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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

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség öt évente rendez jubileumi nagytábort, amelynek
keretén belül évfordulót ünnepel. 2020. július 30 és augusztus 9 között közel 800 cserkészt
várunk a fillmore-i Sík Sándor Cserkészparkba, és az utolsó hétvégén vendégekkel együtt a
létszám meghaladhatja az ezret. 
Kiváló alkalom találkozni és ismerkedni más városban élő külföldi magyar gyerekekkel,
valamint más földrészekről érkezőkkel. Észak-és Dél- Amerika mellett képviseli majd magát a
nyugat-európai és ausztráliai magyar cserkészet, de a testvérszövetségek kontingensei is részt
vesznek majd a táborban. Lesznek cserkészek Erdélyből, Felvidékről, Kárpátaljáról,
Délvidékről, valamint az anyaországból is. A tábor kiváló alkalmat nyújt, hogy lássuk: világot
átfogó mozgalom a magyar cserkészet!
A Jubi Tábor szokása szerint a cserkészek 3 korosztályban, nemek szerinti altáborba lesznek
beosztva. A legidősebb cserkészek vándortábor keretében tölthetik el a 10 napot. Az alakuló
csapatok vezetői számára fenntartott Fecske altábor olyan táborozókat vár, akik felnőttként
csatlakoztak a mozgalomhoz és már valamilyen szinten besegítenek a cserkészetben és
nagyobb szerepet szeretnének vállalni valamelyik csapaton belül, saját városaikban. A Fecske
Altábor a Programtörzsön belül működik és résztvevői a Programtörzs munkájába segítenek,
illetve naponta cserkészképzésen vesznek részt. Kiváló alkalom ez a szórakozásra és fejlődésre
egyaránt.
További információ: https://www.jubitabor.org/
Jelentkezzetek minél hamarabb!

2019/2020 harmadik szám (március)

Kinek szól a Turul Hirek?

 02Turul hirek

Mi is a JUBI tábor?
 

https://www.jubitabor.org/


A readingi Szent-Györgyi Albert Cserkészcsapat élete februárban különösen

szorgalmasan telt, hiszen több kirándulást is szerveztek ebben a hónapban. Február 1-2

között a kiscserkészekkel kirándultak, a rákövetkezőkövetkező hétvégén pedig a

cserkész korosztályé volt a főszerep. 

Mindkét raj a   Goringi cserkészparkba látogatott el, ahol felejthetetlen másfél napot

töltöttek el. A kiscserkészek sokat játszottak: volt labdakereső verseny, kukacverseny,

akadálypálya és társas játék, melyen új magyar szavakat tanulhattak a gyerekek. 

A legkisebbek is tudják, hogy a cserkész ott segít, ahol tud. A fiúk sátrat állítottak, míg a

lányok kókuszgolyót gyúrtak szorgalmasan. Az esti tábortűz igen meghittre sikeredett,

Síros Pipi a gyerekek segítségével kiderítette, hogy miben jó – miért is értékes –,

miközben a gyerekek is elmesélték, hogy ők miben a legjobbak, melyik tulajdonságára

büszkék a leginkább. A tábortűz legemlékezetesebb pillanata mégis az volt, hogy az

újonnan csatlakozott kiscserkészek jelölt kendőt kaptak.

A nagyok kirándulása túrával kezdődött, hiszen a Goring melletti településről egy órás

túra alatt jutottunk el a táborhelyünkre, miközben a hóvirág mezőket és az ébredő erdőt

csodálhattuk. Miután megérkeztünk métáztunk egy nagyot a kinti mezőn. A fárasztó

cserkészjáték után bejöttünk az épületbe, s míg a Dinnye őrs sátorállítási versenyben

vett részt, addig a Csalánok megfőzték a vacsoránkat, a bolognai spagettit. A tábortűz

végén egy új cserkészjelölttel lett gazdagabb a csapat.

Másnap délelőtt egy csapatépítő játékcsokron álltuk ki a próbát. Először két csoportban

számokat kellett minél gyorsabban leütni, majd egy aknamezőn kellett épségben átjutni.

Később egy „vitaest” következett: a gyerekeknek különböző szituációkban kellett állást

foglalniuk, majd állásukat megvédeniük – megvitatniuk a másik csapattal. A nyugodt

viták után kitakarítottunk és szép tisztán vártuk a szülőket a helyszínre.

Írta: Kisbán Petra Mária

Képgalériák: https://tinyurl.com/rpg4gou
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Kiránduláso(ok)n a reading csapat
 

https://tinyurl.com/rpg4gou
https://www.korosiprogram.hu/galeria/kepek/cserkesz-hetvegereadingcserkeszekkel


Fontos a pozitív megerősítés. Ne csak dorgáljunk, azt is jegyezzük meg, ha valaki jól viselkedik.

Fektessük le egyértelműen a szabályokat! Mondjuk el pontosan mit várunk el, s milyen

következményei lehetnek ezek megszegésének.

A fegyelmezési problémát tapasztalunk, keressük meg a lehetséges okait. Lehet a gyermekek

fáradtak, unatkoznak, stb. 

Mérlegeljük a vétség komolyságát!

Ha tehetjük, először csak figyelmeztessük a gyermeket, de jelezzük felé, hogy a legközelebbi

alkalommal már következményei lesznek.

Határozzuk meg, milyen helyzetben kinek a feladata a fegyelmezés. Ha egy helyzetet az ŐV is

meg tud oldani, ne a cspk kezelje a problémát. Fontos kitől jön az intő szó, ha aránytalanul

magasról, megzavarhatja a gyermeket.

Mindig higgadtan fegyelmezzünk, ne engedjük, hogy indulatot lásson a gyerek.

Ha a gyermek veszélyben van, vagy másokat veszélyeztet a viselkedésével, a legfontosabb a

helyzet megszüntetése. Ha ilyen helyzetben türelmetlenek vagyunk, utólag kérjünk elnézést, s

értessük meg, miért reagáltuk így. 

Nem a személyt, csak a tettet bíráljuk. Nem a gyerek rossz, hanem az, amit csinált.

Mindig konkrétan határozzuk meg, miben hibázott. 

Ne nyilvánosan fegyelmezzünk. A cél nem lehet a megszégyenítés!

Ne legyen sok vezető jelen a fegyelmezésnél. Egy vezető és ŐV elég. (Előtte nem baj véleményt

kérni a vezető társainktól)

Ha a kihágás büntetést kell, hogy kövesse, értessük meg a gyerekkel miért van erre szükség.

Együtt beszéljétek meg, hogyan teheti jóvá a hibát.

Komoly, visszatérő kihágás esetén egyeztessünk a szülővel.

A fegyelmezés kérdése nem egyszerű, mégis különösen fontos egy cserkészvezető életében. A

gyermekek- különösen, ha új számukra a cserkészmozgalom - nem ismerik a határokat, így

próbálkozni fognak, hogy lássák mit tehetnek meg. Ezért fontos, hogy már a legelejétől

következetesek legyünk. Lehet, hogy a gyermek nem találkozott még a cserkésznormákkal, melyek

valamelyest szigorúbbak, mint más ifjúsági mozgalom előírásai. Ne féljünk megkövetelni a helyes

viselkedést, ha jól fegyelmezünk, sem a szülők sem a gyermekek nem fogják rossz néven venni. Bár

az idő és tapasztalat sokat segít abban, hogy jól ítéljünk meg egy helyzetet, van pár alapszabály,

mely segítséget nyújthat a friss vezetőknek: 
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Fegyelmezés



A Hontalan Sasok megalakulása 1946-ra nyúlik vissza, amikor a háború után   számos 

 fiatal  cserkészvezető  (legtöbbjük  20  éven  aluli  volt) Németországba  és  Ausztriába 

 került, s a  menekülttáborban eldöntötték, folytatják a cserkész munkát. 

Az 1946-47-es vezetőképző táborainak kiképzői közül Kővári Lajos és Bernhardt Béla 12

vezetőnek küldött meghívót, mely egy rejtélyes találkozóra hívta őket. Egy magasan

fekvő tisztáson, lobogó tűz mellett alapították meg Hontalan Sasokat. A résztvevők

valódi vérszerződést kötöttek,  s a magyarságért való harcban jelölték meg a feladatukat.

Jelképüknek egy keresztbe fekvő sastollat választottak, ezzel szimbolizálva, hogy tollal

és tudással veszik fel a harcot a magyarságért. 

Vándorkiképző   őrsként  a  jövő   érdekében  az  egységes irányításra   jön  létre.  Célja 

 csapatok  szervezése,   a  kiképzés, próbakönyv szerkesztése a Teleki-hagyaték alapján,

ezeken belül pedig a magyarság nevelés erősítése, valamint a magyar öntudat

megőrzése.

A tagok (Beodray Ferenc, Bernhardt Béla, Bodnár Gábor, Falvy Gyurka, Grosz Ferenc,

Jámbor Pál, p. Kővári Lajos, Lajtavári Dani, Olgyay György, Rónay Tamás, Szőke József,

Szöllősi Dani, Tokai Öcsi, Tumbász Lajos) éveken keresztül szervezetek Vezető Képző

táborokat szerte a világon, kiképezték a cserkészvezetők következő generációját, 

megőrizték és fejlesztették a magyar cserkészmozgalom alapjait. Megteremtették azt az

alapot, melyre ma 8 magyar szövetség és majdnem 20 000 cserkész építkezik
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Hontalan Sasok

A Hontalan Sasok őrséből páran

(balról jobbra: Szölössi Dani,

Bodnár Gábor, Beodray Ferenc,

Grosz Feri, Bernhardt Béla,

Jámbor Pál, Olgyay György, Tokai

Öcsi)



Milyen korosztálynak tervezel? Néhány cserkészjáték veszélyes lehet a

kiscserkészek számára, fordítva pedig unalmas. 

Ha vegyes korosztállyal kell dolgoznod, inkább a fiatalabb korosztálynak feleljen

meg a játék.

Hány emberrel játszod a játékot?

Milyenek a külső körülmények? Milyen terep áll rendelkezésre? Hiába vagytok

egy mezőn, ha nagyon hepehupás a talaj, a futkosós játékok sérüléshez

vezethetnek. 

Mi a célod a játékkal? Hogy felrázd őket, mert már sokat ültek? Hogy taníts nekik

valamit? Hogy közösséget építs?

Egyszerűen mondd el a játékszabályokat, mutassátok be. Ha már mindenki

ismeri a játékot, nem kell újra elismételni. Kiscserkészek számára keretmesésen

is elmagyarázhatod a szabályokat.

Ha szükséges, egyértelműen jelöld ki a játéktér határait.

Éld bele magad a játékba

Figyelj rá, hogy betartsák szabályokat, igazságosan bíráskodj.

Tudd, mikor kell abbahagyni, váltani. Fújd le a játékot a tetőpont után, akkor újra

játszani akarnak majd. Ha túl sok kört játszotok, megunják.

A játék elengedhetetlen szerepet tölt be a cserkész mozgalomban. Az alapvető

mottónk is így szól: a cserkészet játszva tanulás. A játéknak fontos szerepe van az

ember életében, s nem csak a gyerekeknek van szüksége a játékra. Cserkészeten

belül használhatjuk a játékot tanításra, közösségformálásra, kikapcsolódásra. A

játékvezetés minden cserkész életében előkerül, fontos, hogy tudatában legyünk

néhány alapszabálynak. 

Hasznos linkek:
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Játékvezetés

http://118.cserkeszcsapat.hu/jatsszunk
http://www.1111.cserkeszek.hu/raktar/cserkeszjatekok.pdf
http://www.udvardicserkesz.sk/seged/jatek/jatek.htm
http://krisz.org/2012/04/02/cserkeszjatekok/
http://www.homoludens.hu/nepi-jatekok
http://dalokversek.hu/tarsas.htm#ciroka

https://diaszporaiskola.org/
http://118.cserkeszcsapat.hu/jatsszunk
http://www.udvardicserkesz.sk/seged/jatek/jatek.htm
http://krisz.org/2012/04/02/cserkeszjatekok/
http://www.homoludens.hu/nepi-jatekok
http://dalokversek.hu/tarsas.htm#ciroka


Megalakulás: az őrsi tagok megismerkednek, tisztázódnak az alapszabályok. Ezt

az időszakot a kezdeti lelkesedés és elszántság jellemzi

Viharzás: az őrstagok megpróbálják befolyásolni egymást, megindul a harc a

pozícióért, felszínre kerülnek a feszültségek. Nagyon kritikus szakasz, fontos

hogy az őrsvezető fel legyen készülve, s kezelni tudja a helyzetet.

Normaképzés: megszilárdul a közösség, meghatározódnak a célok és a normák és

véglegesen kialakulnak az őrsön belüli elvek és szabályok

Működés: az őrs hatékonyan tud együttműködni, képes feladatok megoldására,

kezelni tudja a felmerülő konfliktusokat. 

Az őrs a cserkészmozgalom legkisebb alapegysége. A magyar rendszerben az

őrstagok közel egyidősek, élén a pár évvel idősebb őrsvezető. Az őrs célja, hogy a

gyermekek egy kicsi, szoros közösségben fejlődhessenek, tanulhassanak. Ha az

őrsvezető ügyes, életre szóló barátságok kötődhetnek az őrsön belül. Az őrs együtt

fog keresztülmenni sok szép és jó dolgon, amit a cserkészet nyújt, de együtt fognak

küzdeni, hogy a tábori feladatokat teljesítsék. Ezek mind szükségesek, hogy egy jó

őrs jöhessen létre. 

Az őrs működéséhez szükség van egy elkötelezett őrsvezetőre. Az őrs tagjai

valószínűleg nagyon különböző személyiségű cserkészek, akikből a vezető feladata

közösséget formálni. Pár hónap alatt kialakulnak az őrsben betöltött szerepek a

személyes képességek alapján. Ez a kialakulás feszültséggel járhat, s az őrsvezető

feladata, hogy a fellépő ellenségeskedést megszüntesse. Az őrs életciklusa: 

1.

2.

3.

4.

Az őrsi szellem kialakulásához fontos, hogy a tagok úgy tekintsenek egymásra, mint

társra, akik közös célért küzdenek. Semmiképpen se hagyjuk, hogy bárkit ki

közösítenek. Ilyen esetben sokat segíthet, ha páros munkát alkalmazunk. A közös

feladat megoldása, együtt végzett munka nagyban segíti a kapcsolatok kialakulását. 

Az őrs külsőségekben is mutathatja egymáshoz tartozását. Ilyen lehet egy közös

nyakkendőgyűrű, felvarró (ha a szabályzat engedi), stb, Az őrsi induló és

csatakiáltás, zászló, őrsi kuckó mind segíti a “bandázás” élményét, mely mind a fiúk,

mind a lányok életében fontos szerepet játszik.
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