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TURUL
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A Külföldi Magyar Cserkészszövetség alakuló
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Kinek szól a Turul Hirek?
A Turul Hírek a KMCSSZ-ben most alakuló csapatok hírlevele.
Rendszeresen szeretnénk tájékoztatni a szövetség híreiről, csapatalapításról szóló fontos
információkat megosztani és helyi sikereket megosztani! Kérem, írjátok meg sikereiteket, hogy
ezeket másokkal is megoszthassuk. Merítsünk egymástól ötletet és lelkesedést és akkor
mindannyian magasra szállunk, mint a Turulok!
Jó Munkát!
Marshall Tamás - Csapatfejlesztési vezetőtiszt
Retkes Kincső- Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasa

Kiránduláson a hamburgi cserkészek

A hamburgi cserkészcsapat tagjai a magyar iskola diákjaival kiegészülve ellátogattak a helyi
Történeti Múzeumba, ahol tanulhattak a város történetéről, a bálnavadászatról, az Amerikába
utazó emberek hajóútjáról. A múzeumlátogatás után a cserkészek átsétáltak a városon, majd
az Elba partján hajóra szálltak, s a vízről is megcsodálták Hamburgot.
A végállomás után elfoglalták szálláshelyüket. Az esti tábortűz témája a takarékoskodás volt.
Ezt követően a kicsik és a nagyok külön-külön megnéztek egy-egy filmet ebben a témában a
korosztályuknak megfelelően. Másnap mindenki a szabadban töltötte a délelőttöt, métázással,
csomókötéssel, illetve más csapatjátékokkal. Minden játékban egyformán érvényesülhettek
kicsik és nagyok is, így a kicsik tanulva, a nagyok tanítva játszhattak. Délután az őrsök bele
kezdtek az őrsi zászlók megvarrásába. A kiscserkészek egy medvebocsot, a lányok egy
sóvirágot, a fiúk pedig egy hiúzt terveztek a kapott anyagaikra. Ezután következett a zászló
megvarrása, majd zászlólevonással zárták a hétvégét.
(Írta: Mártonffy Réka Julianna)
Turul hírek
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A keretmese

A keretmese a cserkészmozgalom jellegzetessége. A jó keretmese bevonja a szereplőket,
szórakoztat és közben tanít és nevel. Leggyakrabban a nyári táborozások és hétvégi
programok alkalmával használunk keretmesét, de ennél rövidebb, egynapos rendezvényeknél
is nyugodtan megeleveníthetünk egy történetet, annál emlékezetesebb lesz.
Milyen a jó keretmese?
Mindenkinek megvan benne a szerepe. Nem csak a vezetőknek, hanem a táborozóknak is,
akik aktívan részt vesznek az események alakulásában.
Alaposan kidolgozott. A fő karakterek háttértörténét is el tudjuk mesélni, ha a cserkészeink
erre rákérdeznek.
Tanítson valamit a történet. A kisgyerekeknek fontos olyan mesét választani, ahol jó és
rossz egyértelműen elkülönül, valamint látják, hogy mi az ő szerepük abban, hogy a jót
segítsék.
Érdekes, látványos jelmezek. Szánjunk időt a jelmezek előkészítésére. A gyermekeknek
sokkal nagyobb élmény lesz. A jelmez legyen kényelmes és gyorsan felvehető. Ha nem csak
a vezetők, hanem a táborozók is jelmezt viselnek, jobban a történet részének érzik
magukat.
Nem csak a kiscserkészeknek, de a nagyobb korosztálynak és a vezetőknek is élvezetes. Egy
vezetői hétvégének is lehet kerettörténete, ahol felnőtteknek szóló művekkel, a történelem
komorabb oldalát is választhatjuk kerettörténetnek.
Keretmesét mindenre használhatunk, ezzel is motiválva a cserkészeket. Akár a mosogatás,
az éjszakai őrség is lehet egy fontos része a történetnek. Minél több apró dologba vonjuk be
a kerettörténetet, annál jobban “él”.
Legyen kidolgozva a forgatókönyv, napokra felosztva. Ha nincs meg konkrétan mikor kell
tovább vinni a történetet, könnyen ellaposodhat a tábor közepe felé.
Ne legyen túl bonyolult. Sokszor belefutunk abba a hibába, hogy túl sok csavart tartalmaz
a történet, amibe még a vezetők is belekeverednek.
Nem kell, hogy a keretmese csak egy rendezvényre szóljon. A nyári tábor kerettörténetének
megalapozhatunk a tavaszi kiránduláson.
Turul hirek
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Kapcsolat a szülőkkel
A cserkész-szülőkkel való kapcsolattartás fontos feladata a csapatparancsnoknak, segédtiszteknek,
vezetőknek. A jó kapcsolat kialakítása nem csak amiatt fontos, hogy a szülők bizalommal engedjék
cserkészrendezvényre gyermekeiket, (bár ez is lényeges és elengedhetetlen) de a megfelelő
kommunikációval és delegálással a szülői közösség nagy segítséget nyújthat a csapatnak. A csapat
fennmaradása a szülők hozzáállásán is múlik, így lényeges, hogy kedvező képet alakítsunk ki
magunkról. Ha segítséget kérünk a szülői közösségtől, fontos pár szabály tisztázása. Ritka, hogy a
szülők tisztában vannak a cserkészet szokásaival. Pár mondatban mondjuk el nekik, hogy ne
legyen félreértés. Ugyanez igaz akkor is, ha a szülő nem nyújt segítséget, de elengedi
cserkészeseményre a gyermeket. Beszéljük meg velük mit várunk el a gyermekektől, hogy a szülők
is tudjanak támogatni minket. (Ha tiltjuk az elektronikai eszközök használatát, kérjük meg a
szülőket ne küldjenek telefont a gyermekkel, stb)
Mindig egy konkrét feladatra kérjük fel a szülőket. Nekik is jobb, hogy nem kell folyamatosan
készenlétben lenniük. Jó előre szóljunk, ha az utolsó percben szólítjuk meg őket, az a
rendszertelenség látszatát keltené.

Mi a raj?
A raj egy nevelési egység, mely azonos nevelési igényű, azaz egy korosztályú gyermekekből
áll. A raj nem szervezeti egység, nem azért hozzuk létre, mert a csapatunk nagy, és a
csapatparancsnok nem látja át! Azért, mert a rajokban tudjuk megadni mindazokat a
dolgokat, amelyek a nevelést a legjobban szolgálják.
A rajvezető feladata nagyon fontos, s nem merül ki abban, hogy programot nyújt a
gyermekeknek. Az őrsökből közösséget kell formálni, hogy érezzék az összetartozást. Persze
nem lesz annyira szoros kapcsolat, mint az őrsön belül, de így lehetősége lesz megismerkedni
az azonos korú, de más nemű cserkészekkel.
A rajnak meg lehetnek a saját szokásaik. A kiscserkészraj foglalkozásait hagyományos rend
szerint kezdjük, de ezen túl is kialakíthatunk saját titkokat, hagyományokat.
A rajvezető feladata, hogy össze fogja az őrsvezetőket, segít nekik, motiválja őket. Sokszor
jobb tanácsokat adhat, mint a parancsnok, hiszen 1-2 évvel ezelőtt még ő is aktívan őrsöt
vezetett, illetve a foglalkozások alkalmával lehetősége volt jobban megismerni a gyerekeket,
személyiségüket és igényeiket.

Turul hírek

04

2019/2020 negyedik szám (április)

Daltanítás
A magyar cserkészmozgalomban fontos szerepet szánunk a népi hagyományok
megismerésének, ennek pedig jelentős százalékát a népdalok teszik ki. Nagyon szerencsések
vagyunk, hogy ennyire gazdag népdal kinccsel rendelkezünk, s ezt kötelességünk átadni a ránk
bízott cserkészeknek. Ha jól választjuk meg az időpontot, s egy játékkal élvezetessé tesszük a
tanítást, akkor a gyermekek számára egy nagyon pozitív élmény lesz a népdalokkal való
találkozás.
Daltanítás módszertana:
A nótafa énekelje el először az egész dalt vagy versszakot.
A nótafa soronként, 2 soronként előénekel, utána a többiek megismétlik.
Utána 4 sort egybe, s így tovább.
Mindig magyarázzuk meg azokat a szavakat, melyet nem értenek (mi magunk is nézzünk utána
a népi szavaknak)
Módszerek tanításra:
Papagáj módszer: A nótafa MINDEN szavát megismétlik a cserkészek.
Rajzolás: A vizuális memóriát is megmozgatja, ha lerajzoljuk a dalt.
Mutogatás: Főleg kiscserkészek szeretik, ha a dal mellé mutogatás is társul

KMCSSZ nagyjai: Dr. Némethy György
Dr. Némethy György a magyar cserkészmozgalom egyik kiemelkedő vezetője. Nem csak
cserkészmunkája, de tudományos karrierje is példaértékű. Öt nyelven beszélt folyékonyan,
mindenütt az ország nyelvén tartotta előadásait. Egy évvel doktorátusa után a Rockefeller
egyetem hívta meg tanárának. 1972-ben Rómában, nagyon fiatalon vehette át, VI. Pál pápa
kezéből a Pápai Tudományos Akadémia aranyérmét, amelyet számos további tudományos
elismerés követett. A cserkészmozgalommal 19 évesen ismerkedett meg, 27 évesen már a
szövetség Vezetőtisztje. Az 1960-as években kidolgozta a külföldi magyar cserkészet
vezetőképző rendszerét. A hetvenes években a cserkészkönyvek szerkesztése során szerzett
elévülhetetlen érdemeket. 1973-ban a közgyűlés egyhangú bizalomnyilvánítással a Magyar
Cserkészszövetség elnökévé választotta. Határtalan tudásával, végtelen szerénységével, a
folytonosan megújuló cserkészet iránymutatója volt közel húsz esztendőn át.
Turul hirek
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