOSM-jelvény
Cserkésznyakkendő
Cserkészöv
Cserkésznadrág
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Szakágak
Mit csinálnak még a cserkészek?

Mik azok a szakágak?
Milyen cserkész szakágak vannak?
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szakágak az alapnevelési keretet meghaladó egyéni igények kielégítését szolgálják, így lehetőség nyílik arra, hogy egyegy területen belül a cserkészek elmélyítsék
tudásukat. A szakágak működése a helyi igények és a körülmények függvénye, így elképzelhető, hogy némely szakág csak nagyobb városokban érhető el. A legtöbb szakági programba
való bekapcsolódást 16 éves kortól teszi elérhetővé a Szövetség a tagjai számára.

A

Kerékpáros szakág

A kerékpáros szakág célja, hogy a cserkészeten
belül mindenki, aki érdeklődik a kerékpározás
valamely területe iránt, vagy már
régóta él két keréken,
találkozhassanak,
megoszthassák tudásukat, illetve
fejleszthessék azt. Elkezdődött a
különpró-
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bák kidolgozása, (kerékpáros közlekedés, közúti elsősegély, futár, kerékpárjavító, kerékpár
műszerész) melyek együtt kerek egészet adnak, de külön-külön is letehetők. A különpróbák
teljesítése után bronz, ezüst és arany minősítések megszerzésével válhat bárki
mesterkerékpárossá.

Barlangász szakág

A barlangász szakág létrejöttének célja az
volt, hogy a cserkészek betekintést nyerjenek a föld alatti rejtélyes világba. Termé
szetesen vannak cserkészek, akik
e szakágtól függetlenül az ország
több pontján szerveznek túrákat
a csapatukban, illetve olyanok,
akik cserkészkereteken kívül lettek
barlangászok. A cserkészet nevelési

Szakágak
Cserkésztérkép

módszereihez kiválóan illeszkedik a barlangászat, hiszen a rendkívüli körülmények miatt nagyfokú az egymásrautaltság, ami a másikra figyelés és a segítségnyújtás készségét fejleszti. A barlangász cserkészek egyik nagy sikere, hogy
2010-ben a Harcsaszájú- és a Hideg-lyuk
barlangok között megtalálták az összeköttetést, mely emiatt a Cserkész-folyosó
nevet viseli. De hasonló nagy eredmény
volt, amikor 2015-ben Montenegróban,
a Kotori-öböl közelében sikerült feltárni
a Kétlyukú-barlangot 715 méteres mélységig,
mely így a legmélyebb, magyarok által feltárt
barlang lett. A kutatásban a kezdetektől fogva
részt vett a barlangász-cserkészeket magába
foglaló Barit Barlangkutató Csoport.

Vízi szakág

A Magyar Cserkészszövetségnél a vízicserkészek
életében fontos szerepet kapnak a vízhez kö
tődő tevékenységek, mint pl. a kenuzás
vagy a búvárkodás. A teljesíthető különpróbák választéka rendkívül széles. A vízi szakág életét a képesített
vízicserkész-vezetők fogják
össze. Szükség esetén
külső szakemberek
bevonásával szervezik
a különpróbákra való
felkészülést, és magukat a próbáztatásokat.

A központilag és a kerületekben szervezett
vízi programokon kívül vannak olyan csapatok
is, ahol kifejezetten vízicserkész munka folyik
egy-egy rajban, vagy akár az egész csapatban.

homoklapátolásban, zsákhajtogatásban, tűzoltásban, hókotrásban a katasztrófavédelmi
szakág cserkészei szakszerűen
tudjanak segíteni.

Katasztrófavédelmi szakág

Regös szakág

Bárki csatlakozhat hozzájuk, aki veszélyhelyzetekben szívesen segít a katasztrófa
elhárításban. Készül a katasztrófa
védelmi különpróba, további
célként a cserkésztáborokban,
csapatprogramokon rövid képzések beindítását tervezik, hogy
esetleges katasztrófahelyzet esetén

A regös munka célja
a szellemi és tárgyi népi
kultúra megismertetése,
megszerettetése. Annak
elősegítése, hogy néprajzi
örökségünk mindennapi életünk részévé váljon, így a regös munka tematikailag a népdalra, néptáncra és kismesterségekre épül.
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Lovas szakág

Az 1989-es újjáalakulást követően Kiskunhalason működött aktív lovascserkészet, ahol
2014-ben újra lovascserkész napot tartottak,
a szakág újjáélesztéséért. Egyik céljuk, hogy
lovaglást oktató cserkészeket képezzenek, akik
az ország különböző területein lovascserkész
munkát végeznek majd saját csapatukban.
Nyaranta kisebb-nagyobb lovas táborban
találkoznak a szakág cserkészei az országos
hálózat erősítése céljából.

Néhány ízelítő a regös programokból: néptáncés énektanulás, kézműves foglalkozások (fa
faragás, szalma-, gyékény- és vesszőmunkák,
nemezelés, lószőrékszer készítés, rezezés,
gyertyamártás, szövés, gyöngyözés, bőrözés, batikolás, agyagozás, hímestojás festés,
csipkeverés, mézeskalácssütés), előadások
(hangszeres, ill. néprajzi), népszokások felelevenítése (regölés, téltemetés, pünkösdölés),
népi játékok, táncház mindez egy értékes
közösség tagjaként.
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Vadonlakó szakág

A szakág a természetben való létfenntartásra,
egyfajta túlélésre készít fel. Arra, hogy a legzordabb körülmények között is, a természetben
fellelhető erőforrások felhasználásával álljuk
meg a helyünket és éljük túl a vadont.
A vadonlakók jobban elmélyülnek a klasszikus
cserkész ügyességekben, táborozási fogásokban, túlélési technikákban és mindazon készségekben, amiket eleink is használtak régebbi
korokban, amikor még sokkal szorosabb volt az
ember és a természet kapcsolata. A szakág tevékenysége egyes helyzetekben közel áll Bear
Grylls – brit főcserkész – világszerete ismert
túlélési praktikáihoz.

Szakágak
Cserkésztérkép

Repülős és ejtőernyős szakág

A cserkészrepülés – a világon elsőként –
1926-ban Veszprémben kezdődött. Az 1933-as
gödöllői dzsemborin már önálló repülős altábor
volt. A világ cserkészei itt ismerkedhettek meg
az új szakággal. Jelentős repülőbázis volt
Esztergomban, Kecskeméten, Veszprémben,
Székesfehérváron és Budapesten. Az ejtő
ernyős cserkészet 2014-ben indult újra.
A 2014-ben 11 fős ejtőernyős szakág tagjai
legtöbbször a kaposújlaki repülőtéren vetik
magukat a mélybe és élik át ezt a nem
mindennapi élményt.

Egyéb csoportjaink

Mustármag cserkész lelki nevelési munkacsoport, #fesztiválcserkészek és Zöld Munka
csoport. Ezek a közösségek egy-egy külön
leges területen dolgoznak és képviselik
a cserkész értékeket.
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Cserkésztábor
A természet az otthonunk

A tábor
Tábori építmények
36
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A tábor
A nyári tábor nevelésünk legintenzívebb
helyszíne, és a cserkész-jelöltek, illetve
cserkészek által egyaránt leginkább várt
program. Lehet több csapat közreműködésével
zajló, kerületi, nemzeti, vagy nemzetközi tábor
is. A nyári tábort az tudja igazán élvezni és átélni, aki részese az évközi csapatmunkának,
hiszen a cserkészek ott bizonyíthatják, mit sajátítottak el egy év alatt. A cserkésztábor jó és
összetartó társaságot, kellő megpróbáltatást
és kalandot tartogat. A résztvevők itt jobban
megismerhetik önmagukat, próbatételeken vesznek részt, és közben folyamatosan fejlődnek. A cserkésztáborok hossza általában 4-12 nap,
ahol a résztvevők számos változatos és élménydús programot élhetnek át. A táboroknak sokszor van keretmeséje (háttértörténete),
amely a tábor nevelési
ívéhez igazodik.

A
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Zászlófelvonás, zászlólevonás

Az egész napnak ez
a két ceremónia ad
keretet. Az ébresz
tő és a reggeli torna után kerül sor
a zászlófelvonásra, a közös imára,
és a napiparancs kihirdetésére. A zászlólevonás a tábortüzet követően hasonló menetben zajlik, mint a felvonás.
Mindkét eseményen
cserkészegyenruhában sorakoznak fel az őrsök
az alakuló téren, megadva a tiszteletet és
érzékeltetve annak jelentőségét.

Játékok

A játékok a cserkész
táborok fontos eszközei,
melyekkel a gyerekek
ügyességét, gyorsaságát, szemfülességét, rátermettségét és problémamegoldó képességeit fejlesztjük.
A tipikus cserkészjátékok közé sorolható a méta és a számháború.

Sport

A cserkészek
számára
a cserkész
törvény tizedik pontjának szellemében a testi
állóképesség kiemelten
fontos, hiszen vigyáznunk kell egészségünkre, hogy életünket és feladatainkat jól tudjuk végezni. A táborban például az ébresztő sípszó után reggeli
tornára gyűlik össze a csapat. A cserkésztáborokban sokféle sport kipróbálására kerülhet sor (pl. úszás, kenu,
lovaglás), a táborok programjában
pedig gyakran szerepel sportnap.

Túrák és portyák

„A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.” Ahogy az
a cserkésztörvényben is
olvasható,
a természetjárás és
a természetközeliség mindig
is a cserkészet
kiemelt eszköze
volt. Kimozdít

az épített környezetből, a cserkész jártas lesz
a növények és állatok. Mindeközben élvezi az
Isten által teremtett természet szépségét és
a közösen eltöltött mozgalmas órákat. A nyári
táborokban a túrázás vagy portyázás a program elengedhetetlen részét képezi.

szereplőkkel való
találkozás egy rövid egy rövid, hangulatos sétán az erdőben.

Meseerdő

Az esték lezáró eseménye a közösen
körülült tábortűz. Játékok, népdalok, régi
történetek, őrsi jelenetek, rögtönzések,

A táborok alkalmával sokféle színes programban
van része a cserkészeknek. A legkedveltebbek
közé tartozik pl. a meseerdő, amely mesebeli

Tábortüzek

csatakiált ások, nevetés és derű. A tábortüzeknek mindig van tematikájuk is, így népi,
bolondos, történelmi
vagy modern tüzeket
is tartunk. A tábor
tüzek alkalmával sor
kerülhet a napi események felelevenítésére, a visszaemlékezésre, az
adott nap átgondolására és a lecsendesülésre.
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Tábori építmények
Milyen építményeket találhatunk
egy cserkésztáborban?
Szelektív szemetes

Ruhaszárító

Asztal és pad

Parancstábla

A cserkésztáborok velejárója a tábor
felépítése. Az őrsök felverik őrsi
sátraikat, kialakítják őrsi körletüket,
melyet már az első naptól kezdve
szépítenek.

Emésztő
Latrina

Közösségi sátor
Könyvtár

Kereszt

Híd

Cipőtartó
Csajkafa

Mosdóállvány
Zászlórúd

Táborkapu

Szikkasztó
40

Tábortűzhely

Tábori konyha

Tábori zuhanyzó

Táborkereszt
41

Dzsembori
A cserkész-világtalálkozó

42
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Bi-Pi Fiúk, fel a fejjel! A magyar cserkészet ma Korosztályok
Cserkésztábor Dzsembori Vezetőképzés Ezért vagyunk cserkészek

Több 10 ezer cserkész
az 54 millióból
cserkész világdzsemborin, amelyet négy
évente rendeznek meg, több tízezer, különböző országból érkező cserkész táborozik együtt. Ez a legnagyobb és legismertebb
cserkészrendezvény a világon. Az első dzsemborit 1920-ban rendezték Londonban, 1933ban Gödöllő volt a helyszín, 2015-ben Japán,
2019-ben pedig az Amerikai Egyesült Államokban képviselték hazánkat magyar cserkészeink.

A

A dzsembori szó eredete:
Feltételezhető, hogy a szuahéli dzsembo (szia) üdvözlésből ered, hiszen
Bi-Pi hosszú időt töltött a kelet-afrikai környéken. Egy másik magyarázat
szerint a dzsembori zulu szó, és zajos összejövetelt jelent.
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A dzsemborin a résztvevők életkora 14–18 év.
A 18 éven felüli cserkészeknek is van lehetőségük
részt venni a nemzetközi találkozókon, akár
segítőként (IST - International Service Team),
akár vezetőként (pl. rajvezető). A dzsembori jó
alkalom arra, hogy a világ különböző pontjairól
érkező cserkészek közös kalandokban vehessenek részt és megismerhessék egymás
kultúráját.
A dzsembori több ezer programján a fesztivál
hangulat mellett helyet kap a sport (a szikla-

Szakágak
Cserkésztérkép

mászástól a vadvízi evezésig), a természet
járás, a nemzeti konyhák megismerése,
koncertek, kiállítások, önkéntes programok,
kaland- és víziparkok, színházi és táncos
produkciók és versenyek is.
A kiutazó magyar csapatok feladata, hogy
megismertessék és megszerettessék külföldi társaikkal a magyar kultúrát, ezért önálló kiállítást, prezentációkat, művészeti
előadásokat készítenek. Általában magyar csárda is üzemel, ahol népzene és
tánc mellett lehet megismerni a ma
gyar konyha ízeit.
A világdzsembori mellett kétévente
rendezik meg a közép-európai dzsem
borit. Ezt a nemzetközi találkozót
a Visegrádi Négyek – Lengyel
ország, Csehország, Szlovákia és
Magyarország – szervezik, több
mint 1000 cserkész részvételével. A 2010-es X. találkozóra
Magyarországon került sor.
A színes, élménydús programok itt sem hiányoztak,
ahogy a kultúrák meg
ismerése, barátságok
köttetése sem.
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Az élet minden területén szükség van olyan

Vezetőképzés
A vezetés elsősorban példa

fiatalemberekre, akiket felelősséggel járó
vezetői feladattal lehet megbízni. Így annak
az őrsvezetőnek, aki sikerrel vezeti őrsét,
minden esélye megvan rá, hogy az életben is
sikert érjen el, ha kikerül a világba.

(Bi-Pi – Scouting for Boys)

A Gillwell-rendszer
Mozgalmi képesítések
Szervezeti képesítések
46
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Bi-Pi Fiúk, fel a fejjel! A magyar cserkészet ma Korosztályok
Cserkésztábor Dzsembori Vezetőképzés Ezért vagyunk cserkészek

Mozgalmi vezetői képesítések
Őrsvezetői képesítés

Ezen, a 14-18 éveseknek szóló képesítésen az
őrsök vezetésére képzik ki a résztvevőket, akik
választhatnak, hogy kiscserkészeket (6–10 évesek), vagy cserkészeket (10–14 éveseket) akarnak majd vezetni. Ez alapján választjuk
ki számukra
a megfelelő
őrsvezető képzést. Az egyik
típusú őrsvezető képzés megszerzése után más korosztály
vezetésére vonatkozó ismereteket továbbképzéseken sajátíthatják el a résztvevők.

18+ őrsvezetői képesítés
vezetőképzésben két szinten, eltérő feladatok végzésére készítjük fel a leendő
vezetőket: a képzés egyik ága azokat képezi ki, akik a cserkészekkel foglalkoznak és
a nevelési folyamatban vesznek részt (kisközösségi és felnőtt vezetők), a másik ága pedig
azokkal foglalkozik, akik a szervezet működtetésében vállalnak részt (helyi vezetők, szövetségi vezetők). Vezetőképzésünk az alapító,

A
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Lord Baden-Powell of Gilwell elképzelése
szerinti, ún. Gilwell-rendszerű képzés.
A Gilwell-rendszer három lépcsőből áll:
• Előfeladatok, számonkérés, tudásmérés.
• Képzési alkalom, amely legtöbbször tábor,
ahol a képzés folyik.
• Utófeladatok, ahol a táborban tanultakról
adnak számot a valós életben megmutatva,
hogy képesek ellátni feladataikat.

A Gilwell-tuskó
A Gilwell Park Bi-Pi nevét
viseli (Lord Baden-Powell
of Gilwell), a Gilwell-tuskó a park jelvénye. A Gilwell Park a vezetőképzés
bölcsője, így a fatuskóba vágott balta a vezető
képzés általánosan elfogadott jelvénye.

A 18. életévüket betöltött fiatalokat és felnőtteket a rájuk szabott módszerekkel készíti fel
az őrsvezetésre. A képzés négy hétvégés.

Szakágak
Cserkésztérkép

cserkészcsapaton belüli korosztályi egység
(raj) vezetésére lesznek jogosultak, illetve
vállalhatnak kiképzői feladatokat is a Magyar
Cserkészszövetség képzési rendszerében.

Szervezeti vezetői képesítések
Csapatparancsnoki képesítés

Ez a képesítés egy helyi közösség (cserkészcsapat) vezetésére felkészítő, tréning jellegű
képzési alkalmak összességét takarja. Ezek
során szervezeti és nevelési ismereteket sajátítanak el, illetve a képzés a helyi szereplőkkel
való kapcsolattartásra, illetve a partnerségi
viszonyok ápolására is figyelmet fordít.

Cserkésztiszti képesítés

A képzés a kerületi vagy szövetségi szintű
önkéntes munkához szükséges ismereteket
adja át.
A fentiek mellett az egyes szakágaknak
is van saját vezetőképzésük.

Segédtiszti képesítés

Felnőtteknek szóló képzés, melynek keretében a résztvevők hétvégi alkalmakon és a táborban sajátítanak el a különböző korosztályi
egységben történő neveléssel kapcsolatos ismereteket. A képesítés megszerzése után egy

49

Ezért vagyunk

cserkészek!
Híres cserkészek, vallomások

Híres cserkészek
Mit ad nekem a cserkészet?
Vezetők és vezetettek
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Bi-Pi Fiúk, fel a fejjel! A magyar cserkészet ma Korosztályok
Cserkésztábor Dzsembori Vezetőképzés Ezért vagyunk cserkészek

Híres cserkészek

a Dél-Afrikai Köztár
saság volt elnöke

a Nemzet Színésze
„Az ötvenjelvényes külön
próba volt a mi pályaválasztási tanácsadónk. Én például megszereztem
az előadói különpróbát, így lettem színész.
A cserkészetben úgy lehetett az ember magyar,
mellén a Hungária-jelvénnyel, hogy közben
alig várta a nemzetközi táborozásokat.”

Nem is gondolnád, milyen
sok cserkészt ismersz!
Bear Grylls

Nelson Mandela

Sinkovits Imre

Szakágak
Cserkésztérkép

„A cserkészet a világ vezető
és legnagyobb ifjúságnevelő mozgalma.
A cserkészet erősíti a hazaszeretetet, hirdeti
morális értékeinket, bátorságot, jellemnevelést, önbizalmat és közösségi tudatosságot.
Továbbá motiválja fiataljainkat, hogy kibon
takoztassák képességeiket.”

Vallomások

Az őrs

brit főcserkész
„A cserkészet ezt mondja az
embereknek: jó megküzdeni
érte az életben. Minden gyereknek joga, hogy
kalandokat éljen át. Az élet a lehetőségek meg
ragadásáról szól. A jutalom nem mindig a legnagyobbaké, a legjobbaké és a legerősebbeké
– hanem azoké, akik kitartanak. Ezek az élet
egyszerű tanulságai, amiket a cserkészet
megtanít az embereknek.”

Legjobb cserkészélmény
„Amikor első alkalommal mentem cserkészetre
és nagyon jó szívvel fogadtak.”
Béres Palkó (293.)
„Amikor fogadalmat tettem. Nem tudnám leírni
azt az örömöt, egy álmom valósult meg, ami
mostmár mindig elkísér.”
Lőrincz Rita (871.)
„Az őrsöm folyamatos fejlődését látni.”
Mohay Bence (293.)

Szent-Györgyi Albert

Beer Miklós
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Latinovits Zoltán

Zenthe Ferenc

Karl Gustaf

Václav Havel

II. Erzsébet

Steven Spielberg

Vilmos herceg

Neil Armstrong

John Lennon

Michael Jordan

Paul McCartney

David Beckham

Mit is jelen igazán
cserkésznek lenni?

„Bár annak ellenére, hogy én 17 évesen kezdtem el cserkészkedni, sok élményben volt már
részem, mégis a legmeghatóbb a fogadalomtételünk volt. A 2010-es kerületi nagytábor
utolsó estéjén, benn az erdő mélyén, a lobogó
tábortűznél kaptuk meg a zöld nyakkendőnket.”
Jankovszki Sára (871.)

„Felemelő és megható érzés látnom, hogy
az a személy, aki anno az őrsömbe tartozott,
sikereket tud elérni, akár saját őrsöt kap, és ő
gondoskodik az újabb generációról.”
Tekse Attila (958.)
„Rajongok az őrsömért! Rengeteg fontos dolgot meglátnak, így én is tudok tőlük tanulni.
Nagy az összetartás és szeretet az őrsön belül.
Nem múlt el úgy ünnep, mikor ne kaptam volna
tőlük egy kis apróságot, amin az áll, hogy „Te
vagy a legjobb őrsvezető, nagyon szeretünk!”.
Mivel én rengeteget kaptam és kapok a cserkészettől, remélem, tovább tudom adni nekik is a
cserkészélet élményeit.”
Szabó Lilla Zsófia (836.)
„A tábortüzeknél az általam vezetett őrs jelenetei általában elég erőltetettek voltak. Az
egyik este azonban az előkészület remekül
sikerült, rég láttam ennyire lelkesnek az

őrstagjaimat, csak mondták a jobbnál jobb
ötleteket, mindenki megtalálta a hozzá illő
szerepet és segítettek egymásnak. Tábortűzi
jelenetünk pazarul sikerült, s nem azért, mert
utána a többi vezető elismerő szavakkal illette,
hanem hogy ekkor éreztem meg először: igazi
őrs lettünk.”
Koncz Gábor (836.)

A tábor
„Azért szeretem a nyári táborokat, mert olyan
jó sátorban aludni, kézműveskedünk, fürdünk,
meg barangolunk az erdőben.”
Radics Dániel, kiscserkész (871.)
„Egy táborban tíz nap alatt annyit tanulunk,
mint év közben a foglalkozások alkalmával.
Együttműködést, türelmet, megértést, jobban
megismerjük önmagunkat, határainkat, hibáinkat, tehetségünket. Sok apró területen fejlődünk egyszerre.”
Jumbó (550.)
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Magyar cserkészcsapatok a világon

1

Svédország

2019-es adatok alapján

Egyesült Királyság

9
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Támogatnád a mozgalmat, hogy minél több gyermeket
nevelhessünk a cserkésztörvény szellemiségének megfelelően?
Ajánld fel adód 1%-t
és bíztass erre másokat is!
Magyar Cserkészszövetség
Adószámunk: 19006705-2-41
10918001-00000071-76940112
SWIFT: BACXHUHB
IBAN: HU09 1091 8001 0000 0071 7694 0112
Támogass minket banki átutalással!

cserkesz.hu/tamogatas

