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Egy cserkészcsapat egy év alatt nagy pénzügyi kerettel dolgozik. A csapat fejlődéséhez fontos,

hogy átlátható legyen a befolyó és kimenő összeg. Tudnunk kell mennyi bevételre

számíthatunk, mik lesznek a kiadásaink. Ezek alapján tudjuk kitervelni, hogy milyen

újításokat engedhetünk meg magunknak. Egy csapat fejlődéséhez elengedhetetlen a biztos

anyagi háttér.  A csapat elsősorban az éves díjból, adományokból és pályázatokon elnyert

összegből tudja fenntartani magát. Fontos, hogy a gyanú se vetüljön fel, hogy hanyagul

kezeljük a befolyt összeget, hiszen a bizalomvesztés nem csak pénzügyi károkat tud okozni a

csapatnak.  Állítsunk fel fontossági sorrendet amikor a pénz felhasználásáról döntünk, s

mindig tartsunk biztonsági tartalékot a csapat számláján. Amennyiben a befolyó összeg nem

elegendő, keressünk új megoldásokat, amivel növelhetjük anyagi keretünket: adománygyűjtő

vacsorák, rendezvényen való árulás, stb.

Igyekezzünk csökkenteni kiadásainkat olyan módon, hogy a színvonal ne süllyedjen.  Ha

nagyobb kiadás előtt állunk, növelhetjük az egy főre jutó bevételt: Egy adománygyűjtő

rendezvény belépődíjának emelése is segíthet, de jól fontoljuk meg, és nem lépjük túl azt a

pontot, ahol a növekvő díj miatt kevesebb vendégre számíthatunk.  A cserkész-testvéreknek

mindig adjunk kedvezményt. Megterhelő lehet több gyermek számára kifizetni az éves díjat, s

nem szeretnénk, ha valaki az anyagi források hiánya miatt maradna ki a cserkészetből.

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
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A pénzügy
 



új ötletek (kézügyesség, játékok, énekek)

fegyelmezés és motiválás,  

roverszintű ismeretek (izgalmas csomók, különleges tűzrakási technikák, csillagászat, stb.)

Rendszeresen: Nem kell túl gyakran továbbképzést tartani, ha nincsen rá kapacitás, évente

egy is lehet, de akkor azt szervezzük meg minden évben, kb azonos időpontban

Izgalmasan: A cserkészet nem iskola- a vezetőknek sem. Mi is elvárjuk, hogy játékos módon

tanítsák az őrsöket, tegyük ezt mi is. 

Sokrétűen: Inkább érintsünk több témát felületesebben, minthogy egy továbbképzés egy

témáról szóljon (kivéve, ha limitált időnk van, s konkrétan egy dolog miatt hívtuk össze a

képzést- például munkatervek megírása cserkészév elején)

Játékkal teli: Játsszunk minél több, érdekes játékot.

Többen tartsátok: ne féljünk segítséget kérni olyantól, aki jobban ismeri a témát, mint mi

magunk. 

Ha tehetjük, ne a cserkészházban tartsuk, keressünk új helyet. Ha időnk engedi, legyen

több napos- ez nagyban hozzájárul majd a vezetői gárda megszilárdulásához. (Plusz, ha

gyermekek látják milyen jó programon vesznek részt a vezetők, ők is motiváltabbak

lesznek, hogy elvégezzék a vezető képző táborokat. )

Egy jól működő csapatnak jól működő, erős, lelkes vezetői gárdája van. A segédtisztek és az

őrsvezetők nagy mennyiségű munkát végeznek, hétről hétre órákat dolgoznak, hogy érdekes,

izgalmas őrsi/raj gyűlést tarthassanak

A vezetői továbbképzés célja, hogy segítse a résztvevőket, hogy jobb vezetővé váljanak. Ha ők

jobbak lesznek, a rájuk bízott gyermekek is jobban élvezik a foglalkozásokat, de a vezetőknek

is könnyebbé válik a szervezés és a kivitelezés s több sikerélménnyel gazdagodnak majd. 

Bár a vezetőképző táborban hihetetlen mennyiségű tudással gazdagodnak, ezeket az

ismereteket nem árt újra feleleveníteni, sajnos évek múltával nehéz visszaemlékezni

mindarra, amit a táborban megtanultunk.

Lehet, hogy a megbízott vezetőink még nem is végeztek vezetőképző tábort, ebben az esetben

különösen fontos hogy csapaton belül lássuk el őket megfelelő mennyiségű tudásanyaggal. 

Miről lehet szó egy vezetői továbbképzésen? Szinte bármiről.

Hogyan tartsunk vezetői továbbképzést? 
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Vezetői továbbképzés
 



A cserkészet meghódította Írországot!

Cork városában már másfél éve rendszeresen történnek a foglalkozások. Ezek rendszerint a

helyi erdőben kerülnek megrendezésre.  A nagy érdeklődésre való tekintettel lelkes

cserkészeink segítségével 2019 okóbere óta Dublinban is elindult a cserkészet. A havonta

megrendezésre kerülő cserkészkedésen felül portyákat is igyekeznek minél gyakrabban

szervezni a gyerekeknek. 

Az első ilyen megmozdulás február 21-én történt, amikor négy  cserkészlány a

rajparancsnoknál portyázott egy segítő cserkészszülő közreműködésével.

Papp Vera rajparancsnok így számolt be az eseményről: „A szülők péntek délután hozták át a

gyerekeket. Először megbeszéltük, hogy csak magyarul szabad beszélni és ha valamit

játszunk mindenkit be kell venni a játékba. A lányok először felfedezték a házat és bújócskát

játszottak. Arcfestés következett ahol mindenki kiválaszthatta, milyen mintát kér az arcára.

Lett közöttünk kiskutya, anyuka, félig macska-félig róka.

Ezután csokihabos muffin készítésébe kezdtünk. A lányok ügyesen  kimérték a

hozzávalókat,  kikeverték  és megsütötték  muffinokat, a tetejüket  pedig szépen kidíszítették

tejszínhabbal és cukorvirágokkal.  Vacsorára virslit ettünk, desszertnek pedig a csokis

muffinokat.
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Magyar cserkészet Írországban

Végül közösen adtunk hálát, és

magyar népmesét néztünk mielőtt

nyugovóra tértünk.

Másnap reggel a lányokkal  a

cserkésztörvényekről

beszélgettünk,  próbálták

elképzelni hogyan tudják majd

megélni, hogy minden cserkészt

testvérükként

szeressenek.  Kézműveskedés

zártuk a portyázást. Mindenki

fülig érő szájjal, nagyon szép

élményekkel tért haza.”

Apró Réka és Pap Vera



Sík Sándor piarista pap, tanár, költő, cserkészvezető.  A Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szegedi Egyetem
tanára. Nagy barátságot ápolt Radnóti Miklóssal, felemelte
szavát Horger Antal ellen, mikor az el akarta tanácsolni
Radnótit, pont ahogy József Attilával is tette annak idején.
Radnóti szinte apjaként tisztelte Sík Sándort, aki maga
keresztelte meg a fiatal költőt.
Irodalmi munkássága mellett a magyar cserkészmozgalom
egyik alapítója. Első parancsnoka a Piarista Gimnáziumban
alakult cserkészcsapatnak, velük vett részt a Vági Tutajtúrán
1913-ban, ahol szervezőként is segédkezett. Az első Nemzeti
Nagytábor előkészítője, az 1933-as Gödöllői Jamboree
parancsnokhelyettese. Kidolgozta a magyar cserkészpedagógiát
és a gyakorlati cserkészmódszert, megalapozta a magyar
vezetőképzést. Neki köszönhetjük a magyar cserkészindulót.
Fő  mondása, mely összefoglalja a cserkészet célkitűzését: 
 "Emberebb ember, magyarabb magyar"
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Mi a csapat? 

Cserkészet nagyjai: Sík Sándor

A csapat a legnagyobb önálló egység, mellyel a cserkész élete során találkozik. Tagjai a 
legfiatalabb korosztálytól kezdve a cserkészet, őrsvezetők, segédtisztek, tisztek. A csapatnak
meghatározott struktúrája van, melyet a csapat létszáma valamelyest befolyásolhat. A
csapatparancsnok az a személy, aki átlátja és összefogja a csapat minden ügyét. Hozzá futnak
be az anyagi kérdések, a kirándulások ügye, de akár még a komolyabb fegyelmezési problémák
is. Az ő munkáját segíti a segédtisztek csapata, akik mint rajparancsnokok, aktívan kiveszik
részüket a gyermekek vezetéséből. Az őrsvezetők vezette őrsök adják a csapat nagyját. 
A csapat a cserkészet fő egysége. Csapatok nélkül nem működhetne a szövetség sem. Minden
csapatnak megvan a saját szokása, stílusa, s külsőségekben is megjelenik az egymáshoz
tartozás érzése (csapatszám, zászló, csatakiáltás, stb.). A csapat tagjai közösségnek érzik
magukat, egy ember teljesítménye (pl vezetőképző tábor elvégzése) az egész csapatot büszkévé
teszi.

https://diaszporaiskola.org/
https://diaszporaiskola.org/


  Minden karakter a saját hangján beszél, lehetőleg minél kifejezőbben (fiú-lány, öreg-

fiatal, okos-buta, stb). 

Beszéljünk hangosan és lassan, hogy mindenki megértse.

Mindig az a báb mozog, amelyik éppen beszél. Ha kézbábot használunk, akkor mozogjon a

szája, amikor a beszélünk.

Figyeljünk arra, hogy ne lógjon ki a kezünk a paraván mögül.Igyekezzünk belevonni a

kiscserkészeket- közös ének, kérdések nekik szánva, stb. (Akár a történetet is

befolyásolhatják, ha például megmutatják hol bújik a gonosz)

A bábszínház a kiscserkészet egyik legérdekesebb eleme. A báb könnyen elvarázsolja a

kiscserkészeket, belevonja őket a mesébe. A bábszínházat vezetők adják elő a gyermekeknek.

Mint mindennek, ennek is megvannak a maga trükkjei:

Bábozni gyakran lehet, ehhez egy vezető is elég. Fiatal kiscserkészeknél nagy hatást lehet

elérni egy bábbal. Valószínűleg jobban fognak figyelni rá, mint a vezetőre, könnyen

elkezdenek mesélni a bábnak. Ezért is fontos, hogy a bábozás közben elkülönüljenek a jó és

rossz szerepek- kiváló alkalom az értékek átadására. 

A bábszínház különleges formája az árnyjáték, ahol egy kifeszített fehér lepedő mögött

történik a bábozás, a kiscserkészek ennek árnyékát látják. 

A bábszínház általában raj keretben történik, hiszen több vezető szükséges egy mese

előadásához. 

A kiscserkészek is készíthetnek bábokat, melyet aztán használhatnak egy bábjáték keretében.

A bábjáték megismerteti a bábok világát a gyermekekkel, a saját előadásuk folyamán

gyakorolják a magyar nyelvet, bővíti a szókincsüket.
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Tégy minden jót,  amit megtehetsz, ott, ahol vagy, úgy, ahogy teheted
(Tedd a jót)

A legszebb művészet tudod mi: Derült szívvel megöregedni.
(A legszebb művészet)

Szolgálatára embernek, világnak, Nagy Istenemnek, kicsike hazámnak.
(Örökösök)

Bábozás

Idézetek Sík Sándortól: 


