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Ötleteiteket a könyvben a  logo jelzi.                      
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épül majd tovább közös tudásunk is.    

Jó munkát, 

 

Miki és Tomi 
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Előszó #1 

 

 

„ELÖLJÁRÓBAN szeretném megvigasztalni a jövendő cserkészvezetőt, és 

ellentmondani annak a közkeletű tévedésnek, hogy a jó cserkészvezetőnek univerzális 

zseninek kell lennie. Szó sincs róla. Egyszerűen csak fiús lelkületű férfinak kell 

lennie*, vagyis 

 

1. a fiú lelkének kell benne élnie, és tudnia kell fiaival egy szinten mozogni. Ez az első lépés. 

2. tisztában kell lennie a különböző korú fiúk igényeivel, gondolkozásmódjával és vágyaival. 

3. inkább az egyes fiúkkal kell foglalkoznia, mint a tömeggel. 

4. ezután az egyénekben ki kell fejlesztenie a közösségi szellemet, ha a lehető legjobb  

    eredményt akarja elérni.” 

 

Lord Baden-Powell of Gilwell  

 

A CSERKÉSZVEZETŐ - Vezérfonal a cserkész neveléséhez  

(Aids to Scoutmastership – 1919)                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*(Szerk: a fentiek ma természetesen egyaránt vonatkoznak fiú és leányvezetőkre, illetve fiú és 

leánycserkészeinkre) 



                                                     Előszó #2 

 

Megkaptad.  

A tiéd.  

Itt van. Csináld. Vezesd.  

Legyen minden lehetőleg elsőre tökéletes. 

Minden cserkésztagod legyen vidám, minden vezetőd pedig jól képzett.  

Minden programod sikerüljön jól és minden szülő legyen 100%-ban boldog. 

Ja igen, mindez holnapra legyen kész. És a Központnak írd meg az éves jelentést! 

 

Nem mosolyogsz. 

Hát nem te akartál parancsnok lenni? De nehéz rajtad kiigazodni...  

 

 

 

 

Kedves új parancsnok. 

Bár biztos van benned szorongás most az elején, az életed nem lesz ennyire nehéz. 

Szívből gratulálunk a kinevezésedhez. Legyen sok örömöd a csapatoddal.                           

Ez a kis füzet sokunk személyes tapasztalatából állt össze. Olyan benne a sok tanács, 

mint a jó bor: az idő segített neki, hogy ereje, zamata legyen.               

Nem rád erőltetett szabályokról lesz itt szó, hanem legjobban bevált ötleteinket adjuk 

Neked itt át. Hogy ne kelljen mindent újra, előlről kezdened.  

Mint egy háttérben várakozó idős barát, ha kellünk neked, fordulj hozzánk bizalommal.

                                                     

 

Nem vagy egyedül!
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Sík Sándor alábbi szavaival ajánljuk ezt a füzetet azoknak az előttünk járt 

cserkészvezetőink emlékének, akiknek köszönhetjük, hogy most itt vagyunk… 

 

Emlékezés az otthoniakra 

A nevükre aranyos napfény  

Ragyogja be mindig a lelkem.  

Sokszor-sokszor gondolok rájuk,  

S mindig mosolyos dallal telten.  

És mindig újak énnekem.  

Sokszor, mikor ködös az alkony,  

Sokszor, mikor könnyes az este:  

Suhogva bont szárnyat a lelkem  

És suhanón száll messze-messze.  

Olyankor hozzájuk megyek.  

Hangtalan-halkan odalépek.  

Olyankor elnémul az ajkuk,  

És félig-sejtett sejtelemképp  

Reszket a lámpa fénye rajtuk.  

És nem tudják, hogy ott vagyok.  

Olyankor megrebben a lelkük,  

Mint halk szellőn fodra a tónak.  

Valahogy a lelkemet érzik,  

S nem is tudják, hogy rám gondolnak,  

Csak összeragyog a szemük.  

Nem is tudják, hogy láttam őket,  

Nem is tudják, hogy köztük jártam,  

Hogy megfürdöttem a lelkükben:  

Gyümölcsillatú napsugárban.  

S hogy csupa illat a szobám.  

 

 Kedves Parancsnok,  

 Az elődök szerető tekintete és imája vezessen előre utadon. 

 Jó munkát!  A legjobbat! 



PARANCSNOKI TÉMÁK 

 

1.RÉSZ - Egyéni parancsnoki ügyek 

 

Ebben a fejezetben megkezdjük a parancsnokot, vagyis Téged, érintő témák tárgyalását.  

Kezdjük rögtön magunkon, a saját egyéniségünkből fakadó kihívásokkal.                        

Vannak köztünk, akik túl magabiztosak és vannak olyanok is, akik egyáltalán nem azok, szinte 

kicsinyhitűek. Páran közülünk annyira a csapatnak szenteljük figyelmünk, hogy lassan meg sem 

ismerjük a családunk, mások viszont a cserkészetet hagyják legatyásodni, mert annyi minden más 

külső elfoglaltságra hivatkoznak. 

Egyesek mindent maguknak ragadnak, és nem merik átadni az irányítást még a legkisebb 

dologban sem. Mások ebbe elfáradva a segítők hiányáról panaszkodnak. Jó ha tudjuk, hogy 

sokszor a parancsnoki munka eleje a legnehezebb, s ha bírjuk szusszal, kitartó munkánk 

gyümölcse idővel beérik. Fontos, hogy adjunk időt erre magunknak és környezetünknek is. 

                     

Egyikünk sem pótolhatatlan, még a legelnyűhetetlenebb parancsnok sem teljesen védett a 

kifáradással-kiégéssel szemben. Fontos a regenerálódás és legalább ilyen fontos az utódunk 

kinevelése, hogy amikor végül eljön az idő a csapat átadására, azt nyugodt szívvel bízhassuk 

utódunkre. S végül, mivel csapataink egy részét fiatal, más részét ... hmmm nagy élettapasztalattal 

bíró parancsnok vezeti, szólunk az életkorból adódó parancsnoki különbségekről is. 

 

 

 

http://www.pinetreeweb.com/bp-aids2-4.jpg



 

1.1/ Kishitűség – Nagyképűség 

Van amikor minden összeborul a fejünk felett, és úgy érezzük nem is vagyunk alkalmasak a 

csapatvezetésre. Pedig, ha csak “akkora hitünk lenne, mint a mustármag” már jók lennénk. Ezek 

az érzelmi hullámok nem jók, vagy rosszak, hanem természetesek. Nem mindig vagyunk 

egyformák. A lényeg, hogy ne hozzunk nagy döntést ilyenkor, ne adjuk át magunkat a 

letargiának. Szépen, mint a sielő, csússzunk át a jégfolton, ne ott probáljunk fordulni, mert akkor 

nagyot esünk. Ha majd újra biztos talaj lesz a lábunk alatt, jobban döntünk mi is. Ahogy mondani 

szoktuk, aludjunk rá egyet.  

Amikor úgy érzed, hogy semmi sem sikerül, érdemes felidézni csapatotok egy-két színes, 

érdekes, vidám pillanatát, s abból erőt és jókedvet merítve továbbhaladni. Talán jártatok már 

iskolai vagy munkahelyi vezetők dolgozószobájában. Sokszor látni az asztalukon fényképeket, 

amin családjukkal vagy hires emberekkel állnak a képen. Az egyik oka ennek, hogy erre pillantva, 

maguk is pozitivan tudnak utána a következő feladat elé tekinteni. Próbáld ki, legyen nálad is a 

csapat egy nagyszerű pillanatáról készült fotó az asztalon. És még egy kis dolog, ami segíthet: 

amikor nem mennek a nagy dolgok, kezd egy kicsivel, egy olyan aprósággal, amit biztos el tudsz 

intézni, akár pár perc alatt is. Az elintézett dolog megelégedést hoz, ebből akkor lehet erőt 

meriteni egyre nagyobbodó ügyek elintézéséhez is.  

A fenti belső vivódással szemben, néha külső ellenszenvet ébreszthet a túlzott önbizalommal járó 

nagyképűség. Ha odafigyelsz, néha hallod a következő mondatokat is “ezt a csapatot én csináltam 

meg”, “nélkülem semmi nem lenne itt” , a “másik csapatok nullák az enyémhez képest”. Amikor 

másokat leszólunk, egyben magunkról mutatunk negativ képet. Mint ahogy nem lehetünk csupán 

100%-ig rossz vezetők (kishitűség), úgy nem lehet minden mozdulatunk zseniális sem 

(nagyképűség). Milyen képet fest magáról az a vezető, aki csupa – állitása szerint - tehetségtelen, 

gyenge társsal vette körül magát? 

Amikor a mások által elvégzett munkát nem becsüljük meg, kihagyunk egy lehetőséget, mert akit 

így kezeltünk, legközelebb nem fog segíteni. Amikor viszont el is tulajdonítjuk mások érdemeit, 

az egyenesen igazságtalan. A nagyképű vezetők háta mögött hamar elindul a pusmogás.    

Amikor tervezel, mindíg gondold végig azt is, valóban neked kell-e az eléd került feladatot 

megoldani. Ha igen, tedd meg. Ha viszont átadható, delegálható, keress rá segítőt, megfelelő 

támogatő, magyarázó szavaid után vond be őket is. Így nem marad olyan sok a te válladon, 

másrészt a többiek is részesülnek a vezetés, döntéshozás örömében is. Az igazi profi parancsnok, 

tőbbnyire a háttérben marad, őrsvezetőit, segédtisztjeit tolja előre, majd ők kapják a dicséretet is. 

Így végső soron a jövő vezetőit épiti csapatának. De ez már átvisz az Utódnevelés részhez. 

 

Megjegyzéseid: 

 

 

 

 



 

1.2./ Családom és a csapatom között 

Nem jó az embernek egyedül, mondjuk.  

Így igaz. De nem jó a párodnak sem egyedül. Mint vezetőnek meg kell tanulnunk, hogy egyszerre 

“több császárt kell szolgálnunk” azaz, helyt kell állnunk a munkahelyen és a családban is, mialatt 

a csapat vezetését is intézzük. Mindenféleképpen keresd élettársad támogatását. Kérd segítségét 

olyan munkákkal amiket szívesen csinál: táborhelyet keresni, raktárt rendbe rakni, főzni, 

fuvarozni, stb stb. Ha otthon tartasz gyülest, próbáld meg, hogy mint hallgató ő is melletted 

legyen. Szerencsés bár ritka eset,ha a társaddal mindketten cserkészek vagytok.  

 Időbeosztás, prioritások felállitása és időröl-időre való újraértékelése segit. Tudnunk kell NEM-et 

is mondani amúgy vonzó ötletekre, ha nincs rá időnk. Tartósan nem lehet rohanásban eltölteni a 

napot, mert akkor semelyik funciónkban nem állunk jól helyt.  Ha már korábban elkötelezted 

magad a családod felé, nem jó ha utolsó pillanatban azt lemondod, még akkor is, ha pl. a családi 

karácsonyi vacsora helyett betlehemezni mentek… 

Gondolj egy teli hátizsákra. Csak akkor tehetünk bele még dolgokat, ha cserébe mást kiveszünk 

belőle.  Nézd át időről-időre a zsákod, tényleg a lényeges dolgokkal van megtöltve? 

 

A család mindíg első, de sok mindenbe be lehet fogni a családtagokat is. Például, mint 

parancsnok és szülő, a kirándulásodra a saját gyereked korcsoportját (pl. egy örsöt) is el lehet 

vinni, vagy egy pár vezetődet a család kirándulására meghívod. Vonjuk be a családtagokat is. A 

gyerekek szivesen mennek a cserkész eseményekre, plusz a feleség kap egy kis pihenőt otthon. 

 Nem szabad, hogy a (csapat-)vezetés a tanulás vagy a  munka kárára menjen, hogy később 

sikertelenségünket a cserkészetre/magyarságra fogjuk/foghassuk, vagy mások azzal köthessék 

össze. 

Fontos, hogy munkahelyeden tudjanak arról, hogy csapatparancsnok vagy. Nem kell 

szégyelni. Ha főnököd nem érti vagy nem érdekli a cserkészet, akkor magyarázd el neki, hogy 

vezetö vagy egy ifjúsági mozgalomban. Amikor szabadságot kérsz táborra vagy kiránduásra, 

említsd meg, hogy nem nyaralni mész a családoddal. Volt már példa arra, hogy valakinek több 

szabadságot adtak, mert cserkészfoglalkozásra szán sok szabad idöt. Ha önéletrajzot írsz, 

okvetlenül említsd meg cserkészfoglalkozásodat és a felelősségeket amiket vállaltál. 

Időben vedd észre ha "túlfeszíted a húrt". Lehetöleg ne essél abba a gyakori hibába, hogy 

"Mi fontosabb neked: a család vagy a cserkészet?" Mert mindkettö a maga nemében NAGYON 

FONTOS. És mindkettöre a lehetö legtöbb időt kell szánjál. 

 



 

1.3./ Mindent nekem kell csinálni / mindenről tudni akarok 

Sokszor hallott panasz, hogy “minden rám marad, senki más nem csinál semmit”.  

Nézz magadba. Vajon nem te ijesztettél el másokat a segitéstől, mert “mindent jobban tudsz” a 

sátorveréstől a népdalozásig? Hova lettek a szülők – gondolkozz el, biztos volt egy pár lelkesebb 

ember az elején. Mi lett velük? Nem te üldözted el őket? Van pl. FENNTARTÓ TESTÜLET-ed 

(2.13 fejezet) ? Nem érné meg jobban, ha egy kirándulás, vagy tábortűz szervezése helyett arra 

forditanád az időd, hogy segitőket toborozz? 

Másokat csak úgy lehet bevonni, ha hajlandóak vagyunk megosztani a felelősséget, elfogadni 

mások ötleteit, lemondani arról, hogy mindenről tudunk, mindenhol jelen vagyunk és ha meg 

tudjuk osztani a jól végzett munka örömét és az érte kapott dicséretet. Ha ezt rosszul csináljuk, 

akkor a Kiégés (1.5) felé haladunk, ha jól, akkor az Utánpótlás (1.6) kérdését is jól intézzük. 

Amíg az elején nem ismered vezetőid képességét, több idődet veszi igénybe a cserkészet. 

Lesz, aki bár elvállalta, mégsem vezeti le a rábízott programot, így pár programmal neked, a 

parancsnoknak kell készülnöd. De az ember, engedi őket önállósodni, megbízik bennük és bíztatja 

a vezetőit és ami a legfontosabb, dícséri őket. Nem az esemény után rögtön kell elmondani, hogy 

hol voltak a hiányosságok, akkor a jót kell kiemelni, hogy más is lelkesen menjen haza. 

Hatásosabb, ha majd a következő, hasonló program előtt említed meg, hogy még mire terjedjen ki 

az embereid figyelme.  

Cserkészmunkád energiádtól függjön, ha több az energiád, többet csinálhatsz, de a célod az legyen, 

hogy ne égjél ki, hanem kitartóan végezz annyit, amennyit bírsz. Legyünk őszinték, valójában senki 

sem nélkülözhetetlen, ha jól szervezed a munkát, és kineveled a társaid, akár nem is kell, hogy 

mindenhol ott legyél.  S ha egy nap a cserkészkedés teherré válna, lépj hátra, át lehet adni a 

következő vezetőknek.  

Minden megmozdulást ki kell értékeljünk. A kiértékelés nem azonos a kritiká-val és nem csak 

a hiányosságokra világit hanem megerősiti s alátámasztja azt ami jól sikerült. A kiértékelésnél fontos 

hogy az esemény vezetője is hozzászóljon. Ha nem éppen úgy csinálta/vezette ahogy te tetted volna 

az nem feltétlenül hiba. Még te is tanulhatsz, sőt sokszor a fiatalabb vezetők más szemszögből talán 

újabb jobb módszerre is rá tudnak vezetni. Tehát a kiértékelés legyen kiegyensúlyozott, szóljon a jó 

és a rossszul sikerült részekről is. Szintén jó, ha van egy jegyzőkönyv a továbbiaknak, hogy ne 

kövessék el újra meg újra ugyanazt a hibát amit már egyszer megtanultunk. Tehát legyen egy 

“Megtanult-leckék” vagy egy „Tapasztalataink” füzetünk, hogy legyen a jövőben alapunk a már 

máskor jól sikerült programhoz amit egy újabb vezetőnek át tudunk nyújtani segitségül. A 

kiértékelés részei: 1: rögtön az esemény végén míg friss az élmény szóban gyorsan átbeszélni; 2: 

irásban rögzíteni a megfigyeléseket; 3: jegyzőkönyvet vezetni jelentésképpen. Ez megörökiti a 

részletes teendőket és kiküszöbölni a hibák megismétését. 

Az elején, hagyd a jól működő háttér funkciókat (Szertár, pénztár,…) tovább futni, hogy ne 

kelljen ezzel is törődnöd. Nem szabad  - ha csak nem muszáj – az elején mindent megváltoztatni.  

 



Vedd magad körül olyan emberekkel, akikben megbízol.  Így lesz, akihez fordulj segitségért 

és tanácsért. Nyugodtan fordulj régi parancsnokaidhoz vagy idősebb, tapasztalt öreg 

cserkészvezetőkhöz tanácsért. Mérlegelj több véleményt, így könnyebb az “arany középúton” 

haladni.  Jó, ha egy pár kulcs emberrel megbeszéled gondolataidat, de a végső döntés a tied, mert 

a felelősség is az.  Jó, ha az a pár ember egymástól különböző.  Így biztos, hogy kiegyensúlyozott 

gondolatokat hallasz.  Gondolj a régi kis ábrára, ahol az ember egyik vállán ül egy angyal, a 

másikon az ördög.  Ha mind a kettőre hallgatsz, akkor jobban tudsz az arany középút felé dönteni.   

 

Megjegyzéseid: 



1.4./ A türelem rózsát terem 

(nekifeküdtem a cserkészmunkának de jóval később volt, mire ezt mások végre észrevették) 

 

Többekkel beszéltem már erről, és rábólintottak arra a gondolatra, hogy a ma befektetett munkánk 

csak sokkal később térül majd meg. Ha a csapatomnak, úgy érzem jó éve volt, lehet, hogy a 

szülők csak egy pár hónap múlva vagy akár csak egy-két év után jönnek rá, hogy milyen 

olajozottan megy a szekér. Volt olyan család, akiktől azután jött az elismerés, miután elköltöztek 

és rájöttek mennyi minden hiányzik nekik az új helyen, amit természetesnek vettek a régin. 

Az is lehetseges, hogy te eresztesz le, egy erős év után, miközben a csapatod végre belendülne. 

Mire ők pörögnek, neked elfogyott az energiád. 

A mai világ tele van sztárocskákkal, akik egy pillanatra híresek. A sajtó feldobja majd el is dobja 

őket. Öt perces hírnév - mondjuk, és valahol egy kicsit sajnáljuk őket. Az állatvilágban a 

tiszavirág nevű kis bogarunk ilyen. Kérésznek is hívjuk őket s a magyar jelző, hogy valami 

“kérészéletű” is azt jelenti: gyorsan fellobban, majd kiég. 

Nem várhatjuk el az azonnali jutalmat. Nem is ereszthetünk le csak azért mert látszólag senki nem 

vette észre, mennyire belefeküdtünk a munkába és milyen jól alakulnak a dolgok. Ki kell várni, 

mire mások is felébrednek és akkor jönnek hozzánk, “felugrani a már haladó szekérre”.  

Ha túl korán leállunk, akkor mire beindulna a csapatmunka, már el is halt. Kitartás, csendes, 

szivós munka a parancsnoké. A jutalom az, hogy te befelé tudod, ezt jól megcsináltam, erre is 

képes voltam. 

Nagyon jó, ha van egy parancsnoki füzeted, magadnak, abban azt is le tudod mérni objektíven, 

hogy honnan indult és hol tart most a csapatod. Meg fogsz lepődni mi minden történt, amire nem 

is gondolsz.  

 A csapat vezetője vagy, nem csak az adminisztrátora.  Nem csupán túlélés a cél, hogy ezen a 

kiránduláson, táboron vagy vacsorán vagy akár az egész éven túl legyél, hanem a jövőbe vezeted 

és neveled a rádbizottakat.  Miközben követed a munkaterved rövidtávu terveit, legyenek 

hosszabb távu céljaid is.  Ezek a célok sokára érnek be, fontos, hogy jól átgondold őket.  

Sok nagy ember, példaképeink életrajzát olvasva látjuk, milyen sok évig az árnyékban éltek, 

dolgoztak, s bizony néha küszködtek is, mire egy napon rájuk is kisütött a nap.  

Inkább legyek lassú teknős, aki odaér a célba, mint tiszavirág, aki csillog egy napra, de utána 

eltűnik. 

Nem azért vezetjük a csapatot és foglalkozunk a gyerekekkel, hogy elismerést/kitüntetést 

kapjunk. A legfontosabb elismerésünk, hogy a cserkészek jó kedvvel járnak, sőt hozzák barátaikat 

is. A legnagyobb kitüntetés évek múltán látni egy hajdani cserkészünket átvenni egy csapatot, 

vagy levezetni egy körzeti eseményt, AKI-t  illetve kiképzőként szolgálni. Akkor nőttél fel 

igazán, ha az örömöd mások sikere láttán a legteljesebb. 

 

 

 



1.5./  Kiégés 

Talán te is láttál már ilyent: A segitség hiánya miatt, azt érzed minden az én vállamon van, vagy 

sok túlpörgetett program miatt jön az elfáradás. Vagy éppen a megszokás, az unalom, a kihívás 

hiánya a baj. Lapos programjainkon rossz a részvétel, közömbösek és eltűnnek a vezetőid, 

egymással és veled veszekednek a szülők, s a házastársad/családod türelme is véges. No meg a 

munkahelyi képzésed vagy a továbbtanulásod elhanyagolásával járó veszélyek is mindíg ott 

ólálkodnak.  

Ez az út vezet az érzelmi kiégés felé, nem egy lassan, kitartóan parázsló ág voltál, hanem 

csillagszóró. Az eredetileg remek parancsnok pár jó év után leáll, s szétesik a csapata, amikor ő 

kifárad. Egyszer csak azt halljuk X.Y.  váratlanul abbahagyja. Lemond. Kilép. Hallani sem akar 

többet vezetésről, néha még a cserkészetről sem. 

Mint minden nagy intenzitású munka, ez is egész embert kiván. Az egész-ség, az elején jó lehet, 

alig bír az ember másra gondolni, mint a csapatra. De  múlik az idő, és ahogy nem minden alakul 

úgy, ahogy szeretnénk,  jön a kifáradás. Ha az ember magányosan kűzd és nem kap visszajelzést, 

bátoritást, egy idő után kiég.  

Mit tegyünk?  Kell egy csapat körülötted – ezzal mások ötletei is jönnek-mennek, s ez stimulál. 

Megosztódik a munka és a felelősség, alkalmanként nem kell ott lenned mindenhol fizikailag. 

Kell pihenés neked is, olyan idő, amikor “csak” egy hétköznapi ember, fiatal felnőtt, esetleg szülő 

vagy és nem “a parancsnok”, akinek mindig teljesiteni kell, “hoznia önmagát.“ És ugyanígy, kell, 

hogy neked magadnak is legyen saját cserkészéleted is, ahol te újratöltődsz. Ahol nem te vagy a 

podiumon, hanem kisemberként, hátradőlhetsz és játszol, tanulsz, cserkészkedsz – mint valaha 

régen, amikor még nem volt parancsnoki jelvény az ingeden.  

Elkerülheted a kiégést, ha évről évre másba fekteted az energiádat.  Pl. egyik évben a nagy célod a 

szülők bevonása lehet, a következő évben a vezetők továbbképzése, majd esetleg egy regős 

csoport beinditása.  Ha már az első évre való célodat elérted, azt folytathatod, esetleg megbizol 

mást annak folytatásával.  Gondolj a cirkuszban arra a szereplőre, aki botjain tányérokat forgat.  

Mindig újabb és újabb tányérok kerülnek fel a rudakra.  Az új tányért be kell inditsd, egy-két 

pillanatra a réginek is adsz egy kis lendületet és mész tovább. S ha túl sok tányér pörög, találd 

meg a megoldást, mielőtt a produkció összedől. Talán nem is kell ennyi tányér, vagy többen 

pörgessék őket, ne csak te.  

A parancsnok is ember, szüksége van támaszra: kellenek olyan személyek, akiket felkereshet és 

akikkel át tudja beszélni a nehézségeit. Ilyen lehet egy szomszéd parancsnok, kerületi illetve 

körzeti parancsnok vagy más cserkész vezető. Sokszor van a csapatnál besegitő, régi tapasztalt 

parancsnok aki már talán ugyanazokat a problémákat régebben maga is megoldotta és tud jó 

tanáccsal szolgálni. Időben kell segitséget kérni mert be kell látnunk, hogy mindent mi sem 

birunk vagy nem tudunk magunk orvosolni. 

Érdemes eljárni a kerületi konferenciákra, a tisztire, vagy szolgálni kisebb funkciókban, ott 

is jól fel lehet töltődni. És ne felejtsük el a gyakorlati cserkészkedés örömét, nincs nagyobb 

energiaforrás, mint amikor egy ötéves kiscserkészed visszamosolyog rád... 



Amikor egy cserkészvezető parancsnokságot vállal, nem szabad mellette más társadalmi 

munkát vállalnia, mert kiégésre vezet. Egy parancsnok foglalkozzon a csapatával, annak ügyeivel 

és ne legyen több irányba széttépve.  

 

Megjegyzéseid: 



1.6./ Utódnevelés 

Gondoljatok a kisgyerekekre környezetetekben. Ugye, már néhány évesen is, homokozáskor, 

focizáskor, babázáskor látszott, kik a nagyhangú, vezetőbb személyek? Ők azok, akik csapatot 

választanak a grundon, akik a Monopoly-ban a bankosok, nekik van a legtöbb LEGO-juk, 

matchboxuk, vagy babájuk. Ugyanígy, már a kiscserkész korúakat is érdemes figyelgetni, ki 

mennyire vezető tipus? Még fontosabb meglátni azokat, akik csendesebbek, de kibontható belőlük 

az értelmes, higgadt, megfontolt kis- majd nagyvezető. Sokszor egy korábban talán fel nem ismert 

tehetségű gyerekből lesz a legjobb örsvezetőd. Máskor hiába volt valaki a legvagányabb embered 

segédtisztként, nem biztos, hogy beválik raj- vagy csapatvezetésre . Mindez nem kivételezésre 

való biztatást jelent. Cserkészetünkben nem lehet csak az elitet keresni, és azt külön nevelni. De 

bátorítani azokat, akikben jövőbeli reményeink vannak, a tábori részvételre, továbbképzésre, 

hozzáolvasásra, igenis fontos 

Mint egy jó pásztor, akinek jár a szeme a nyáján, te is figyeld a csapatod. Csendben ülj be örsi 

órákra, figyeld nemcsak az örsvezetődet, hanem a tagokat is. Nincs messze az idő, amikor az a 

tízéves készül majd őv.-re. Beszélgess el velük, kiránduláson szegődj melléjük, kenuban vagy 

tábortűznél legyél velük, üljél oda hozzájuk vacsorakor, legyél megközelíthető parancsnokuk. 

Sokkal többet fogsz megtanulni róluk egy táborban, ahol együtt élsz velük pár napra, mint akár 

egész év alatt a hetenkénti kétórás cserkészetek alatt.  

Adjál egynek-egynek külön feladatot, nevezd ki őket egy napra segédnek, vagy éppen helyettes 

parancsnokodnak. Ha jó cikket látsz, küldd szét, ha jó könyvet tartasz kezedben, gondolj arra, 

tanulna-e ebből a rádbízott fiatal vezető is? Nyári szünetre adjál önfejlesztő feladatot, vagy az év 

elején kérd meg őket válasszanak maguknak egy cserkészcélt, miben fognak az idén fejlődni? 

Tiszteld és vedd komolyan, hogy az őv-id, ez a lelkes kamaszgárda, önkéntesen csinálja a 

munkáját,  dícsérd őket gyakran, mégha néha félig éretlenek is. A tieid, s köztük van a következő 

parancsnok is!    

Sokan gondolják, hogy a jó vezető megtart magának minden hatalmat.  De a legjobb vezető 

beosztottjait is megajándékozza hatalommal.  Amikor ügyesebb, erősebb vezetőket vezetünk, 

azáltal mi is erősebbek leszünk.  Amennyiben mást megbiztunk egy-egy feladattal vagy 

munkakörrel, ne vonjuk vissza bizalmunkat azzal, hogy átvesszük a munkájukat.  Ha másképp, 

vagy esetleg nem olyan jól végzik is el a munkát, mint mi tennénk, a legtöbb esetben akkor sem 

olyan rossz, mint ha elvennénk tőlük és elvesztenénk annak a vezetőnek a lelkesedését és a 

bizalmát bennünk. S eljön a nap, amikor egy körzeti esemény után, nem azt hallod vissza, hogy X 

parancsnokra (rád) megint lehetett számitani, hanem, hogy a (Te) városodból milyen jó segítők 

érkeztek. Akkor kezdhetsz mosolyogni, mert kezd beérni a vetés...  

A cserkész munkád energiádtól függjön, ha van több energiád, többet csinálszhatsz, de a 

célod az legyen, hogy ne égjél ki. Őszintén szólva, senki sem nélkülözhetetlen, s ha a 

cserkészkedés teherré válna, abba kell hagyni (át kell adni). Egy olyan csapat, ahol többen 

szeretnének parancsnokok lenni, az bizony egy erős csapat. Ha, mint parancsnok élvezed, amit 

csinálsz, meglátszik rajtad és másokat is vonzasz. Ha a cserkészetben hangsúlyozod a 

pozitivumot, a szép élményt, azzal nem csak magadat lelkesíted, hanem azokat is akik körülötted 

dolgoznak. 



Legyen a csapatparancsnoknak vezetői őrse! Tagjaival közös, külön programokat 

(„továbbképzést”, privát/haveri alapon is) végez. Itt tovább tudja adni ötleteit, neveli, tanítja és 

lehető utódjainak tekinti őrsi tagjait, ezen kivül még jobban összeforrnak és megismerik egymást 

a cserkészeten kívül is. Ezekből esetleg kifejlődik egy vagy több lehetséges új parancsnok. 

Mindenesetre ez is egy nevelési lehetőség, amikor „cserkész-családi körben” fejlesztjük fiatal 

vezetőinket.   

 

Megjegyzéseid: 



1.7./ A parancsnok életkorából adódó sajátosságok 

 

Nem vagyunk egyformák életkorban sem. Van, ahol fiatal segédtisztként kerül a csapat élére 

valaki s van, ahol egy idősebb cserkésztiszt lesz a vezető. Esetleg egy már korábban 

parancsnokként is aktív cserkészt kell visszahívni, mert a csapat szüksége így kívánja. Akár így, 

akár úgy jó, ha tisztában vagyunk a korunkból fakadó sajátosságokkal.  

A 20+ éves parancsnok                             

Fiatal, jó fizikai erőben lévő, s ezért vagányabb is. Fontos ezért, hogy pl. a kirándulások 

tervezésénél ne csak a saját erejére, kalandvágyára építsen, hanem a csapat egészében 

gondolkodjon. Biztonságos-e a program, baleset esetén mit fog tenni, kifáradó lemaradó 

(kis)cserkészeivel mi lesz, ki vigyáz rájuk, ha a többiek tovább mennek? Fontos megérteni, hogy 

ez már nem az ő segédtiszti táborának a vagánysága, hanem egy teljes csapat vezetése.  

Mint fiatal, sokszor független (nincs még családja). Ezért több ideje jut cserkészkedni. Talán az 

egyetemi éveit járja, vagy még a karrierje elején van, s így kevesebb a munkahelyi lekötöttsége és 

felelőssége. Sok szines egyedi ötlete van, s kora miatt cserkészeihez közelebb áll szívében is, 

lendületében is. 

Amit a saját kora nem ad még meg, az a tapasztalat. Úgy a szervezésben, mint a 

kommunikálásban. Ez utóbbi nagyon fontos. A szülők felé legyen egy állandóan nyitott csatorna, 

amin folyamatosan megy a tájékoztatás. Enélkül nem fogják elengedni a gyereküket cserkészetre, 

táborra. Ha lehet, kérjen meg a csapatmunka egy részére, esetleg épp a szülőkkel való kapcsolatra, 

egy őt segítő, tapasztaltabb (felnőtt) cserkészt, vagy talán épp egy korábbi parancsnokot vagy 

fordulhat a körzeti parancsnokhoz is. 

A 30+ éves parancsnok                      

Más tipus.                   

Tapasztaltabb, sokszor már saját gyereke(i) is van(nak), szülőkhöz való viszonya ezért könnyebb, 

természetesebb. Jobb a kommunikáció feléjük. Sokszor maga is már, mint szülő csinált már sok 

mindent, amit a cserkészeinél is alkalmazni tud. Fegyelmezni jobban tud, tekintélye nagyobb. 

Jobban szervezett, hiszen sok másirányu elkötelezettsége is van. Emiatt viszont kevesebb az ideje 

és nem mindíg ér rá a sokféle programra.  

Talán inkább óvatos már, mint szupervagány. Figyelnie kell, hogy ne próbáljon örökzöld 

maradni, nem áll jól neki a teenageres szövegelés, jobb, ha csak adja önmagát. Arra is figyelnie 

kell, hogy fiatalabb őrsvezetői már a felnőtt (öreg?) cserkészt látják benne. Igazságossága, 

lelkesedése, tudásának a fiatalok felé való átadása (nem az adomázgatás, hanem a valódi képzés) 

viszont népszerűve teheti. Ahogy a háta mögött mondják: “a Zoli bá, az még ma is hűvös”.    

Nincs ennél nagyobb elismerés… 

 

Akárhogy is, az életkoron változtatni nem lehet. De felismerni, hogy kik vagyunk és elismerni, 

hogy kik nem vagyunk, az érett vezető jelei. Ha fiatal vagy, csendben töltsd fel a tapasztalat 

hiányát egy régebbi vezetőtöl kért tanácsokkal, ha idősebb vagy, állits a dinamikus lépést kivánó 

poziciókra fiatal helyettest. 



1.8./ A cserkészparancsnok és a hit* 

 

Kedves cserkészvezető, ha ezeket a sorokat olvasod komoly elhatározás áll mögötted, tudatosan 

vagy tudatalatt nevelői felelősséget vállaltál. Az elhatározás nemes és igyekszünk ebben 

segítségedre lenni, ehhez viszont az szükséges elsősorban, hogy őszintén magadba nézve vessél 

számot hiteddel.  

 

A reformátor Luther Márton mondta: "Isten nélkül sem nekünk, sem javainknak jó dolga nem 

lehet". Megfontolásra ajánljuk neked ezt a gondolatot, kiegészítve a következővel: ne az 

Ószövetség haragos, büntető Istenére gondolj és ne a manapság divatos, posztmodern, mindent 

megengedő istenképekre. Ne doktrínákra és vallási tételekre alapozd hitedet, de a téged és 

közösségedet minden nap körülvevő gondviselésre melynek alapja a tíz parancsolat. Amennyiben 

képes és hajlandó vagy a tíz parancsolat alapján élni, folytatni munkásságodat és átadni ezt a 

következő generációnak, tevékenységedet sikeresnek mondhatod majd.  

 

Néhány praktikus tanács, amely segítségedre lehet munkádban:  

 

• próbáld a lehető legjobb kapcsolatot ápolni a helybeli és környékbeli papokkal és 

lelkipásztorokkal, támogasd őket és gyülekezeteiket, vedd ki részedet közösséged egyházi 

életének fejlesztéséből,  

 

• bátorítsd cserkészeidet és szüleiket, hogy kövessék példádat, 

 

• évi munkatervedbe iktass be legalább egy, de ha lehet két, lelkigyakorlatot vezetőiddel 

közösen,  

 

• soha ne becsüld alá a hit közösségépítő erejét és mindig add meg a közös imák fontosságát 

és méltóságát.  

 

Amennyiben ezek a tettek belső hitedből fakadnak, kitűnő támpontot nyújthatnak a rólad példát 

vevőknek és ők is ezt a példát adják majd tovább.  

 

Legfontosabb: a tíz cserkésztörvény nem helyettesíti a tíz parancsolatot, de annak könnyebb 

megértésére szolgál. A magyar cserkész nevelési rendszert eleve úgy állították fel elődeink, 

teljesen átszövi a tíz parancsolat szelleme, minden alkalmad és lehetőséged megvan, használd és 

hirdesd. Azért fontos ez, mert sok fiatallal hoz majd össze sorsod, akik ezt kevésbé vagy 

egyáltalán nem ismerik és reád hárul majd a feladat, ismertesd meg őket ezekkel a rendelésekkel. 

Te kell majd bevezesd őket abba a rendszerbe, amelyet Istenünk eme tíz rendelettel adott nekünk, 

s hogy megértesd velük ennek a fontosságát. Azt, hogy a testi egészség mellett a lelki egészség 

még nagyobb fontossággal bír és nem elég elsőnek megmászni a hegyet, de ezért hálát is kell adni 

a hegy csúcsán!  

 

Csak így nevelhetsz egész embert, aki megtestesítheti az ideális magyar cserkészt, az "emberebb 

ember és magyarabb magyar" példájának megszemélyesítőjét.  

 

Ehhez a nemes feladathoz kérjük alázattal mi, elődeid, Isten áldását és kívánunk számodra 

kitartást és jó munkát! 

*Oriold Alpár, cst., volt csapatparancsnok (1985-1989), California-i körzeti par. levele cserkészeihez. 

 

 

 



2. RÉSZ - A parancsnoksággal járó szakmai ügyek 

A jó pap is holtig tanul, tartja a magyar közmondás.  

Mi is ilyenek vagyunk. Már kiscserkész korunkban is volt, aki a játékokat szerette volt, aki inkább 

szívesen énekelt. Cserkészként is néhányan a tűzrakásban jeleskedtek, mások jó kirándulásokat 

szerveztek s van, aki a csomózás nagymestere lett. Nem vagyunk mindenben jók, mindíg van 

tanulási, fejlődési lehetőség, nem állhatunk meg a tanulásban.  

Másrészt, a parancsnokságban sok mindenbe beletanul az ember, ami később a magánéletében 

vagy a szakmájában is hasznos lehet.  

Ebben a fejezetben azokból a témákból gyűjtöttünk össze, amiket nem nagyon tanítanak a VK-

táborok, s ritka az olyan idősebb cserkész is, aki tudatosan átadná ezeket az ismereteket csapatán 

belül a fiatalabbaknak. Viszont olyan tudás ez, amire egy csapat vezetésénél nagy szükség lehet.  

Először röviden a Parancsnoki ügyek intézéséhez szükséges alapokat soroljuk fel, ezt az anyagot 

Jablonkay Péter (Grizzly) az I. kerület számára remekül összefoglalta, Parancsnoki Ügyvitel 

címen, ebből idézünk. Majd sor kerül a próbáztatás, a keretmese, a táborszervezés és a 

költségvetés elkészítésének alapjaira. A csapatélet dokumentálása, valamint a csapat 

biztosításának alapjai is fontosak a parancsnok számára.  

Az emberi tényezőkről is itt esik szó: a toborzásról, a vezetőképzésről, a folyamatos csapatélet 

biztosításáról.  

Szülőkkel, és a helyi Fenntartó Testülettel és Bizottsággal, no meg a körzettel való szakszerű 

kapcsolattartásról is szó lesz itt.  
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2.1. Csapatügyvitel* 

Minden csapatparancsnok gondoskodik a csapat belsö ügyeiröl. Ezeknek az intézéséhez 

ajánlatosak a következö eszközök: 

1- Csapatmunkaterv: (Kötelezö) 

Egy éves, de minimum féléves legyen. (ha csak 6 hónapra szól, akkor évente kétszer kell magad 

rávenni, hogy munkatervet irjál...), ebben irod le a csapatod céljait, amerre menni akartok. 

Tartalmazza a öszejövetelek helyét és idejét, az őrsi foglalkozások rendjét, a kirándulások 

dátumát és tervezett helyszínét, az ünnepeket, amin a csapat részt vesz, és a kerületi és körzeti 

rendezvényeket. 

Ha van, akkor a félévi-évi keretmesét, mottó-t is használja már. Legyen meg az aktuális évre a 

csapat felállása: rajok neve, őrsök neve, vezetőik és egy őrsönkénti tagnévsor. Legyen benne a 

tervezett próbaanyag, amit az örsvezetöknek kell átadni és a próbáztatás valamint a VK 

felkészítő vizsgák (cserkész- és magyarság-ismeret) rendje.  (Lásd még a 2.8 fejezetben) 

2- Csapatnévsor: (Kötelezö) 

Legyenek meg az aktuális címek és telefonszámok (gondolj a balesetre is!) Jó ha a szülők és a 

vezetők email címe is megvan. Évente frissitsük. Jó ha van egy friss csapatfotód is, mindkettő kell 

az éves jelentéshez is.                

Vezess egy jelenléti ívet! Ez főleg akkor jó, ha őrsi tagok, esetleg vezetők ismételten hiányoznak. 

Egy tanács: lehetőleg ne engedd az őrsök nevét gyakran váltogatni, legyen ez olyan, mint egy 

tagnak a saját családneve. Az őrsi szellemet is rontja, ha a név mindig más. 

3- Parancsnoki napló: 

Ez egy kis füzet, amibe a lényeges és problémás dolgokat beírod. Ez segit késöbb 

visszaemlékezni. (Lásd a 2.5 és 2.8 fejezeteket is). Jó hangsúlyozni a sikereket is. 

4- Vezetöi fejlesztés: 

A csapatodban tudatosan fejleszd és oszd be vezetöidet! Ehhez segít egy táblázat. Ne hagyj ki 

soha egy lehetöséget sem vezetöidet kiképezni, VK-ra küldeni. (Lásd 1.6 és 2.7 fejezeteket is)  

5-Költségvetés: 

Legyél tisztában azzal, hogy mennyi pénze van a csapatodnak. Mennyi bevétellel számolhatsz 

egy évben (tagdíjak, adományok, egyéb). Oszd be mi az amit venni kell sürgösen, és mi az ami 

ráér.  (Lásd részletesebben a 2.4 fejezetben) 

6- Szabályzatok: 

Szerezd meg magadnak a Szövetségi szabályzatot (www.kmcssz.org) 

7- Fenntartó Testület: 

A Fenntartó Testület hozza létre a csapatot. Ök felelösek a csapatnak helyet biztosítani és anyagi 

hátteret is. Ha nincs parancsnok, akkor nekik kell gondoskodni a csapat müködéséröl. Igyekezz a  

Fenntartó Testülettel egyeztetni a munkát, hogy neked is könyebb legyen. (Lásd még 2.14) 

http://www.kmcssz.org/


 

Egy hasznos lista – SZMCS Digitális Könyvtára, 2014 

Csapatvezetői teendők listája 

• Éves csapat munkaterv 

• Őrsi munka koordinálása, egy vezetői őrs (törzs) kialakítása, cserkészképzés 

• Toborzás, mintafoglalkozások, utódnevelés 

• Önnevelés, továbbképzés 

• Feladatok delegálása, vezetői gárda foglalkoztatása 

• Kapcsolattartás szülőkkel, iskolával, egyházzal, KMCSSZ központtal, más magyar 

szervezetekkel, más csapatokkal 

• Csapatrendezvények körüli teendők, költségvetés 

• Híradás a csapatról, médiák használata 

• A csapatmunka értékelése: munkaterv teljesítése, próbáztatás, vezetők és rendezvények 

kiértékelése 

• Forrásteremtés a csapat számára. 

• Pénzügyi könyvelés, elszámolás 

• A nyilvántartás vezetése – tagok, tagdíj, VK-tábor befizetés, KMCSSZ adatbázis 

• Csapatleltár – a csapatvagyon listája, periodikusan frissitve,  eszközök, bankszámla 

kezelés,  

• Egyéb papirmunkák - jelenléti ivek, tábor bejelentés, éves csapatjelentés  

 

 

* Források:  

1- Jablonkay Péter - Parancsnoki Ügyvitel, KMCSSZ I.Kerület, 2012 

2- SZMCS Csapatvezetői teendők füzet (cserkész 1x1 sorozat), Dunaszerdahely, 2014 

 

Megjegyzéseid: 

 

 



2.2. A próbáztatás és a kerettörténet 

Ez a fejezet azt tárgyalja, hogy mi a próbáztatás, miért és hogyan próbáztatunk, és mire jó a 

keretmese?   Az alábbi a KMCSSZ hivatalos anyaga. 

 

BEVEZETÉS 

Az ember élete folyamán gyakran kerül olyan váratlan helyzetbe, amely próbára teszi testi, 

szellemi és lelki felkészültségét. Ez a felkészültség döntően hathat életére (munkánk során, sürgős 

helyzetben vagy egy baleset esetén). 

Cserkészpróbáink célja, hogy a fiatal cserkészt felkészitse testileg, szellemileg és lelkileg az élet 

sorozatos próbáztatásaira (lépcsőszerűen). Ahhoz, hogy majd sikeresen megállja az élet próbáit, 

már fiatal cserkész korában nehézségeket kell tapasztalnia, hogy megedződjék és kűzdőképesebb, 

nemesebb ember legyen belőle. 

A cserkészélet állandó próbatétel. Követelményeinek nem lehet csupán egyszeri alkalommal 

megfelelni. Nem egymás közti versengésre, hanem önképzésre neveljük a cserkészeket. A 

probáztatás tehát nem iskolai vizsga, sem sportverseny, sokkal inkább a céhbeliek 

mestervizsgájára hasonlit. 

 

A PRÓBÁZTATÁS IRÁNYELVEI 

A próbázásnak gyakorlatinak és élethünek kell lenni (ezért nem vizsga). A próbákat nem papiron 

kell megállni, mint iskola vizsgát, hanem azokat élni kell. Vagyis próbáztassunk ugy, hogy a 

cserkészeknek ne is tünjön próbáztatásnak, hanem inkább természetes, éppen felmerülö 

akadálynak, amelyet meg kell oldani. Ilyen próbáztató helyzeteket be lehet épiteni feltünés nélkül 

például táborba, portyába, akadályversenybe, örsi összejövetelekbe és lehetöleg minden más 

megmozdulásba, ahol erre alkalom kinálkozik. (példák?) 

Néha különleges alkalmakkal is probáztatunk. Az alkalmi próbáztatás szerepe: megfogható célt ad 

a kiképzőnek és a cserkésznek, összefoglalásra nyujt módot, és ösztönöz azáltal, hogy a cserkész 

bebizonyitja tudását. Alkalmi probáztatás legyen élményszerü (akadályverseny, kirándulás). 

(avatás, egy próba befejezése) 

Az őrsvezető késziti elö az örsöt a próbáztatásra, mig a tiszteken és segédtiszteken múlik annak 

ötletes, lehetöleg észrevétlen lebonyolitása. 

 

A próbáztatásnál figyelmbe kell még venni a következöket: 

o Csak akkor próbáztassunk, amikor a cserkészek fel vannak készülve 

o Ne legyen a próbáztatás könnyü, de legyen megállható 

o Ne buktassunk! Ha nem állta meg a próbát a cserkész, adjunk új lehetöséget. Ha 

észrevétlenül próbáztatunk, nem kell bejelenteni, hogy nem állta meg a próbát, 

hanem egy kis előkészités után újból meg kell adni a lehetöséget próbáztatni. 

o Ne próbáztassunk abból, amiböl már próbázott. Például, ne próbáztassuk a 

cserkészt favágásból és tüzrakásból a tábor végén, ha a tábor alatt ellátta a konyhát 

fával és tüzzel. 

o Egy teljes alpróbát ne próbáztassunk egyszerre, hanem osszuk be úgy, hogy abból 

próbáztatunk éppen, amire jó lehetöség adodik. 

o Vezessünk jegyzetet (táblázatot) minden cserkész próbáztatásárol, hogy keveredés 

ne történjen. Célszerü a próbalap alkalmazása, amelyen a vezető aláirással igazolja 

a próbapontok elvégzését. 

o A megállt próbák után dicserjük meg a cserkészt és miután befejezte az egészet, 

adjunk neki próbajelvényt, hogy azt büszkén viselje. 

o A próbáztatás egyéni, nem csoportos (kivéve az őrsi keretben végzett feladatok) 

 

NE FELEJTSÜK EL 

• A magyar próbarendszer sajátosságai folytán nem kell feltétlenül minden tagnak minden próbát 

megállni (korhoz van szabva). Alaptudás kell (törvények, egyszerű csomók, elsősegély, stb.) de 

nem mindent kell megállni 

• Nem szabad összetéveszteni a célt az eszközzel. Nem a próba letevése a cél, hanem a próbapontok 

tudása. 



 

PRAKTIKUS TANÁCSOK 

• Észrevétlenül – feladatok, megfigyelés 

• Akadályverseny, rohampálya, tábor alkalmával 

• Egyszerre egy-két próbapontot próbáztassunk 

• Lehet minden héten 

• A próbáztató értsen ahhoz amit kérdez 

• A próba legyen gyakorlati – ne kérdez, csináltas 

• Minden feladott kérdésre legyen felelet. Ha nem tudja mond v. mutasd meg 

• Ha alkalom adódik vonjuk be a szülöket is 

• A keretmesét ne felejtsd el 

• Lehet egymással kérdeztetni 

• Ne csúfold ki ha nem tudja, légy mindig cserkész 

• Ha lehet, a próbáztatást mindenki lássa, hogy tanulni lehesen belöle 

• Táblázat vagy kimutatás az örsi sarokban 

 

A SEGÉDTISZT (RPK.) SZEREPE 

• Kitervezi...mikor és hogy 

• Levezeti 

• Megdicséri 

• Az öv. és a cspk. tudomásához hozza 

 

A CSERKÉSZTISZT (CSPK.) SZEREPE 

• Megköveteli a rpk-októl 

• A csapatmunkatervbe beleépiti 

• Megbeszéli, tanácsot ad 

• Részt vesz 

• Felméri hatását, hasznát, megdicséri a 

rpk-ot

 

A KERETTÖRTÉNET ALKALMAZÁSA CSAPATUNK ÉLETÉBEN 
 

A kerettörténet remek találmány.  Minden olyan foglalkozásnál használjuk ahol egy összefogó téma 

érdekesebbé és élményteljesebbé teszi a foglalkozást. Például – akadályversenyen, kiránduláson, 

portyán, cserkészjátékon, cserkésznapon, csapatünnepélyen, tábortüzön, cserkészprobákhoz, táborban 

(azon belül táborépitéshez, riadóhoz, egyedüllét délutánhoz, stb). Nagyon segit a jo cserkészhangulat! 

TÁBOR TIPUS PÉLDÁK 

• Honfoglalás, honalapitás 

o Táborunk Magyarország, az örsök tájegységek, aszerint diszitenek. Bemutatják 

egymásnak saját tájukat – elöadás, épitkezés, stb. Portyára Árpád elküldi az örsöket az 

országrészeket felderiteni 

• Örömfalva (kiscserkészeknek) 

o Táborozók – falu lakosai (menyecskék, legények, vénasszonyok, stb.). Őrsök = 

családok, a vezetők – biró (pk), kisbiró (napostiszt), jegyző (titkár), stb. 

• Vártábor 

o Az örsök egy-egy magyar vár – Szigetvár, Eger, Vajdahunyad. Az Övk – 

várkapitányok, Tpk – magyar király, Törzs – udvari méltóságok. A tábor célja – várak 

höseihez hasonlitani. Tanulsága – a várak különbözö időkben és helyeken védték 

Magyarországot. Ha egyszere vagyunk együtt várak fenntartjuk magyarságunkat 

• Kuruckori tábor,  Erdély Mátyás király korában, Aranybulla, Dózsa György 

CSERKÉSZNAP, CSAPATÜNNEPÉLYEK 

• Keretet adunk a különböző számoknak (ének, tánc, stb.). Még a cserkésznap ügyességi 

versenyeinek is adhatsz keretet. Lehet népi keret (fonó, kukoricafosztás, este a falun). Kitünö 

keret cserkésznapra ’az esztendő szokásai’. Lehet történelmi keretet adni az ünnepélyeinknek 

(kuruckor, bujdosó, törökvilág, katona) 
 



TÁBORTÜZEK 

• A tábortüzekről szóló előadásban részletesen hallotok a különféle keretlehetöségekröl (népi, 

katonai, cserkész, történelmi). Itt csak fel szeretném hivni figyelmeteket arra, hogy a 

legszokatlanabb témákbol is lehet tábortüzet faragni. Az öv. táborok egyik legszebb tábortüze 

az ’örsvezető egyénisége’.  

• Nyilvános tábortüz keret lehet a szabványos ’utazás Magyarországon’. De ha külföldieknek 

akarunk bemutatkozni, utazhatunk kicsit az ő országukban is (népdalok, jellegzetes számok), s 

csak utána visszük őket gondolatban Magyarországra. 
 

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 

• Fajták 

o Történelmi – lehet regény v. elbeszélésre alapozni 

o Földrajzi – Tisza portyázása, a Mátra felderitése 

o Népmese – a táltos kecske 

o Irodalmi – János vitáz, Toldi, Pél utcai fiuk 

o Felfedezök – Juliánus barát, Körösi Csoma Sándor, Benyovszky Moric, Teleki Sámuel 

o Vallásos – Tanitvány, Hitvalló, Apostolok probák 

o Modern – Magyarok Kanadában (Mainz), ürhajozás, kémszolgálat, diszidens 

mozgalom 

o Vigyazunk, hogy mindig találjunk valami magyar vonatkozást. Kerüljük a nem nevelö 

témákat 

• Kerettörténeti füzet 

• Gyakorlati szempontok 

o A keret szerves része legyen a különböző probák illetve támapontok. Nem csak egy 

szöveg, amit az elején elmesélnek és aztán semmi köze a programhoz. 

o Izgalmasan adjuk be a történetet. Lehetőleg jóval az esemény elött (elözö esti 

tábortüznél, elözö összejövetelen). Mindenki élje bele magát. (Juni táborok) 

o Tegyük élményszerüvé nevek, jelek, jelmezek, diszitések, zászlók, jelszavak által 

(Jubi) 

o Kerüljük a tul általános keretet. Válaszunk egy hiteles témát és a köré épitsük a 

programot. Nevezzük meg az időt, helyet, a szereplüket, a csatát, az ellenséget. 

Konkrét adatokat adjunk cserkészeinknek, ezáltal nem csak egy izgalmas programon 

vesznek részt, de a magyar történelemet is elsajátitják (m.i.vizsga) 

o Nézzük meg a terep adottságait. Ha csepköbarlang szerepel a keretünkben, legalább 

legyen egy sziklafal vagy mély árok, ne egy sikságban vezessük végig cserkészeinket. 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 

• Alapelv – a gyermek fantáziájának és kalandvágynak felhasználása és növelése (Gertrud 

leszurása) 

• Az apró gyermek magátol beleéli magát a mesék föhőseinek szerepábe. Ezt kell fejlesztenünk a 

felnövő cserkészekben is. (Dózsa) 

• Már BiPi alkalmazta a mesét mint nevelőeszközt. Ő vezette be Kim-t, a dzsungelt, az indián 

meséket. Igy elfogadott eszköz a mese, történet, minden nemzetiségü cserkészeknél.  

• A magyar cserkészet ujitása az, hogy intenzivebben alkalmazzuk saját történelmünket, s hogy 

egész probarendszerünket keretbe foglaltuk. Igy a gyermeknek élményt szerzünk, s ezt az 

élményt valahogy kapcsolatba hozzuk magyar nyelven a magyar kultura témáival (Egri 

Csillagok kiugrás) 

• Jó nevelö eszköz a kerettörténeten keresztül izgalmasan adjuk be a kiképzési anyagot. Igy 

tanitunk valóban játszva. 

• A vezetőnek könnyiti a dolgát – vezérfonalat ad a kiképzéshez, elöadáshoz, táborhoz. Munka 

kikeresni a megfelelő keretet, de utána maga a keret ad ötleteket a program kivitelezéséhez 

 



Megjegyzéseid: 

 



2.3. A tábor levezetése 

Ennek a könyvnek a terjedelme nem ad lehetőséget arra, hogy a témát részleteiben tárgyaljuk. 

További információk találhatóak pl. a magyarországi cserkész kiskönyvtár sorozatban megjelent 

Cserkészek táborozási könyvé-ben, illetve érdemes a Vezetők Lapjában sorozatban megjelenő 

hasznos ilyen témájú cikkeket is összegyűjteni. Az alábbiakban csak pár ötlet az elinduláshoz: 

• Tábori téma választás                       
Legyen korosztálynak megfelelő, pozitiv, sokoldalú, ismertebb, játékra jó alkalmat adó. Előnyben 

részesítjük a magyar témákat, főleg történelmi táborainknál. 

• A jó keretmese főbb részei                    
Állandó szereplői vannak, tiszta a mese mondanivalója, pozitiv a kimenetele, a cserkészek számára 

teljesíthetők a siker feltételei, van benne próba, vagy kűzdés ami a megoldásra vezet, a siker öröme 

legyen a táborozók fő élménye. 

• A helyszín kiválasztásának szempontjai                   
Szülők és tagok számára jól megközelíthető, biztonságos, változatos terep ami igazodik a résztvevők 

teherbirási szintjéhez. Legyünk csak magunk, a modern világot kapcsoljuk ki amennyire lehet. 

• Kellékek, szereplők, különbség egy tábor és egy szinház között                 
Ez egy cserkészeknek szánt tanitási módszer, nem a puszta szórakoztatás a végcél, jászva tanitunk. 

• Az utaztatás megszervezése                                                                                
Kocsiut, névsorok, ki miért felelős, hogyan találkozunk azzal, aki elkésik vagy eltéved?, A  kapcsolat 

tartás módjai (telefonlista), baleset, határátlépéshez szülői engedély a kiskorúaknak (jegyzői pecséttel!) 

• Tábori papirmunkák                                                                                                   
a résztvevők névsora telefonnal, egészségügyi papírok, szülői engedély, befizetések, felelősség elhárítás 

(liability release)  

• Veszélyforrások felmérése, baleset megelőzése                                                             
Tábori terv vészhelyzetben, közeli kórház, kimentés útvonala, tűz, vihar esetében mit teszünk? 

• Allergiás cserkészek                    
Ételek kiválasztása, Epipen elhelyezés, gyógyszerek listája, mentő, közeli kórház, riasztási útvonal 

• “B terv” rossz idő esetén 
Játékok, cserkészeink napközbeni leterhelése eső idején, teendők sátorbeázáskor, ruhaszárítás, 

betegség vagy járvány felmérése, izolálása. 

• Konyha                        
Étkeztetés helyszíne, mosogatás, hűvös tárolási hely, napi bevásárlás stb. 

 



2.4. Csapat költségvetés készitése  

Ha még nem csináltál ilyet, jó erre egy tapasztaltabb vezetőt vagy szülő segítségét kérni. Legjobb 

nagy vonalakban az éves csapatmunkaterv írásakor kijelölni, hogy milyen eseményekre kell abban az 

évben nagyobb összeg. A bevételi oldalon fontos eldönteni, hogy inkább (fél)év elején kértek 

mindenkitől nagyobb tagdíjat, amiben pl. a későbbi kirándulásköltségek már benne lesznek, vagy egy 

alap tagdíj van, amin kívül alkalmi díjakat kérünk (mindig csak azoktól persze, akik arra a 

rendezvényre jelentkeztek). Akár így, akár úgy, legyen ez világos a szülőknek már a cserkészév 

elején.  Érdemes esetleg már lezajlott események költségeit mintaként megemlíteni, hogy a szülőknek 

legyen valami fogalmuk a várható költségről.      

Néhány alap pont a kiinduláshoz. 

• éves csapatkeret kialakítása és beosztása (eszközeink felújítása, portyák, éves tábor, tartalék)  

• kirándulás költségeinek tételei – üzemanyag, autóbérlés, étel, tábori balesetbiztositás  

• élelemigény megbecsülése (5-20-100 főre),  

• autókaraván összeállitásának szempontjai 

Egy esemény szervezésénél számolj 10-20 százalékkal többel a nem várt kiadások miatt.  

Kérhetsz költségvetési tervet a rajparancsnokaidtól is. Adhatsz kis anyagi keretet már az őrsvezetőnek 

is, a cserkészév elején, amiből gazdálkodhat, hogy őket is neveld a felelősségre. 

A nagy tételek ismétlődnek: utazás, biztositás, tagsági díj, élelem, terembérlet, bál. Tedd ezek mellé 

az erre az évre esedékes prioritásokat, új tárgyi szükségleteket.  

 

Az elmúlt évi részletes elszámolásokból (bevétel, kiadás), az új programokat és az igényeket 

figyelembe véve, állíthatjuk össze a következő évre a költségvetést. A következő kérdéseket vedd 

figyelembe:  

Van-e szükség új örsi vagy csapatfelszerelésre? Mennyibe kerülne? Csapatunknak van-e rá pénze? A 

Fenntartó Testület kifizetné-e? 

Ugyanarra a helyre megyünk kirándulásra, táborozni vagy más helyekre? Ott több vagy kevesebb lesz 

a költség? (bérlet, fuvarozás, étel stb.) Emeljünk-e a részvételi díjon?  

Ha kifizettem a szövetségi tagdíjat, mennyi pénze marad a csapatnak? 

Milyen pénzgyűjtő akciók lesznek, és mennyi lesz a várható bevétel és kiadás? 

Hogy lehet az eseményeknél egy kicsit emelni a belépőn, díjakon, hogy az emberek még eljöjjenek, 

de a bevétel emelkedjen? 

Hogyan lehet a kiadásokat csökkenteni úgy, hogy közben a program minőségéből nem engedünk? 

Lényegesen több vagy kevesebb résztvevő várható-e, mint a múltban? Ütközik-e a mi programunk 

másokéval: helyi iskolai, városunkbeli vagy más városok [körzet] programjával? Meg lehet-e cserélni 

a dátumot? Az időjárás mennzire befolyásolhatja a programot, kell-e B terv emiatt? 

Milyen kedvezményt adunk a cserkészek kiképzőtáborozására? (öv, st, cst képzésben résztvevők) 

 



 

 

Legyen a csapattagdíjban egy szociális lépcsőzet: ha többen jönnek egy családból, akkor kérj 

személyenként kevesebbet. Anyagi okokból ne maradjon ki senki sem a cserkészetből. Ha lehet, erre 

is tegyél félre a keretből. Szegényebb tagok támogatását csendben, diszkréten végezd. Teremts 

lehetőséget nekik, hogy a csapat számára végzett munkával váltsák meg a programok részvételi díját, 

jobban nevelsz így, mintha “ingyen” engeded őket részt venni.   

 

Megjegyzéseid: 



2.5. A csapatélet dokumentálása 

Mai világunkban a gyors információ áramlás alapigény. Fontos ez a csapat életében is. Ki kell találni, 

hogy csapatodnál mi működött jól az előző parancsnok alatt, és esetleg milyen új módszerekre van 

szükség? Ami bevált, azon nem érdemes azonnal változtatni, ha van olyan aki szivesen fotóz, ir az 

újságba, szerkeszti a honlapot, nagyon becsüld meg, hiszen a te válladról veszi le ezt a feladatot.  

Miért csináljuk? 

• magadnak/utódodnak hasznos és érdekes, az évente ismétlődő eseményekhez jó forrás  

• jó reklám (PR), ha megfelelően elkészited. Vigyázz, hogy a csapatról csak jó minőségű anyag 

kerüljön kivülállók kezébe, gyenge irás, elmosódott fotó, rég lejárt honlap negatív PR is lehet! 

• szülőknek és a sajtónak hasznos, ha friss, jól érthető, gyorsan választ ad a kérdéseikre 

• a honlap, ha jól funkcionál időt takarit meg neked. Gyakran ismételt kérdések (FAQ) 

összegyűjtése a válaszokkal jobb, mintha hetente kellene email-ezni, telefonálni, hirdetni.  

• újságban /ma már inkább elektromos újság, ami olcsóbb, könnyebben terjeszthető és 

szerkeszthető, frissíthető/ cserkészeid örömmel nézik vissza a legjobb képeket, vicceket. 

• dokumentáció, későbbi visszanézés segít egy felelősségrevonás (liability) esetén 

• Facebook? – ugyan egyre több szülő és cserkész szereti követni az eseményeket a social 

mediaban, vigyázz, mert túl végtelenitett és nehéz lezárni és ha nem figyelsz, rengeteg időt 

vehet el. Mindig maradjon fontosabb a kirándulás tartalma, mint a dokumentálása… 

A dokumentációt rögtön meg kell csinálni, ha lehet, még a helyszinen. A táborban naplót 

vezethetsz, amibe talán az örség is írhat. Minden kirándulás és portya után hazafele menet irasd le 

egy-egy taggal a legnagyobb élményét a saját szemszögéből. Ha a csapatnak van újsága, akkor az 

ehhez kellő anyagot is rendszeresen a tagok írják és így év végére meg van az összefoglaló a csapat 

életéről. A kulcs, hogy rögtön meg kell csinálni, másnapra hagyva már nem mindig sikerül.  

Hagyj annyi időt magadnak egy esemény után, hogy arról pár sort leírj. Ezeket a jegyzeteket 

egy helyre gyűjtve, könnyen visszaemlékezhetsz a dolgokra egy cikkírás vagy az évi jelentés irása 

alkalmával.  

Készíts fényképeket az eseményről, ezek önmagukért beszélnek. Tedd fel a csapat honlapra-

Facebookra rögtön az esemény után. Azok is meg fogják nézni, akik valami kifogással nem jöttek 

most el, meg fogják bánni, hogy nem voltak ott, és legközelebb eljönnek! 

Még jobb, ha már az esemény előtt felkérsz 1-2 embert, hogy majd írjanak azonnali beszámolót. Ez 

azért jó, mert másnak adod át a felelősséget az esemény előtt és ő már úgy vesz részt rajta, [mint egy 

tudósító], aki tudja, hogy be kell számoljon majd róla.  

Tegyél fel összefoglaló kérdéseket minden résztvevőnek az esemény után, amire írásban kell 

válaszolniuk. Ezekből könnyen lehet egy cikket összeállítani [mini-interview-k].  Amikor messziről 

hazafelé utaztok, írjátok meg közben közösen a cikket.  

 Egy jó csapatújság megkönnyíti az évi jelentést, mert csak mellékeled, mint beszámolót.  



2.6. Csapatbiztositás alapjai  

A cserkész meggondolt. De, mint természetben élő, kiránduló, sportoló, táborozó változatos 

életmódunk sejteti, mégis történhet baj. Ez lehet ránk bízott személyek (cserkészeink, vezetőink) 

sérülése, de lehet csapatunk által (akaratlanul, vagy figyelmetlenségből) okozott anyagi kár is. Az így 

okozott veszteség vagy kár költségét fedezi a megfelelő biztosítás.    

Különböző biztosítási alaptípusok vannak. Fontos, átgondolnotok, mire van és mire nincs szükség a 

csapatnál. Csak az olyan eseményeket fedezi a biztosítás, amelyet a szerződés konkrétan megjelöl. 

Tehát, nem ringathatjuk magunk abban a tudatban, hogy “majd a biztositás mindent fedez”. 

Ugyanakkor, minél kiterjedtebb egy szerződés, annál drágább, s évente is emelkedhetnek az árak, 

ezért az is fontos, hogy aminek kicsi az esélye, (pl. lavinakár egy alföldi csapatotthonban), ne kapjon 

feleslegesen nagy hangsúlyt a szerződésben. Ahogy a csapat változik, több tagja lesz, vagy újabb 

aktivitásokat vállal (pl. sítábor vagy vízicserkészet) időnként át kell újra nézni, hogy van-e megfelelő 

fedezet ezekre is? 

Mindezekből már kitalálhattad, hogy a legjobb egy ezzel foglalkozó szakember tanácsát kikérni a 

biztosítás megkötése, vagy frissitése előtt. Gondold át vagy kérdezd meg az idősebb csapatvezetőket, 

szerintük milyen tipusú (baleset, felelősség [liability], betegség) biztosítások a szükségesek? Ha van 

korábbról biztosítása a csapatnak, azt nézesd át olyan szakemberrel (pl. szülővel), aki ért hozzá. Ha 

kell frissitsétek fel, emeljétek meg a kár maximumot, ameddig fedez.  

Azt is tisztázni kell, mi számit a biztosítónál magas rizikófaktorú (high risk) tevékenységnek? Egyedi 

eseményeket pl. nyári csapattábort, lehet, hogy külön is bele kell számittatni a dokumentumba, 

megadva a helyszínt, dátumot, a résztvevők korát, létszámát, az aktivitás tipusát, az utazás módját stb. 

Nagyon fontos az egész dokumentum figyelmes átolvasása, aminek során ird össze a kérdéseidet. 

Ezeket a biztosítást nyújtó céggel át kell beszélni. Csak olyan kötvényt szabad aláírni, amit ismersz és 

megértesz. Fontosak az időpont határok (limitation), kizáró okok (exclusion), kiegészitő információ 

(additional vagy supplemental information) szekciók is, amik időnként az alapdokumentum 

érvényességét is megváltoztathatják. (pl. egy országos szabályzat bizonyos részei érvénytelenek 

lehetnek a Te államodban). 

Az anyaországi cserkész-szövetséghez való tartozás (USA-ban a BSA) azzal az előnnyel is járhat, 

hogy csapatodat professzionális biztosítás védelme alá helyezheted. Sokszor ez csak jelképes összeget 

jelent, mig ha a csapatod egyedül kötne biztosítást, az igen költséges lenne. A biztositás megkötése 

ideális feladat lehet az ebben járatos, csapatot támogatni kivánó cserkész-szülő számára.   

Néhány alapfogalom az elinduláshoz. Az alábbiakban megtartottuk az angol kifejezések használatát 

is, hiszen a biztositások kitöltési útmutatója általában angol nyelvű. 

• Felelősség biztosítás: Liability insurance (más személyek sérülése, defektiv termékek kára)  

• Vagyon biztositás: Property insurance (tűzeset, időjárás, betörés okozta tárgyi károk) 

• Személyi biztositás (personal insurance) magadra és vezetőidre, (egyéni perek, szakmai hibák) 

• Egyszeri eseményekre (individual event): táborok és egyéb külön helyszinű programok,  

• Biztosíthatóság határait fontos tisztáznunk, mennyi a határ? (limits)  

• Kizáró okok (exclusions), amik ha jelen vannak, a biztosítás nem érvényes…  

• Különleges esetek - Gyermek bántalmazás (child abuse) és egyéb perek elleni védelem 



2.7. A vezetőképzés fontossága. A csapat, mint egy állandóan változó egység. 

Mikor a következő évre gondolok, tudom, hogy csak az biztos, hogy jövőre semmi sem biztos...  

Vezetőink jönnek-mennek, iskoláik miatt elhagyják a városunkat s igy a csapatot is. Házasság, babák, 

munkahelyi követelmények legtöbbször valós indokok, néha jó ürügyek arra, hogy kilépjenek a 

cserkészi szolgálatból.  

Hallom:  ”Balassi-ra ment a tagom, vagy másik városba egyetemre, és mire visszajött felnőtt, más 

dolgok foglalkoztatják és már nem akar cserkészkedni.”  

Az állandó változást el kell fogadnunk, nem személyes sértés az, hogy az emberek elmennek, ilyen az 

élet. A pozitiv oldala, hogy a távozó tagjaink sokszor tapasztaltabban jönnek vissza, a kisbabák 

felnövekedése után az egykori vezető újra felkérhető segiteni, s mert ezúttal már a saját gyereke is 

csapattag, igy dupla energiával fog majd segiteni. 

Ugyanigy fiatal cserkészeink (és szüleik) is évről-évre döntik el, hogy a csapat összejövetelekre 

járnak-e le, vagy családi eseményre, focira vagy baseballmeccsre, néptáncórára stb. kell az idő?  

Sokszor a szeptemberi beiratkozásig még az sem biztos, hogy melyik örsünkben hány tag lesz? Vajon 

visszajön-e minden örsvezetőnk? Nehéz ilyen helyzetben előre tervezni.  

Mindíg számitsunk kevesebb vezetőre és több gyerekre, akkor nem ér meglepetés. Mindig előre kell 

tervezni, a mai napon túl, a jövő évre. Azon kell gondolkozni, hogy melyik örsnek milyen a 

dinamikája (vagányabb, álmosabb, jó vagy rossz a magyartudása, kevert tudású tagokból áll-e vagy 

mindenki hasonló szinten beszéli a nyelvet és egyformán járt táborban). Ez segit. 

A folyamatos öv/st képzés legyen rutin – egész évben gondolj rá, nézd meg előre kik lesznek a jövő 

öv-i mik a csapat igényei, hány őv-t fogsz elveszteni (egyetemre megy stb.). Kiválasztani, tervezni, 

tanitani – ha van és ha lehet, mindig érdemes a helyi magyar iskolával együttműködve is. Próbálj 

mélyebbre meríteni, mint kellene. Sokszor nem az őrs sztárjából lesz a legjobb következő őv.  Fontos 

a favorizálás elkerülése, amit valakinek megengedünk, az érdeme alapján legyen, ne azért mert 

szépen mosolyog rád. Adjunk esélyt a gyengébbeknek is a bizonyitásra, sokszor meglepődünk, 

milyen jól megszolgálják a beléjük vetett bizalmat. 

 

 

Lehet és néha kell is a csapat létszámát korlátozni vagy ideiglenesen lezárni, ha nincs elég vezetőd. 

Udvariasan el kell magyarázni az érdeklődő szülőknek, hogy most miért nem tudsz új tagokat 

befogadni, és hogy ez cask egy ideiglenes állapot. Ez azonban veszélyes, mert az új kezdet nagyon 

nehéz lehet. Figyelni kell arra is, hogy nehogy sértődést okozzon (Miért éppen az én gyerekem nem 

lehet cserkész, ha más befért?). Ha van rá lehetőség, akkor a közeli csapatokból is érdemes lehet 

"kölcsön kérni" vezetőket, mig az utánpótlás kiképződik. Ha a mi városunkban tanul egy kiképzett 

cserkészvezető, aki korábban máshol jó vezető volt, keressük fel, vonjuk be.  

 

A következő lapon a KMCsSz Vezetőképző vezetőtisztjének csapattervezési logisztikáját 

követheted. Használd az itt megadott mintát, csapatod helyi igényeihez igazítva. 



CSAPAT VEZETŐKÉPZÉSI TERV - PÉLDA 

 

1. Először kiszámítjuk a várható cserkész, kiscserkész létszám szerint a szükséges vezetői igényeket: 
   

csapat létszám 2018 2019 2020 2021 

Kcs 15 25 30 25 

Cs 12 17 24 20 

Vándor 4 4 8 8 

Össz 31 46 62 53 

     

vezetői igény     

Kcsőv 3 4 6 5 

Őv 3 4 5 4 

Kcsst 1 2 2 2 

St 1 2 2 2 

 

 

2. Azután megtervezzük, hogy a 13 évesektől kezdődően, a vezetői igény / tehetség szerint, melyik 

vezetőképző táborba menjenek jelöltjeink. Legyen szemünk előtt, hogy a VK-ról hazatérve milyen 

beosztást fognak kapni. A csapaton belül próbáljunk olyan beosztásokat adni, amelyek a 

csapat/vezető igényeinek és tehetségeinek megfelelnek, de egyúttal biztosítja az utánpótlást is. Sok 

fiatalunk nagyon büszke, ha már előre tudja, hogy a csapat hol fog rá számitani.   

 
 

cserkész neve Fekete Márti Kiss Jancsi Nagy Pista Kiss Beáta Stb... 

születési év 1996 2000 2005 2006  

      

2018-ban életkor 22 18 13 12  

csapatbeosztás kcs rpk Stj. kcsŐV cserkész cserkész  

VK tábor Cst St Dobó Nagyminta  

      

2019-ben életkor 23 19 14 13  

csapatbeosztás Pénztáros kcs rpk őv tanfolyam őv tanfolyam  

VK tábor kcs.őv kik. kiscs st cs. őv Dobó  

      

2020-ban életkor 24 20 15 14  

csapatbeosztás cspk hely 

kcs 

rpk+szertáros kcs. őrs cs. őrs  

VK tábor JUBI altb-hely JUBI törzs JUBI FIII JUBI LII  

      

2021-ben életkor 25 21 16 15  

csapatbeosztás Cspk cs rpk+szertáros kcs. őrs cs. őrs  

VK tábor őv kik. kcs minta rpk cs. minta őv. kcs. őv.  

      

2022-ben életkor 26 22 17 16  

csapatbeosztás Cspk 

cs rpk + 

szertáros kcs. őrs cs. őrs  

VK tábor st. kik. őv. kik. st kcs.minta őv  

 

3. Ahogy alakul a csapat élete, a váratlan események miatt, vizsgáljuk át újra évente, hogy változtak-e 

az igények vagy a potenciális vezetőjelöltek létszáma? 

Megjegyzéseid: 

 



 

2.8. A parancsnok saját évi terve és a csapat munkaterve  

A bölcs parancsnoknak van saját éves terve és már tavasszal/nyáron megirja az őszi új tervét. Mindíg 

3-6 hónappal a csapat aktuális eseményei előtt jár az agya. Ezt a munkatervet nem is kell megosztani 

másokkal, sokszor csak egy egyoldalas kis számvetés arról, hol vagyunk, merre tartunk, hogyan 

jutunk el oda. Rögzíti, hogy mik az igazi prioritások és hasznos lehet az év végén újra szembenézni 

vele – mennyit sikerült a tervből megcsinálni? Ami kimaradt, az ha fontos akkor a jövő évi tervbe 

ismét bekerülhet, amiről pedig kiderült, hogy talán nem is olyan fontos, az kimaradhat… Így az évek 

során, az egymásra épülő tervek megvalósításával, a fiatal parancsnok igazi új arculatot alakíthat ki 

csapatának.  

A parancsnok saját terve terjedjen ki mindenre: tartalmazza a fontos családi és munkahelyi 

illetve társadalmi kötelességeit is. Igy megtudja osztani és igazitani több oldalu felelősségeit, hogy 

egyik se zavarja vagy hozza hátrányba a másikat. A cserkészet nem izolált szolgálat, életünk része.  

Ez sokat segít abban is, hogy ne terheljük túl magunkat. A parancsnok pár kulcseseményt kiválaszt, 

amit ő irányít, de a többit (a többséget) delegálja. Csapatot épit maga köré, aki neki dolgozik. 

Azonban autonómiát is hagy a társaknak, nem akar mindenben ő dönteni, mindenhol jelen lenni. Még 

akkor sem szól bele a másra átruházott feladatba, ha az nem úgy megy, ahogy ő “tökéletesen” 

megcsinálná. Esetleg, ha kell, később csendben félrehívja a gyengébben sikerült programért felelős 

vezetőjét és átbeszéli, hogy hogyan másképp is lehetett volna csinálni. Ez is továbbképzés!  

Érdemes ebbe a privát munkatervbe az év során, de legalább az év végén, a számadásnál, és az újabb 

év tervezésénél belepillantani. Mi sikerült belőle, mi nem? Mi az oka annak, ha valami több év alatt 

sem jutott előre? Fontos-e ez a rész annyira, hogy tovább erőltessük? Ha igen, meg tudná-e valaki 

jobban csinálni, mint én? Ha nem, érdemes lenne-e kihagyni? Ezzel a módszerrel hamar (két-három 

év alatt) kiderülnek a csapat és a parancsnok erősségei és gyengébb pontjai. Így jó módszer ez még a 

saját a jellemnevelésünkre is. 

  Miért van szükség egy külön Csapat Munkatervre? 

A csapat munkaterve nem egyszerűen egy eseménynaptár, hanem a nevelési célkitűzéseket, 

vezetőképzési célokat is tartalmazó, alaposan kidolgozott dokumentum. A parancsnok felelőssége 

ennek az összeállítása az induló cserkészév előtt. Ez a terv irányt mutat a rajparancsnokoknak is, és 

végső soron az örsök, rajok szerveződését és éves feladatait is felvázolja nagy vonalakban. Ennek 

alapján tudják majd a raj- és az örsvezetők a maguk részletes munkatervét úgy megírni, hogy az őrs, a 

raj és az egész csapat tervei (dátumok, költségek, táborhely, szülői segítség) szempontjából ne 

ütközzenek, hanem összhangban legyenek. A munkaterv olyan dokumentum is, amit a körzeti vagy 

szövetségi vezetők is megnéznek, ez egzben lehetőság tanácsukat is kérni. Az éves jelentéshez is 

mellékelni kell majd az év végén. 

 

Főbb céljai: 

 

1. Rögzíti, hogy a csapatban milyen tervszerű tevékenységek folynak. 

2. Nyomon követhető belőle a csapat sok sikere és esetleges nehézségei is. 

3. Segit a korosztályok számára előírt munka tervezésében, ezzel elkerüli a gyenge vagy  

mellékvágányon folyó csapatmunkát. 



4. Segíti, hogy a csapat a szövetséggel/körzettel együttműködő (nyitott) csapat legyen,és ne csak 

önmagába beforduló (zárt) helyi tevékenységeket folytasson. 

5. A csapaton belül segít az őrsök létszámának kialakításában, a korosztályok felmérésében, a 

taglétszám alakulásának követésében. 

6. A csapat munkaterv segít a vezetői szükségletek felmérésében és előre tervezésében, és igy a jobb 

utánpótlás képzés kialakitásában.  

7. Lehetőséget ad a Központnak az évek során a csapat munkájának követésére, a pozitiv vagy esetleg 

negativ visszajelzésre, a tanácsadásra a hiányosságok esetén. A csapatok által beküldött munkaterv 

fontos visszajelzés a Központnak is a szövetségben folyó munkáról. Ebből is lemérheti a KMCSSZ, 

hogy melyik programjának van pozitiv fogadtatása, esetleg melyikre nincs a jövőben szükség. 

8. Dokumentálja és archiválja a csapat életét.  

 

Megjegyzéseid: 



2.9. Ki a magyar a csapat számára? Nyelvtudás körüli témák 

A sok megszokott cserkész mellett van két másik emigrációs cserkésztipus is, akikkel találkozhatsz: 

Az egyik: szóban magyar, de nem igy viselkedik.                  

A másik: szivében magyar, de (már) nem beszél magyarul.      

  Mit tegyünk: Fogadjuk be mindkettőt, vagy talán egyiket sem?  

Az egyik vélemény szerint:                

Ha elhagyjuk a ‘míves magyar nyelvet’, akkor cserkészetünk csak egy kalandtábor lesz.                    

Nem lesz magyar népdalozás, a tábortűz kifakul, eltűnnek a jóízű magyar viccek, a csatakiáltások.   

A másik viszont azt mondja:                           

Ha megkövetelem a magyart, magyarul gyengébben beszélő gyerekeket, sőt családokat veszthetek el 

egyszerre. Olyanokat, akik esetleg a csapat szivei-lelkei lehettek volna. Legrosszabb esetben 

csapatom akár meg is szűnhet… 

Nehéz a jó válasz erre és valoszínű neked kell felmérni, hogy a Te városodban mi a helyzet.  

Ameddig a csapat jó része bírja a nyelvet, nem szabad feladni a magyar beszédet, mert hamar 

elfogyna ez a különleges, megkülönböztető és minket összetartó erő.  Inkább ha lassan, ha hiányosan 

is, de fejlődve, türelemmel vezessük be az újakat a csapatba (s ha kell az őrsvezető időnként súgja 

meg nekik saját nyelvükön, hogy miről is van szó). A központi szereplő, sok emberhez szóló cserkész 

(parancsnok, napostiszt, játékvezető) viszont mindig csak magyarul beszéljen a cserkészekhez, ne 

hagyjuk ezt kiveszni, mert gyorsan lemorzsolódnak az emberek.    

Különösen fontos, hogy az őrsvezetők jól tudjanak magyarul és csak magyar beszédet használjanak, 

hiszen az ő mintájukat fogják az őrsi tagok is követni. Ha csak egy tag van, aki magyarul rosszul 

beszél, kérjünk mellé segitőt, aki csendben sug, de ne engedjük át a többi őrsi tag beszédét a másik 

nyelvre. (ez a szülőknek is negativ lehet, hiszen sokan a magyar nyelvtanitás miatt is hozták el 

gyerekeiket hozzánk). Semmiképp ne keverjük a két nyelvet (gimmie that gereblye – jajj!) 

Ha mindenképp szükséges a hivatalos szövegek hirdetését (villámposta, tweet, Facebook) 

kibővithetjük kétnyelvűre. Párba állitva (de nem keverve) a magyart a befogadó ország nyelvével 

megkönnyitjük a gyengébb beszédtudású tagok és a magyarul nem vagy rosszul tudó szülők dolgát.  

Ne felejtsük, amit egyszer nyelvünkből feladtunk, azt nem vagy csak nagyon nehezen lehet 

visszaszerezni. 

Ha beveszel egy magyarul gyengén beszélő új tagot a csapatba, legyen egy konkrét terved, 

hogy mikor és hogyan fog megtanulni magyarul? Pl. őrsi foglalkozás alatt legyen neki külön magyar 

óra; vagy a szüleivel meg kell beszélni, hogy Magyarországra küldjék tanulni egy időre. 

Lelkes, de magyarul nem beszélő szülőket is be lehet vonni a csapat életébe. Ilyen lehet pl. 

segédeszköz készítése a csapat számára (bábukészítés, nyakkendő varrás, kiscserkész színezőkönyv 

készítés). Időnként egy rövid, nem magyarul írt összefoglaló készítése a nem-magyar szülőknek 

hasznos lehet. Jól esik, hogy gondoltunk rájuk is. Azonban a közös eseményeken a szülők egymástól 

is tanulhatnak és sok esetben a magyar nyelvet igy is lehet támogatni. 

 



2.10. Cserkészies élet két cserkész foglalkozás között                                                                   
– a cserkészies életmód és gondolkodás fenntartása a családban.  

Pár éve ennek a füzetnek a szerzői átgondolták egy amerikai magyar iskola jövőjét, és az odajáró közösségben 

észlelt eltérő hozzáállású mintákat. Érdemes ebből azt a részt idevenni, ami a családtipusokról szólt.       

Három féle családi háttérből érkeznek a gyerekek iskolába és – tegyük hozzá, a cserkészetre.    

1/ Magyar szülők – jó otthoni magyar nyelvhasználattal, ahol az otthoni magyartanulás is motivált, a 

gyerek szívesen vesz részt az órán és tudása is meg van hozzá. 

2/ Magyar szülők, akik elhozzák a gyereket iskolába, [cserkészetre], ám az otthoni folytonos magyar 

élmény már nincs meg. Részben a szülők leterheltsége miatt (ez főleg akkor kritikus, ha egy vegyes 

házasságnál, a magyarul beszélő fél a kenyérkereső, aki csak este ér haza). Részben a szülők 

„ellustulása” miatt a magyar beszéd, szokások, esti mesélés, gyerekzene hallgatás stb. elmaradozása 

miatt. Ennek a típusnak egy változata, amikor hiányzik a szülői „pozitiv nyomás” és a magyartanulás, 

az iskolába [cserkészetre] járás „opcióvá” válik, s megfelelő kibúvó (edzés, születésnap, amerikai 

iskolai teendők) esetén a gyerek el tudja kerülni az aznapi részvételt. Így az irányítás és a döntés az 

ellenálló gyerek kezébe kerül és a magyar iskolai vagy cserkész eredménye romlik. A szülő aki az 

iskolától, cserkészektől várta el a (minimális időben elvégzett hiányos munka) eredményességét, a 

nyelvtudás életben tartását, most már maga is úgy látja, hogy már nem érdemes a hétvégeket a 

magyar közösséggel tölteni: lemorzsolódnak. 

3/ Magyarul nem beszélő, de valami módon a magyarsághoz kötődő, pozitív hozzáállású szülők 

gyermekei. Itt a két cserkészet között eltelt idő otthoni magyarság-élményét az otthoni magyar beszéd 

hiánya akadályozza. Azonban a szülők motiváltsága miatt a gyerek részvétele általában jó, iskolai 

házi feladatát nagyrészt teljesíti, cserkészkirándulásra, táborba eljön. Sokszor ebbe a harmadik 

csoportba tartozó gyerekek kitartóbban megmaradnak nekünk, mint a második csoporté… 

Elengedhetetlen a szülőkkel való folyamatos kommunikáció. Jó lehet pl. a zászlólevonás idejére 

már gyülekező szülők füle hallatára a záráskor elismételni a cserkészeinknek mi is lesz a következő 

foglalkozáson, miért lesz megint izgalmas, változatos, sokféle a program. Igz a szülő is el akar 

jönni… Nem lehet eléggé hangsúlyozni a szülői értekezleteket. Ezen alakítanak ki a szülők is terólad 

és a csapatról is képet, s ez megadja az otthoni hozzáállást is. Hasznos lehet a következő pár hónapról 

szóló kis naptár kiadása is (papiron vagy a csapat honlapon).  

 Jó dolog, ha a szülői értekezleten az őrsvezetők egyenként bemutatkoznak és röviden 

elmondják a féléves programjukat. Így a szülőnek is megnő a bizalma gyermeke őrsvezetőjével 

szemben. A szülő észreveszi, hogy az őrsvezető felelősséget érez a gyermeke iránt. Mindkét fél 

bizalmi kapcsolatot alakít ki egymással.   

Minden eszköz, amivel a családokat el tudod érni, jó. Régen ez családlátogatást is jelentett, a 

mai felgyorsult világban erre már ritkán van alkalom, pedig – épp ezért - nagyon nagy értéke lehet, 

egy-egy családnál, hogy a parancsnok személyesen is érdeklődik a cserkészei iránt. Ma már inkább a 

gyors kommunkálás a divat, s ehhez érdemes igazodni: telefon, email, Facebook, textelés, a csapat 

honlapján való hirdetés - ami az adott városban legjobban működik. De épp ezek miatt a személyes 

megszolitást talán ma még jobban értékelik a családok… 



Ha pl. a szülők is tudnak arról, hogy jövő héten kirándulásra milyen felszerelést vársz el, jobb 

az esély, hogy úgy is lesz. Ha a félkész őrsi tárgyat (varrás, madáretető) otthon kell befejezni, jó ha 

erről a szülő is tud. Ezzel őket is bevonod és a következő cserkészkalandot most már ők is várják. 

Külön fejezet szól a "Szülői értekezletről" mely a 3. RÉSZ, 3.1. fejezetben található. 



2.11. Pénz és adomány gyűjtése  

Mikor?, Hányszor egy évben?            

Attól függ mennyit bír el a támogatók pénztárcája és milyen ötletesek vagyunk mi, cserkészek.  

Hogyan?                                                                                                                                         

Nagyon fontos a jó szervezettség, ha árut adunk el, annak a pontos leszállitása, és a könyvelése. Az is 

számit, hogy vonzó legyen a csomagolás, tiszta és jó minőségű a kinált áru. 

Vannak könnyű fundraising tippek?                                                                                            

Sütemény vagy palacsinta-vásár, Kocsimosás, Karácsonyi vagy Húsvéti vásár. Tombola. Ebédek, vacsorák.                                     

Többéves terveink marketingje                

Nagyobb lélegezetű gyűjtés esetén, ki kell dolgozni egy részletes tervet, annak fázisait, külön 

megcélozni a nagyobb szponzorokat, és a kisebb adományozókat. Itt már legyen az akciónak kitalált 

neve, lehet logója is, mutassuk meg egy grafikon a fázisokat és hogy hány százaléknál tart a gyűjtés. 

Ezekben az esetekben nagyon fontos az átláthatóság, pontosan legyen vezetve, hova, milyen számlára 

került a befolyt pénz, arról a donorok hivatalos (fejléces) igazolást kapjanak, talán érdemes egy profit 

is belevonni (pl. cserkészházra, telekre, autóbuszra, felújitási költségekre való nagy gyűjtéseknél). 

Az alábbi cikkben A csapat pénzszerzési lehetőségeit ismertette Fischer Viktor, cscst. a Vezetők 

Lapja, 105 sz. számában (2009). 

Cserkészcsapataink sokszor küzdenek pénzhiánnyal. A tagdíjak rendszerint nem fedezik a csapat 

költségeit, így más forrásokat kell keresni a hiányzó összeg előteremtésére. Egy nyári táboron, 

különösen egy jubileumi táboron való részvétel igen sok költséggel jár. A legtöbb csapatnak, ugyanakkor, 

összejövetelei megtartásához, a teremhasználatáért fizetnie kell, amennyiben ezt a fenntartó testület 

nem teszi. Ma már legtöbb bérelt helyiség biztosítási költségekkel is jár. 

A csapat pénzszerzés lehetőségeire alább adok néhány javaslatot. Természetesen a helyi körülményeket 

figyelembe véve lehet ezeket majd alkalmazni. Ami egyik csapatnál beválik, nem biztos, hogy a másiknál 

igen.   

Az ilyen akcióknak nevelési célja is van. A pénzszerzésben való részvétel mind a cserkészek, mind pedig 

a csapat vezetőinek leleményességét is próbára teszi, ugyanakkor tanít néhány dolgot az árusítás 

módjáról, annak megtanulásáról, költségvetésről, sőt az ajándék csomagolásról is. 

Gyakorlott cserkészvezetők tudják, hogy egy jól megtervezett pénzkeresési akció egyéb előnyökkel is jár. 

Például a csapat fontos szolgálatot tehet az ökológia számára a hulladékok csökkentésével, ami 

egyébként a város szemétdombjára kerülne. A cserkészet igyekszik tudatni a társadalommal 

környezetvédelmi céljait is, és az összmunkával nemcsak a cserkészeket, de a  szülőket is egymáshoz 

közelebb hozza. 

Adománykérő levelek, rendezvények csendben segíthetik az anyagilag rászoruló csapattagokat is. 

Például saját csapatomnál, annak idején, a két legszegényebb család gyerekeinek a csapat kifizette a 

táborozási díjat, különben azok a cserkészek lemaradtak volna a táborról. Minden csapat a 

pénzkeresetéből egy bizonyos összeget ilyen célra is félretehet. 

A fő haszna és célja minden pénzszerzési tevékenységnek a csapat programjainak, terveinek 

megvalósítása. Ily módon a csapat akár a szövetségi tagdíját is könnyebben kifizetheti! 

Minden ilyen tevékenységnél fontos az előzetes meghirdetés, ill. tudatosítás. Ezt meg lehet tenni 

szórólapokkal, drótpostán, vagy telefonon. Ajánlatos a meghirdetésnél célt is adni az akciónak. Ilyenek 

lehetnek pl. a csapat tábori felszerelésének, sátorállományának bővítése, távoli portyák vagy táborok 



útiköltségének részbeni megkeresése, a csapatotthon ill. gyülekezési hely bérleti díjának előteremtése, 

stb. Az árakat ne szabjuk túl magasra, mert az nem célravezető.  

Lássuk milyen lehetőségek kínálkoznak. A felsoroltak közül többet már egyes csapatok rendszeresen 

alkalmazzák. 

• Autómosás.  Ezt rendszerint nem a belvárosban, hanem valahol a külvárosban, kertvárosokban 

lehet a legjobban alkalmazni. A mosási tér lehet iskola vagy templom parkolója, vagy más városi 

terület, amihez engedélyt kell kérni. Ebbe a szülőket is be lehet vonni. 

• Árusítások.  Itt fontos szem előtt tartani, hogy olyasmit kell árulni, ami az embereknek kell, 

tehát szükséges és lehetőleg nem luxus cikk. A számítógépes világban a világháló segítségét fel 

lehet használni és a rendeléseket azon keresztül felvenni. Itt érdemes megemlíteni, hogy az 

Amerikai Cserkészszövetségnek honlapjáról letölthető az idevonatkozó tájékoztatás és az 

engedélykérő űrlap a www.scouting.org/forms címen. Szövetségükben csak engedéllyel lehet 

csapatoknak pénzszerzési akciót indítani. Minálunk erre nincs leírt szabály, de bízunk a 

csapatparancsnokok józaneszűségében és bölcsességében. 

• Hólapátolás.  Ezt szintén ajánlatos szórólappal kezdeni, a gyűjtési célt megadni, majd telefonon 

nyomon követni.  

• Karácsonyi koszorúk fonása, eladása.  Ezeket fenyőfaágakból készítjük. Kicsit időigényes, de 

aránylag jó áron el lehet adni őket. Fontos a meghirdetése. Rendelésre könnyebb kiszámítani 

mennyi szükséges az eladáshoz.     

• Karácsonyi vásár. Ilyenkor süteményeket, bejglit, tortákat lehet árulni, amit a szülők, 

cserkészek, és cserkészvezetők sütöttek. Ezt sok csapat már régen bevezette.     

• Kávé és sütemény vásár.  Istentiszteletek után, havonta egyszeri alkalommal nagyon jól 

beválik. Szintén sok csapat bevezette. 

• Könyvvásár.  Amikor elég könyv összegyűlik, vagy egy adakozó leszállít több tucat könyvet a 

csapatnak, a könyvvásár megvalósítható. Összeköthető más tárgyak árusításával is. Ha éppen 

ősszel történik nevezhetjük pl. a cserkészcsapatok őszi vásárának. Lehet tartani a Magyar 

Házban, egyháznál, vagy akár valakinek a kertjében is. Amit a csapat nem tud eladni, 

megtarthatja a következő vásárig, vagy használt könyvekkel kereskedő könyvesboltnak 

eladhatja. A könyvvásárt lehet a karácsonyi vásárral együtt megtartani. 

• Levelek gereblyélése, fűnyírás.  A szükséges felszerelésről ne felejtsünk el gondoskodni. Itt 

különösen fontos a szórólapok szétosztása. 

• Szódás kannák és üvegek összeszedése, beváltása.  Minden cserkésznek ki lehet adni pl. heti 

25 kanna ill. üveg összegyűjtését, amelynek összegét a csapatpénztárosnak leadja, aki azt 

elkönyveli. Ha mindenki teljesíti a kvótát, igen szép összeg gyűlhet össze. Jobb módú vidékeken 

meg lehet családokat is keresni, mert ott kevesen váltják be őket, és szívesen oda is adják a 

cserkészeknek. 

• Telefonkönyv kihordás.  Ezt a telefonvállalattal előre kell megbeszélni. 

• A hagyományos rendezvények közül: 

Cserkészbál. Olyan helyeken, ahol több csapat működik vagy nagyobb csapat van, ott a 

cserkészbál megrendezése már hagyomány. Több csapat vagy testvércsapat évtizedek óta 

rendez cserkészbált, ami a csapatok legnagyobb pénzforrása. Ezen lehet tombolát is rendezni, 

ami külön bevételt jelent.  

http://www.scouting.org/forms


• Cserkészvacsora. A legtöbb csapat vagy testvércsapat évente legalább egyszer rendez 

cserkészvacsorát. Ez társadalmilag és a szülők felé is igen fontos rendezvény. Itt számol be a 

parancsnok a csapat évi munkájáról, eredményeiről. Ez erősíti a vezetők és a szülők közötti  

kapcsolatot. A fenntartó testület tagjait ide feltétlenül hívjuk meg. Ez az esemény a társadalom 

felé mutatja meg munkánkat, tehát különösen fontos a gondos és tervszerű előkészítése. Ha 

egyháznál vagy a Magyar Háznál van, akkor a lelkészekkel és egyházi vezetőkkel, a Magyar Ház 

képviselőivel ismerteti a cserkészmunkát, és rámutat annak fontosságára. Ez a lelkész és az 

egyház közötti jó viszony megtartása érdekében is fontos. A tapasztalat viszont azt mutatja, hogy 

anyagilag a cserkészvacsorák legtöbb esetben nagyon sok előkészületet igényelnek és a bejött 

pénz aránylag kevés. 

• Régi csapattagok bevonása. A csapat az évi pénzalap megteremtésére régi tagjait is 

felkeresheti. Ne csak az évi cserkészvacsorára hívjuk meg őket, hanem egyéb rendezvényekre is. 

Akár az azokon való részvétel révén, vagy adománykérő levél formájában is kérhetünk 

adományokat. Sokszor egy tehetősebb alumnusz nagyobb összegű adománnyal segíti a csapatot. 

Ne felejtsük el azt sem, hogy a Fenntartó Testület eredeti céljainak egyike is a csapat 

működőképességének fenntartása.  A Fenntartó Testületi Káté szerint:  

(1.) A F.T. feladata a csapat munkáját erkölcsileg, társadalmilag és anyagilag támogatni. Ennek keretében 

gondoskodik a csapatotthonról és a csapatot lehetőség szerint ellátja felszereléssel. 

(2.) A F.T. kötelessége az is, hogy a csapatban aktívan működö cserkészek szövetségi tagdíját 
befizesse. 
 

“Sajnos a gyakorlatban ez sok esetben nem működik ilyen gördülékenyen. Sőt, több helyen csak 
papíron létezik. Előfordul az is, hogy a F.T. megpróbálja a csapatparancsnokot kontrollálni és 
ezzel munkáját korlátozni. Ebbe néha a pénzkezelés is beletartozik. Nem ez a feladata. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy a F.T. a csapat támogató szerve, de a csapat és a 
csapatparancsnok nem a F.T.-nek, hanem a Szövetség vezetőségének tartozik elszámolással, 
mert annak van alárendelve.”                

 

Idézet forrása: Fischer Viktor, cscst., minőségbiztosító vezetőtiszt, Vezetők Lapja,111.sz. 2012 ősz 

 

Ne félj kérni. A cserkészet egy kitűnő program és életmód, amit nem kell szégyellni. Erre mindeki szívesen 

adakozik.  Minden alkalmat meg kell ragadni, hogy a cserkészek pénzt gyűjtsenek. Habozás nélkül vedd át 

mások jó ötleteit.  

 

Elsősorban, kérjünk, de ne kolduljunk – neveljük a cserkészeinket arra, hogy ha dolgoznak, akkor megkapják 

azt, ami tisztességes, becsületes munkájukért jár. 

Más ötletek: 

Narancsvásár. Az őszi évszakban, a cserkész és iskolaév elején kezdődik. A cserkészek összegyűjtik a 

vevőket, vezetnek egy névsort, hogy ki hány láda narancsot ill. grapefruitot venne. Az összrendelés le lesz 

adva október vége felé. A gyümölcs november közepe fele érkezik és a kiosztásnál van beszedve a pénz. Ez 

több ezer dollárt tud begyűjteni. A gyümölcsöt Floridából rendeljük. Akor szedik a gyümölcsöt, amikor 

megkapják a rendelést, dobozba teszik, azután kamionnal felszállítják. Nincsen tárolási idő.  

Beállni, mint csomagoló egy élelmiszerboltban. A vásárlók kisebb-nagyobb adományokat szoktak adni a 

cserkészeknek. Ki kell tenni egy dobozt erre a célra.  

Tombola vagy csendes árverezés amire szülőktől/támogatóktól/üzletektől lehet tárgyakat kérni. 



2.12. Toborozás  

 

A cserkészet elsősorban példa, ismételjük szinte naponta.               

Itt igazán igaz ez. Ha a helyi közösség tagjai jó példát, remek ötleteket, színes, de biztonságos 

kalandokat, kitartó munkát, jól szervezett eseményt, időre befejezett foglalkozást, vidám de 

meggondolt vezetőket látnak, a híre elterjed és jönni fognak hozzád. 

Azonban, ahogy a szólás tartja: jó bornak is kell a cégér, muszáj magunkat reklámozni is. 

Megjelenésünk, fegyelmezettségünk, a rendben tartott egyenruha, nyugodt, de mosolygó arcod 

sokszor többet segít, mint egy remekül megírt beszéd. A szülők a hétköznapok kis cserkész 

eseményei miatt hozzák és engedik jövőre újra el a gyerekeiket cserkészetre. Még inkább igaz ez a 

kamaszokra, őrsvezetőidre. Folyamatosan kell azon dolgozni, hogy a jó tartalom (lásd éves 

munkaterv) mellett a nyugodt, de vidám megjelenés (image) is meglegyen. Élőben, de a Net-en is! 

Természetesen nem csak egy jó őrsi óra számit. Minden magyar vagy más helyi esemény egyben 

reklám lehetőség is nekünk. A magyar közösség ünnepei, egy helyi újságban rólunk megjelent cikk és 

fotó, táborainkról való gondos híradás (blog, fényképek elektromos letölthetőséggel a szülők 

számára) mind jó lehetőségek.  

Jelenléted más magyar eseményeken, hozzáférhetőséged is (hogy a szülők odamehetnek hozzád) 

sokat számithat. Ne felejtsd el, hogy a jó hírnévért sokkal többet kell dolgozni, és még így is, gyorsan 

széteshet, ha valami rossz derül ki rólad vagy a csapatról... 

Legtermészetesebb toborzási partnerünk a helyi magyar iskola/óvoda és az egyházi gyülekezetek. Az 

aktiv kapcsolat ezért is elengedhetetlen. Az iskolával való kapcsolat – a szülőkkel való kapcsolat után 

– talán a legfontosabb a hosszútávú siker szempontjából. Szerezd meg, őrizd meg és tápláld!  Mint 

vezető, nem engedheted meg, hogy ne legyél jóba a többi szervezet vezetőivel. Ha elszigetelődés, 

viszály maradt rád az előző parancsnokoktól, vegyél nagy levegőt, mutatkozz be a helyi 

iskolaigazgatónak, plébánosnak vagy lelkésznek. Kitartóan épitsd a kapcsolatot, még jobb, ha 

munkád az ő sikerüket is támogatja...  És mosolyogj! Amerre jársz, maradjon utánad egy pozitiv kép. 

Ha lehet, érdemes egyszerre toborozni más magyar szervezetekkel, jó ötlet pl. az év elején a helyi 

magyar iskolával közös helyszinen tartani a beiratkozást. 

Csapatodat bemutató és jelentkezési információt (pl.a parancsnok neve, telefonja, email cime) 

tartalmazó röplap vagy akár névjegykártya (mint a Hamilton-i csapatoknál) is jól bevált. A KMCSSZ 

maga is készitett toborzásra, népszerűsítésre alkalmas postert, filmet, szines lapot, amit a központtól 

lehet kérni. A KMCSSZ honlapon van egy névjegykártyaminta is, amiből otthon is elkészítheted a 

szülőknek adható parancsnoki kártyádat. 

Nagylelkűség és határozottság között kell mozogni. Mindíg megdicsérni nyilvánosan azokat, akiktől 

akármilyen kis segitség, jószándék, ötlet is jött. Az adományokat pedig a legnagyobb nyilvánosság 

előtt, nagyságuktól függetlenül, (hacsak az adományozó kifejezetten nem kéri a névtelenséget) az 

adományozók nevét említve kell megköszönni! Csapatújság. honlap is alkalmas a donorok köszöntésére.                                                                                              



2.13. A parancsnok, mint kapu a Nagyvilágra.  Központi  események fontossága 

 

Mint vezető, fontos, hogy összekötő kapocs legyél a helyi csapat és a körzet többi csapata között.  

Jó, ha az éves munkaterv elkészitésekor már gondolsz erre. Hagyjál helyet a csapat részvételére a 

külső eseményeken. Lépjél kapcsolatba a körzeti parancsnokkal, egyeztessétek a körzeti 

dátumokat még a cserkészév megkezdése előtt, hogy azokat be tud venni a csapat naptárába. 

Figyeld a KMCSSZ központi naptárát is, amit néhány havonta frissítve, email-en küldenek szét. 

Ha még nem kapod, irjál Szorád Gábornak, hogy tegyen fel a listára. 

Próbálj egyensúlyt tartani a saját csapatod eseményei és a külső programok között - az okos 

vezető előre tervez, nem akkor kapkod, amikor a körzeti hírek jönnek... 

Mérlegeld, hogy a csapatod építése szempontjából melyik a fontosabb, az a helyi esemény, amit 

ti terveztetek, vagy a központé. Ha csak lehet, támogasd tagok részvételével, vezetők küldésével 

a körzeti eseményeket. Ne felejtsd el a körzetnek nincs saját költségvetése, sem személyzete, a 

helyi csapatok támogatásával működik. 

Gondolj arra is, hogy más csapatokkal való eseményeken felmérheted, a tied hol tart, mikben 

vagytok átlagnál erősebbek, hol kell fejlődnötök, lemérheted a magyar tudásotokat csendben 

megfigyelve a tagok egymás közötti kommunikációjat, megnézheted, őrsvezetőid közül ki az, aki 

nagyobb porondon is megállja a helyét, jó napostiszted vagy rajparancsnokod lesz. 

A tagok számára is jó, de őrsvezetőid lendületét is segiti a csapatok közötti keveredés, a közös 

programok segitése. Maga a versenyeztetés, is lehet motiváció, hajtóerő a csapatnak (pl. így 

működik az AKI, az Atlétikai verseny, vagy egy szavalóverseny). Ugyanakkor gondolj a nem-

versenyszerű közös események fontosságára is.  Egy jól sikerült közös tábor, Kodály-hétvége, 

regős program, közös báli nyitótáncolás évekre feltölti a csapatod és vezetőit. Nem egyszer azok 

a junior vezetők, akik ilyenkor megismerték egymást, ha később a te városodba vezeti őket 

munkájuk vagy tanulmányuk, jelentkezni fognak nálad, hogy az új helyen is jönnének 

cserkészkedni (lásd: Toborzás).  

Megjegyzéseid: 

 



2.14. Fenntartó Bizottság  

Akármilyen jól néz ki a csapat terve, és vagányak a programjai, szükség van külső segítségre. Ez 

sokféle lehet. Az egyik legfontosabb ebben a Fenntartó Testület (FT). A Testület egy hivatalos szerv, 

ami legtöbbször a csapat városában már működik: például egy helyi magyar egyház, vagy egy 

magyar egyesület. Ez sokszor a cserkészettől teljesen független profilú, de azzal rokonszenvező 

szervezet, ami a csapat fennmaradását elősegíti.  Az FT saját tagjaiból adott időre, választja meg a 

Fenntartó Bizottságot (FB). Az egyik tipikus helyzet, hogy cserkészszülők vagy egykori 

cserkészcsapattagok, támogatókból áll össze az FB, ami majd végzi a csapatot támogató tényleges 

munkát. Vagyis az FT vállalja a csapat legális szponzorálását és a választott FB tagok végzik a 

gyakorlati munkát. (ez nem vonatkozik a felnöttcserkészekre, ott a kerület az FT).                                                                                                                                 

Ha egy új helyen induló csapatnál nincs FT, és az FB kiépitése nem triviális, találnod kell pár olyan 

embert, akik önzetlenül és kitartóan támogatnak, lehetőleg anélkül, hogy túlságosan beleszóljanak a 

mindennapi csapat életbe. Ez lehet a jövőbeni FT magja. Ha pedig már van egy FT és abban egy 

működő FB a csapat segitésére, annak életben tartása, friss, rugalmas tagokkal való bővítése a legjobb 

amit csapatod számára tehetsz. Nem elég az informális segítői kör, az FB-nek pontosan leírt jogköre 

van, lásd a lap alján. 

 

Az alábbi nem a szerzők munkája, hanem KMCSSZ anyag, amit Lendvai-Lintner Imre bocsájtott 

rendelkezésünkre.   A teljes anyag, mint “Fenntartó Testületi Káté” megtalálható a KMCSSZ honlapján. 

 

A FENNTARTÓ TESTÜLET MŰKÖDÉSÉNEK ALAPJAI 

       

MI az FT? 

 Az FT a cserkészcsapat létrehozója es fenntartója 

 

KI ALAKITHAT FT-t? 

 Jogi személy – egyházi, iskolai, társadalmi szervezet 

 Aki egyetért a KMCSSZ alapszabállyal és a célkitüzéseinkkel 

 VAGY szülöi közösség 
 

JOGAI 

 Figyelemmel kiséri a csapat életét 

 Erkölcsi és anyagi hiányosság esetén figyelmezteti a cspk-ot 

Ennek eredménytelensége esetén panaszt tehet magasabb szinten a kerületi parancsnokhoz  

onnan az IB-hez 

 Cspk megbizatására v. leváltására IB-nek inditványt küldhet 

 Cspk évi jelentését megnézheti 

 A csapat vagyonának jelentös változásait jóvá kell hagyja 
 

KÖTELESSÉGEI 

 A csapat erkölcsi, társadalmi és anyagi támogatása 

 Befizeti a tagdijat a Szövetségnek 

 FB változásokról szól az IB-nek 

Gyakorolja mindazon kötelezettségeket és jogokat, melyeket a Szövetség Intézô Bizottsága 

fenntartó testületekre vonatkozóan időről-időre meghatároz. 

Gyűléseire a csapatparancsnokot tanácsadói minőségben meghívja. 
 



2.15. A segítő szülők tipusai és a távolság megtartása 

Különböző, segitségüket felajánló szülőtipusokkal fogsz találkozni. Érdemes megismerni őket, jó ha 

gyorsan fel tudod mérni, ki milyen tipusú és mennyiben tud és fog a segítségedre lenni.   

 A - a maga terve szerint segítő felnőtt.                                                                                              

Akkor jön és abban segít, amikor ő látja jónak. Nem lehet előre kiszámítani, és nem mindíg hajlandó 

egy-egy felkérésre pozitivan reagálni. De, épp mivel kiszámíthatatlan, ezért érdemes őt újra és újra 

megkérni, hátha bejön. Az okos parancsnok megpróbálja kitalálni A. érdeklődési körét és arra szabott 

kérésekkel megkeresni. Pl. lennél-e idén ismét Mikulás? Meg tudnád varrni a csapatzászló elkopott 

szélét? Idővel nagyon jó támogató lehet belőle. 

 B - a le-leálló, noszogatandó segítő felnőtt.                  

Szívesen segít, de a lendülete rövid tartamú. Sok más dolga is van, amik versenyeznek a cserkészetre 

szánt idejével. Barátságos és kedves, és ha finoman megkérjük, újra beindul egy időre. Hasznos 

segítője a csapatnak, mert számithatsz rá egy adott dologban. Csak, mint a kakukkos órát, néha megy, 

néha újra kell indítani. Mivel az alternativa az lenne, hogy az ő munkáját is neked kellene csinálni, 

vagy valaki mást találni rá, becsüld hát meg. Sokszor dicsérd meg és amikor kell, noszogasd. 

 C - az önállóan, kérés nélkül “segítő” felnőtt.                                                                                             

Jön és csinál valamit. Körjáték közben beszalad és leállitja, hogy a kesztyű nélküli kicsik meg ne 

fázzanak. Fagyit hoz, amikor nem kellene. Mobiltelefont ad a táborba a gyereknek, hogy tartsák 

szükség szerint a kapcsolatot, ha ezek a cserkészvezetők megint valamit elrontanának… Vele nehéz 

együtt működni. Ha többször előfordul, hogy ellened dolgozik, meg kell ezt vele beszélni. Legjobb 

csendben, négyszemközt és megkérni, inkább hogyan, miben segítsen. Nem könnyű eset, mert nem 

mindig hagyja magát jó irányba terelni. 

 D -  a diktatórikusan segítő felnőtt.               

Megkérted valamire, és most ő átvette az irányítást. Utasítja az őv-idet, a cserkészeket beosztja 

helyetted, az akár beleillik az a programba, akár nem. Az lesz és akkor a tábori ebéd, amit ő gondol, 

még ha az nem is illik a programba. Még a tábortűz alatt is megcsörren a mobiltelefonja, amit persze 

nem volt hajlandó otthon hagyni, hiszen nektek szervez valamit éppen… Sokszor nagy lendülettel 

indul, azután belefárad. Máskor magára marad és tüskés less: neki senki nem segít, mindent egyedül 

kell megtennie, de majd ő jól gatyába rázza ezt a kis csapatot neked. Ha van rá mód, állítsd párba 

valakivel, aki jobban megérti a te szempontodat vagy alakíts ki egy kis csoportot, hogy ne ő legyen 

egyszemélyben a felelős. 

 E – a tehetséges, önzetlenül csendben segítő felnőtt                                                                                                                          

Ego-ja minimális, ideje és türelme végtelen, milliomos, aki most fedezte fel a csapatodat és nagyon 

értékeli, amit csináltok, ezért szponzorálni szeretné. Első lépésben egy csapatotthon felújítást és a 

kirándulásokhoz egy csapatbuszt szeretne nektek ajándékozni, persze csak ha ez a Te terveidbe is 

beleillik. Mindenhez ért, főzéstől a kopjafa faragásig. Ja és egy palackban lakik és téged valamiért 

Aladdin-nak szólít. Ilyen segítőt ritkán fogsz találni. Azonnal fogadd örökbe és kösd sorsát a 

csapathoz, legjobb, ha rövid úton kineveled felnőttcserkésszé…vagy utódoddá… 

A másik típusokból (A-D) van bővebben. Sokan lesznek olyanok is, akiknek lenne kedve, és 

kedvesek is, de nincs idejük. Gondolkodj az ő fejükkel. Mikor ér rá jobban valaki, talán pár év múlva, 

amikor már nem három apró gyereket tologat egyszerre? Vagy az év végi ünnepek után, amikor kicsit 

kifújta magát több lesz az esély? Van olyan nyugdíjas, aki épp helyét keresi, ahol hasznosnak érezheti 

magát? A legelfoglaltabb, klassz embered is be tud illeszteni talán egy fél délutánt, ha mondjuk hat 



hónapra előre tudja? Gondolkodj az ő fejükkel. Legyél a sakkmester, aki azt a lépést húzza meg, ami 

akkor, abban a helyzetben épp a legjobb.    

Becsüld meg a segítőidet, a te munkádat teszik könnyebbé. A legkisebb segítséget is nyilvánosan 

köszönd meg, hiszen ez mindenkinek jól esik. Épp az ellentéte ez a fegyelmezésnek, azt csendben, ezt 

hangosan tesszük. 

Amelyik családot bevontuk, akarmilyen kis feladattal is, azok sokkal aktivabban járnak majd 

cserkészetre, hiszen magukénak érzik a csapat többi ügyét is. Ezért fontos, hogy végiggondoljuk 

milyen kisebb-nagyobb munkákra fogjuk megkérni az “önkéntes” szülőket. Ezeket utána nagyon meg 

kell becsülni, és többször kiemelni más szülők előtt, és ünnepélyeken is szóba lehet hozni. Mindenki 

szereti, ha elismerik a (mégoly kicsi) munkáját.  Fontos az éveleji munkakörök tisztázása az őszi 

szülői értekezleten és ezután az év során ezekre vissza-visszatérni.  

A leggyakoribb gond a szülői passzivitás. Találékonynak, kitartónak, mosolygósnak de határozottnak 

kell lennünk, amikor a segitségüket kérjük. Jó módszer a szülői örs, vagy egy-egy szülő saját 

tudásának alkalmi kihasználása (épités, csillagászat, utazás, elsősegély, varrás, főzés, faragás, bicikli 

szerelés tanítására)  

Ritkább, de előfordul mindenhol az is, hogy a szülők túlságosan bele akarnak szólni a csapat ügyeibe 

(ma menjetek ki szép idő van; ne menjetek ki, esik az eső – megfáznak szegények,  ne induljatok este 

a táborba, csak reggel, hadd aludjanak még szegények; , hadd jöjjünk mi is csak egy pár fényképet 

akarunk csinálni rőluk, olyan jól mutat rajtuk az egyenruha;  hadd vigyen a gyerekem telefont a 

táborba, textelnek a parancsnoknak aki a kirándulást vezeti, hogy jelezzék ha jön az eső stb.stb.)     

Ha következetesen mindig ugyanazt várjuk el és ugyanazt (nem) engedjük meg, ezek a próbálkozások 

alábbhagynak és a szülők is megszokják a csapat szabályait, esetleg egymást is leintik. Kedvesen, de 

határozottan pár szóban elmondhatjuk mit miért csinálunk másképp, mint ahogy ők szeretné, miért is 

jó ez az ő gyerekének is (önállóság, kitartás, cserkésziesebb élet, őrsi szellem épitése stb.) Végül, ha 

kis, számunkra nem jelentős dologról van szó, s főleg, ha hasznos újitásról – ne maradjunk 

nagyképűen hajthatatlanok, sokszor az új ötlet elfogadásával nyerünk meg magunknak egy segitő 

szülőt jövőbeli programjainkhoz. Ahogy mondják: Tudni kell, mikor húzzunk, mikor eresszünk. 

            

Két tapasztalat: A felnőttcserkészekkel való kapcsolat sem mindíg könnyű.                         

1. Kicsit hasonlítanak a szülőkre: ha segítenek, akkor bele is fognak szólni a terveidbe. Ilyenkor 

udvariasan ragaszkodj a saját terveidhez. 

 2. Emlékezzél arra, hogy a legkisebb segítséget is nagyon meg kell köszönni. Minél nyilvánosabban, 

annál jobb… 

 

 

Bevált jó tapasztalat, ha a csapat kapacitása megengedi, hogy a foglalkozás ideje alatt, a szülők egy 

öreg cserkész vezetésével uzsonnát készítenek a gyerekeknek vagy más kis közös munkát végeznek. 

Közben beszélgetnek, kávézgatnak – így jobban megismerik egymást. Nagyon hatásos, ha még 

időnként előadást hallanak pl. a magyar cserkészet történetéről és a négy világrészen müködő 

csapataink összmunkájáról. Ennek egy pozitív mellékhatása lehet, hogy a szülő nem csak a gyermek, 

hanem saját érdekéből is eljön cserkészetbe, mert jól érzi magát.  



3. RÉSZ - Kommunikációs témák 

Minden sikeres szervezés alapja a jó kommunikáció.                                                                              

A parancsnoknak, még ha csendesebb természetű is, vállalnia kell a nyilvánosságot. Tudnia kell 

tisztán, egyszerűen, röviden beszélni a csapat dolgairól. Ha ez nem megy könnyen neki, jobb, ha 

otthon felkészül, pontokba szedi fontosabb találkozók előtt, kis kártyára leirja miről akar beszélni, 

hova akar eljutni a mondandójával. Idővel ez remek gyakorlás lesz a nyugodt, határozott fellépésre. 

A fejezetet a szülői értekezlettel kezdjük, ezzel is jelezve annak fontosságát. Másodjára jön a vezető 

társakkal való kommunikáció. Szólunk a lemorzsolódóban lévő cserkészekkel és szüleikkel való 

kommunikációról is.  

A csapat nem elszigetelten éli életét. A parancsnok kapcsolatban áll a többi közelebbi csapat 

parancsnokával, a körzeti és kerületi vezetőjével, s a KMCSSZ központi vezetésével is. Emellett a 

csapat lakóhelyén lévő más magyar szervezetekkel is fontos a kapcsolattartás, gondolunk itt főleg a 

magyar iskolára, az egyházakra, és más, hagyományt őrző szórványszervezeteinkre. Újabban az 

anyaország fokozott érdeklődése révén (pl. Kőrösi ösztöndijasok kiutazása, Bethlen Alapítvány 

pályázatai, Balassi ösztöndíjasok) felértékelődik a külföldi magyar cserkészcsapatok és a 

magyarországi szervezetek közötti kapcsolattartás is. 

A fejezet második felében a munka megosztásról, a vezetők egymás közti kapcsolatáról, majd a 

dícséret és fegyelmezés módszereiről beszélünk, majd néhány ajánlólevél mintát mutatunk be, 

melyeket a parancsnok használhat a tagok iskolai vagy munkahelyi előmenetelének támogatására és 

végül röviden szólunk a beteg gyerek cserkészkedésével járó kihívásokról is. 
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3.1. A szülői értekezlet 

A szülői értekezlet fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Legalább évente kétszer tartsunk ilyen 

fórumot, az év elején és a tavaszi (délen őszi) időszakban, amikor végigvesszük a sok táborozási 

programot. Ez a legjobb találkozó, ahol sok embert egyszerre tudunk élő szóban tájékoztatni, a 

félreértett dolgokat gyorsan tisztázni, hirdetni és beszámolni (reklámozni) a csapat dolgait. Egy apró 

dolog: ne lepődjünk meg a váratlan kérdéseken sem, és jó ha felkészülünk egy-egy pedáns mama 

kellemetlen megjegyzésére is, amit a többi szülő előtt udvariasan, de határozottan kell helyretenni. 

Mikről jó beszélni:  

• rövid beszámoló a lezajlott csapat, körzeti vagy nyári KMCSSZ eseményekről ("Pistikének sikerült a Fiú ÖV, 

gratulálunk neki!", "Tutaj túrán tizen vettek részt sikeresen a csapatunkból") 

• eseménynaptár bemutatása és kiosztása a következő félévre 

• megkérdezni egyes dolgokról a szülők véleményét, jelezve, hogy érdekel minket, és hogy érezzék, hogy van 

értelme, hogy itt lenniük. 

• jó dolog, ha a szülői értekezleten az őrsvezetők bemutatkoznak pár szóban és esetenként bemutatják őrsi 

programjukat. Így a szülőnek megnő a bizalma a gyerek őrsvezetőjével szemben. Mindkét fél bizalmi 

kapcsolatot alakít ki egymással.  A szülő észleli, hogy az őrsvezető felelősséget érez a gyereke iránt. 

Várjuk el a szülőktől, hogy kommunikálnak velünk!  Szóljanak előre, ha hiányozni fog a gyermek a 

foglalkozásról. Viszont, ezt számonkérni csak akkor lehet, ha mi is feléjuk kifogástalanul 

kommunikálunk. Egyedül akkor tudjuk ezt igazán elvárni, ha ők is megkapják tőlünk. 

A legszemélyesebb és leghatásosabb kommunikációs forma még mindig a telefonbeszélgetés. De a 

modern időkben nincs rá annyi idő, főleg nagy csapatoknál. Itt a csapat honlap és a csapat Facebook 

oldala sikeres eszközzé válhatnak, ha rendszeresen kezelik, vagy karbantartják (te, vagy az IT-s 

felelősöd). Kisebb csapatoknál bevált módszer a telefonlánc is – mindenki tudja, hogy kit kell 

értesítenie ha új információ érkezik. 

A jó kommunikálás legfontosabb szabálya a következetesség. Pl. szerdánként érkezzen emailen vagy 

másképp egy rövid leirás mindarról, amit tudniuk kell.  Igy tudja a szülő (vagy a vezető), hogy mikor 

kell keresni az információt.  Ha ezt rendszeressé tesszük, megelőzzük a „nem tudtam” kifogásokat is. 

Amikor fegyelmi gondot kell megosztani egy szülővel, kerüljük az erős nyelvezetet (hazugság stb.) 

Csupán mondjuk el, hogy a gyermeke mit tett.  Engedjük meg, hogy a szülő jöjjön rá arra a 

következtetésre, hogy a gyermeke ilyen vagy olyan.   

Amikor esetleg nehéz témát kell megbeszélni a szülővel (a késést, a gyenge magyar beszédet, a 

gyakori hiányzást stb.), jól működik, ha a gyermek szemszögéből elmondjuk, hogy az neki miért 

rossz.  Sok esetben a szülők nem törődnek azzal, hogy a csapatnak miért rossz valami, de saját 

gyermekének a szemszögét (néha túlzottan is) fontosnak tartják.  Jobban odafigyelnek erre. 

A következô pontokat igyekezd elkerülni, mivel nem közkedveltek a szülők körében: 

•  váratlan és hirtelen programváltozás 

•  rövid átfutási idő 

                 ne három nappal az esemény előtt tájékoztasd a szülőket egy nagy programról. Ha a fejedben még    

                 csak készülnek is a részletek, már hirdetni kell. A családok naptárjába csak igy kerülhet bele még a 

                 legjobbnak tartott cserkészesemény is... 

•  be nem tartott ígéretek;  

                 ez bármire vonatkozik (ha kell, írd fel magadnak, hogy mit ígértél, hogy el ne felejtsd!) 



3.2. A vezetői gárda - vezetői megbeszélés 

Fontos, hogy a parancsnok rendszeresen tartson gyűléseket vezetőivel. Lehetnek gyors belső 

megbeszélések pl. parancsnok és rajparancsnokai vagy az iskolaigazgató, a szülők vezetője vagy az 

Fenntartó Bizottság tájékoztatására. De vannak fontos, rendszeres és szabályos ügyrenddel 

levezetendő vezetői gyűlések is.  

A vezetői megbeszélésen lehet egy rész, amin az őv-k és st-ek kéréseit, beszámolóit, esetleges 

nehézségeket hallgatod meg. Ha lehet, ott helyben intézzük el a választ, ha bonyolultabb a téma, 

akkor se engedjünk utat a parttalan vitának, hanem adott idő után zárjuk le, és később térjünk vissza 

rá. A végtelenbe nyúló gyűlések hatásfoka nagyon alacsony. Ne engedjük a személyeskedő vitát. 

Fontos a beosztott vezetők tájékoztatása, a félévi keretprogramokról, az eseménynaptár közös 

átnézése és fontos kihirdetni vagy együtt megbeszélni a kozeljövő és a közelmúlt eseményeit. 

Ezek a megbeszélések fontos találkozók a parancsnok és a vezetői között, ahol kicserkélhetik 

tapasztalataikat, ötleteiket vagy kívánságaikat. Segíti, hogy a parancsnok ne légüres térben egyedül 

döntsön és tervezzen, hanem vonja be a raj- és őrsvezetőit is. Így ők is hatékonyabban és pontosabban 

fognak kommunikálni a cserkészekkel és a szülőkkel.  

Ha lehet, mindig legyen egy rövid továbbképzési rész is, hogy a vezetőket is képezzük. Ide tartozhat . 

az évente kötelezően megtartandó Vezetői Felelősség előadás is, de jó lehet, az előző alkalommal 

problémaként benyújtott őrsi vagy raj témákra reflektáló továbbképzés is. Igen hasznos lehet konkrét, 

gyakorlati példákat hozni (valamint fegyelmezési, játekos tanitási, ének vagy gyakorlati tudásfejlesztő 

mintákat mutatni), amiket a vezetőink rögtön tudnak utána a mindennapi cserkészéletben 

hasznositani.  

Van olyan csapat, amelyik arra is fel tud készülni, hogy saját továbbképző hétvégét tartson. Ennek 

előnye, a csapatépitésen kivül, hogy több idő jut a témák átbeszélésére. Máshol a cserkész körzet 

tarthat az egymáshoz közeli csapatok számára közös őv-i, st-i vagy akár tiszti vezetőképző hétvégét. 

Ilyenkor a csapatok közötti jó kapcsolat is épül és gyorsabban elterjedhetnek olyan pozitív 

módszerek, amik már máshol beváltak. Megerősitő érzés lehet parancsnokok számára az is, hogy az 

általuk észlelt kihivásokkal más, máshol szintén találkozott már, s esetleg megoldási ötleteket is 

kinálhat neki. 

 

A közös döntés lépései (Anselm Grün: Mit akarok? – A döntés bátorsága c, könyve alapján): 

A Csapat baráti közösség, de munkahelyi döntéseket is kell hozni. Előbb össze kell szokni, nem lehet 

a döntést csak “átnyomni”. Összejövünk, beszélgetünk, elmondjuk gondolataink, ebből formálodik a 

közös döntés. Már Szt. Benedek szerint is nemegyszer a fiatabbaktól jön a legbölcsebb vélemény. 

Valóban, sokszor a legváratlanabb szögből jön a friss érdekesség. Sokszor a legőrültebbnek tűnő 

dolog lesz az, ami a következő szintre emel. Figyeljünk nyitott szívvel a többiekre, különösen az 

Öreg, a parancsnok alázattal és nyitott szívvel hallgassa meg a többit. 

A főnök – vagy egy kijelölt project-felelős feladatai:  

- a megfelelő kérdést felteszi 

- definiálja, hogy döntési vagy csak tanácsadói hatásköre van a csoportnak 

- a véleményekre odafigyel, bekéri őket (ha kell két körben) ésszerű határidővel dolgozva 



- eldönti, a csoport készen áll-e a döntésre? 

- az eredményt begyűjti, de nem kommentálja mások döntéseit (a negatív döntést is elfogadja) 

- az eredményt közzéteszi, hogy mindenki megismerje a lezárt döntést (ne engedjen rossz légkört) 

- a meghozott döntéssel egyet nem értőket (másként szavazók) is bevonja (ne legyen fragmentáció).  

 

Megjegyzéseid: 



3.3. Kapcsolattartás a "kimaradókkal" 

 

A mai világban sok más közül választhatnak a tehetséges gyerekek, nem kell feltétlenül cserkészetre 

járni. Sokaktól halljuk azt a mondatot, hogy "igen, régen én is voltam cserkész, [de ma már ez lejárt]" 

A cserkészfogadalmat egy életre tesszük, és nem csak az iskolaév alatti hétvégék cserkésznapjaira. 

Igazából nincs olyan opció, hogy cserkész "voltam", mert aki egyszer azzá vált, az mindig az marad, 

akkor is ha nincsen rajta a cserkészing vagy nem aktív tag.  

Sok gyerek kimarad más elfoglaltságok miatt, a vezetők pedig egyetemre mennek, nem folytatják a 

cserkészmunkát. Tudatositani kell bennük, hogy az nem végzetes baj, hogy most per pillanat nem tud 

aktivan cserkészkedni. Ha ideje engedi, látogasson el pl. a csapat karácsonyi ünneprére, vagy 

elképzelhető, hogy el tud jönni vendégként a csapat kirándulására vagy a táborukba. Ha ismét úgy 

gondolja, hogy van kedve és ideje több időt szánni erre, akkor szeretettel kell visszavárni, akár 10-20 

év múltán is. Igen sok vezetőt lehet igy visszanyerni.  

A csapatépítésnél ezt, a hosszabb távon visszatérő cserkészállományt is érdemes figyelembe venni. 

Sokszor, az évek múltával, már nem is emlékszünk, hogy bizony egy anyuka, apuka maga is aktív 

cserkész volt valaha. Pedig ők, ha tudják, hogy szükség van rájuk, ha valaki megkéri őket, sokszor 

szívesen visszatérnének a csapathoz (vagy ha időközben elköltöztek, új városuk csapatához). Jó 

időpont erre pl. az első gyerekük beiratkozása kiscserkészetre. A szülők, bármilyen elfoglaltak is, 

szívesen találnak időt gyerekeikkel közös élményekre, így pl. a cserkészélet (újra)kezdésére. 

Mások, bár szeretnének aktívabbá válni, nem akarnak rendszeres szerepet vállalni. Az ilyen 

felnőttcserkészek nagyon hasznosak lehetnek viszont pl. egy évente egyszeri továbbképzésnél, 

tarthatnak szakmájukba illő cserkészfoglalkozást pl. sport-tréninget, elsősegélyoktatást, csillagászati 

képzést, kézügyességükre épülő (fafaragó, főzőtanfolyamos, szerelő-javító) foglalkozást. Legtöbben, 

ha a parancsnok erre megkéri őket, és jó előre tudják, hogy mikor miről fognak beszélni, igazi 

izgalommal készülnek fel erre. Akadhat azután olyan, akit a parancsnok fel tud kérni újabb 

foglalkozásokra is. Akár így, akár csak egyszeri volt a segítség, soha ne felejtsük el a csapat vagy a 

közösség előtt megköszönni a munkájukat.  

Ha valaki nem akar már cserkészéletet élni, de szívesen és jól segített a csapat körül, esetenként 

felkérhetjük, hogy vállaljon rendszeresebben szerepet, mint Fenntartó Bizottsági tag.        

Megjegyzéseid: 

 

     

 

 

 



3.4. Kapcsolattartás a KMCSSZen belül 

Az alábbiak a KMCSSZ hivatalos anyaga. 

 

 

A Szövetség elnevezése 1991-töl Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ). 

A Szövetség  a csapataiból áll. Ahogy cserkészvizsgádra is tanultad, körzetekből áll össze az öt 

kerület: I. Európa, II: Dél-Amerika, III. Észak-Amerika és Venezuela, IV. Ausztrália és V. Kanada.  

 

1- A Szövetség legföbb határozó szerve a Közgyűlés (annual meeting). Közgyűléseket kétévenként 

tartanak. Itt dőlnek el a döntésre váró ügyek, amik az előző két év alatt felgyűltek. Ezekről 

szavazással döntenek. A Közgyűlés szavazó tagjai a következők:  A csapatparancsnokok (minden 

megkezdett 15 csapattag után 1 szavazat jár. A kerületi és körzeti parancsnokok valamint a Szövetség 

fő tisztiviselöi (ha mindenki jelen lenne és szavazna ez közel 120 szavazat!). Minden igazolt tiszt 

részt vehet a Közgyülésen és ott felszolalhat, de nem szavazhat. Jó tudni, hogy amíg csapatod nem 

adta be a tagdíjat és az éves csapatjelentést, nem gyakorolhatja ezt a szavazati jogát.  

 

Fő feladatai: 

   

- Meghallgatja a Szövetség főtisztviselöinek jelentéseit és elfogadásukról szavaz 

- Megválasztja a fötisztviselöket 

- Jóváhagya a Szövetség alapszabályát 

- Inditványok felett határoz 

 

2- A Szövetség állandó határoző és irányitó szerve az Intéző Bizottság (IB) (executive council, 

parlament). Két Közgyülés között ez irányitja a Szövetség munkáját. 16 tagból és 6 póttagból (I-2, II-

1, III-3, IV-1, V-2, Köz 2 és 5 ex officio) áll. Az IB a gyüléseit negyedévente tartja az USA-ban 

(általában márciusban New Jerseyben, májusban és augusztusban Fillmore-ban az AKI illetve a VK 

tábor alatt, valamint novemberben a buffalo-i Tisztikonferencia alatt). 

  

- Megbizza a központi osztályok vezetüit, a vezetőtiszti testület tagjait és a kerületi parancsnokokat 

- Jóváhagyja a kerületi munkatörzsek és körzeti parancsnokok kinevezését. 

- Igazolja a Szövetségbe felvételt kérü csapatokat (Berlin) 

 

3- IB gyülések között sürgös ügyekben a hat tagú Végrehajtó Bizottság (VB) dönt – tagjai a 

Szövetség elnöke, alelnöke, Vezetőtisztje, VKVT, főtitkára, és NJ. 

 

A Szövetségi Központ 

A Szövetség végrehajtó szerve. A nevelési és adminisztrációs szervezési munkát végzi. A központot 

az elnök irányitja.  

A nevelési munka irányitója a Szovetségi Vezetötiszt (VT) 

 Munkatársai:  Vezetöképző VT 

    Kiképzési VT 

    Tanügyi VT 

    Rover VT 

    Felnöttcserkész VT 

    Kiscserkész VT  

A szervezési és adminisztrácios munka irányitója a Szövetségi fötitkár 

 Munkatársai   A központi osztályok vezetői 

    Külügyi VT (AISGO, WOSM, Magyarország, Kárpát-medence) 

    Sajtó és Tájékoztatási Osztályvezető 

    Gazdasági Osztályvezető (pénz, cserkészbolt) 

    Jogi Osztályvezető (ügyvéd) 

     

 

 



Fegyelmi Biroság 

 Vezetők és felnöttcserkészek fegyelmi ügyeiben, vitás kéréseiben, a Szövetség szabályzataiba 

ütközö intézkedések esetében dönt. 

 

 

A Szövetségi szervezeti felépitése 

 

A cserkészcsapatok a Szövetség alapegységei 

 

A nagy földrajzi egységek csapatai kerületeket alkotnak a Kerületi Parancsnok irányitásával. 

Feladata a csapatok müködésének összehangolása a helyi adottságok figyelmébe vételével. Egy 

kerületen belül, több egymáshoz közel müködö csapat körzetet alkot, ennek az élére Körzeti 

Parancsnokot választ a Szövetség vezetősége. 

Összetettebb csapat körüli kérdések esetében a parancsnok fordulhat a körzeti, vagy esetenként a 

kerületi parancsnokhoz segitségért, tanácsért.   

 

 

Szabályzatok és Alapszabály 

 

Ezeknek a szövege a KMCSSZ honlapján megtalálható. Érdemes legalább az Alapszabály részeit 

átvenni  és tudni az egyes Szabályzatok létezéséről és általános tartalmáról, hogy szükség esetén 

ezeket részletesebben is elolvassa a parancsnok.  
    

Megjegyzéseid: 



3.5. Kapcsolattartás más magyar szervezetekkel  

 

A cserkészcsapat – mint az iskola melletti másik ifjúsági intézmény, a helyi magyar élet fontos 

központja. Mivel széles korosztályt fed le (5 éves kortól egész a családtól való elköltözésig járhat 

valaki tagként a város csapatába), a legtöbb család életét érinti, s így az aktív, pozitiv helyi magyar 

élet egyik mozgatórugója lehet. Ez a lehetőség egyben nagy felelősség is. Meg kell őrizni a városban 

a csapat függetlenségét, hogy ne legyen csak egy másik szervezet alcsoportja, beosztott szerepben.  

Ha egy városban több magyar felekezet is tart fenn templomot, vagy esetleg több iskolából is 

toborzunk cserkészeket, mindegyikkel jó kapcsolatot kell fenntartani, ami sokszor igényel kisebb 

diplomáciai ügyességet. Ne féljünk ilyen esetben megbízható, pártatlan, a cserkészettel 

rokonszenvező felnőtt (esetleg épp az előző csapatparancsnok) tanácsát is kikérni.  

Túlságosan egy szervezet hatása alatt lenni, egy esetleges szervezetek közötti viszály esetén sok 

feszültséghez vezet, és kivételezést, elzárkózást okozhat a többi magyar szervezettől, ahonnan pedig 

újabb tagokat toborozhatnánk.  Végső soron az egyoldalúság és elzárkózás a csapat hanyatlásához is 

vezethet.  

Fontos tehát a jó kapcsolat ápolása a helyi Magyarok Szervezetével, óvodával-iskolával, 

egyház(ak)kal,  a konzulátussal, és más helyi magyar szervezetekkel. Különösen fontos, hogy az 

iskola és a cserkészet között rendszeres párbeszéd legyen. Fontos a tanórák és a cserkészet idejének 

és helyének egyeztetése, hiszen okos választással (pl. egy napon, egymás utáni azonos helyszinen 

tartott foglalkozással) sok gyereket meg tudunk tartan, akit másképp a szülők csak vagy erre, vagy 

arra vinnének el. Soha ne felejtsük el, a gyerek a fontos, nem a szervezet. A családok számára 

megkönnyitett gyerekszállitas, jó esetben toborzási eszköz, de figyelmetlen szervezés esetén a 

lemorzsolódás oka is lehet. Sokat segít, ha a cserkészparancsnok és az iskola vezetői ismerik 

egymást, s esetenként meg is hívhatják a másik felt a tanári kar vagy a csapat egy-egy gyűlésére. A 

nyári szünet alatt, jó lehet, és a programütközéseket segíti elkerülni, ha a két szervezet egyzteti 

egymással a tervezett programjait (iskolai curriculum és a csapat munkaterv kicserélése egymás 

között). 

Ahol a helyzet nem engedi meg az ilyen foku együttműködést, ott is türekedni kell az elérhető 

legjobb (minimum  semleges) kapcsolat kialakitására. És remélni, hogy idővel esetleg a társzervezet 

következő vezetőségével lehet majd jobb kapcsolatot kiépiteni.   

Prominens helyi magyarok is esetleg felajánlhatnak segitséget. Itt is mérlegelni kell, hogy ez mekkora 

külső befolyást nyit meg a csapat ügyeibe, de – esetleg a Fenntartó Bizottságon keresztül – érdemes 

ezeket figyelembe venni. Magyarországi magyar szervezetekkel való kapcsolat esetén fontos, hogy ne 

a csapatparancsnok vagy néhány embere személyes szimpátiája döntsön, hanem a csapat objektiv 

érdeke. Kerüljük a politikai állásfoglalást és a pártokhoz való kötődést. 

Megjegyzéseid: 

 



3.6. Megjelenésünk a társadalomban (PR)  

Nagyon fontos, hogy a komoly munka, amit belefektettünk egy-egy eseménybe pozitivan 

megjelenjen a helyi nyomtatott vagy elektromos sajtóban, a környék magyarsága rendszeresen 

kapojon hírt a csapat főbb eseményeiről és eredményeiről. Sok, jól szervezett, jól levezetett és utána 

hírül adott eseményből alakulhat ki pozitiv kép a helyi cserkészekről..   

Talán nem gondoltad ezt így végig, de minden percben, minden megjelenésedkor,  még ha egyenruha 

nélkül is vagy, azonosithatnak téged a csapattal. Ezért nem a magánszemélyt, hanem a cserkészt (is) 

látják benned, akár jó dolgokat, akár rosszat teszel. Kell egy kis diplomatikus viselkedést tanulni tehát 

és fontos elkerülni az extrém helyzeteket, amik rossz fényt vetnének rád, mint magánemberre, de a 

csapatodra is. A személyes megjelenésen túl, ma már egyre fontosabb, az Interneten, e-mailekben, 

Facebook-on való fotókon, üzenetekben való megnyilvánulás is. Nem csak az, amit mi teszünk közzé, 

hanem az is, amit mások tesznek-tehetnek közzé rólunk. Ezért nem elég cserkészként, hanem 

vigyázni kell a viselkedésre a magánszerepléseink során is.   

Ugyanez persze igaz a csapat többi tagjára is, jó ha emlékezteted őrsvezetőidet is időnként, hogy amit 

közzétesznek, úgy tegyék, hogy azt pl. őrsi tagjaik szülei is jó eséllyel látni fogják. Nem vet jó fényt a 

csapatra az, ha egy szülő visszatartja a zőrsből a gyerekét, mert nem bízza rá az őrsvezetőre, annak az 

Interneten, vagy Facebookon való megjelenése miatt. És végül persze nem közömbös az sem, hogy a 

college-ba/egyetemre jelentkező őv-ről mit találnak az egyetemi felvételi iroda munkatársai a net-en...  

Nagyon fontos a szülők rendszeres tájékoztatása, a jó PR szempontjából is. A Szülői értekezletről 

máshol már részletesen írunk. Emellett jó bekapcsolni a szülőket – egy adott határig – a 

cserkészélményekbe is. Hívjuk meg őket a nyílt napra, vagy toborzáskor lássanak bele a cserkészetbe, 

vagy akár a csapattábor egyik napjára jöhessenek el ők is, alakíthatnak szülői őrsöt, részt vehetnek a 

tábortűzön is saját tábortűzi számukkal pl. 

A kapcsolat a csapat jóakaróival nagyon fontos. Ezt, mint egy dísznövényt, ápolni kell. Soha nem 

lehet elég a dicséretből, jutalmazásból, munkájuk nyilvános elismeréséből. Még a legsemlegesebb 

kivülállókból is alakithatunk ki új jóakarókat, egyszerűen emberséges, pozitiv viselkedésünkkel. 

 Volt egy idő, amikor a cserkészetben a szolgálat természetes volt, de ma már nagyon fontos a 

köszönet és a dícséret. Ha bárki, bármi tesz a csapatnak, azt jó megköszönni. Ha résztvesz a csapat 

egy helyi megemlékezésen, egy kis lapra írt köszönet vagy dícséret sokat tesz. 

Egy idősebb, volt cserkész felkérése valamilyen program levezetésére pl. egy bábszínház vagy 

mesemondó verseny bíróként, az megtiszteltetés és növeli a csapat hírnevét. 

Bár ma már a honlap vagy a Facebook nagy támasz ebben, nem helyettesíti a csapat élő szereplését, 

fellépését vagy a csoportos részvételt egy helyi magyar rendezvényen. 

 PR külsőség ötletek 

Lehet a csapatod száma, autóra ragasztható matrica (Cleveland-iek jól csinálják). Honlapotokat 

hirdethetitek más helyi magyar web-oldalakon. Helyi újságban elhelyezett cikk sokakhoz eljut. 

Csapatpólók (T-shirt) vagy pulloverek felirattal. Csapatnaptár sok fotóval. Business card méretű 

kiosztható kártya, rajta a cserkészet ideje, helyszíne, alapeszményei, a honlap cime vagy a parancsnok 

e-mail cime (Hamiltoniak jól csinálják).  



3.7. A munka megosztása  

Legyen egy belső mag, akire támaszkodsz, utána pedig táguló körökben egyre lazábban a csapathoz 

kötödő emberek. Ilyen legyen az e-mail listád is: legyen egy listád a gyors kommunikációra csak pár 

legbelső munkatársaddal, akikkel szinte napi kapcsolatban állsz. Egy második, nagyobb létszámu 

lehet a középvezetőknek (öv, st, FB-tagok) szóló, végül a legszélesebb körű, az összes szülőnek megy 

ki. Bánj óvatosan a kiküldött email mennyiségével, nem csak nem illik, de el sem olvassák 

(hatástalan), ha naponta küldesz ki “szuper fontos” jelzésű leveleket.  

Fontos, különösen nagyobb csapatnál, a kiégésed de a kapkodás elkerülésére is, hogy az év elején (a 

munkatervben is rögzítve) kiosszátok, ki miért lesz az év során felelős.  

Így gondolkodhatsz a feladatokról: kinek adhatsz át egy egész témakört (mint egy teljes modult), 

hogy önállóan megcsinálja? Például óriási segítség, ha valaki elvállalja a pénzügyeket, a tábori 

helyszín kiválasztását-lefoglalásást, a KMCSSZ adatbázis adatbevitelt, az Olvasópróba csapaton 

belüli népszerűsítését, a keretmese irást.   

Mások nem vállalnak ilyen nagy, az év során ismétlődő munkát, de hajlandóak egy esemény 

levezetésére. Ilyen segítőknek csak konkrét, kisebb, egy célra-egy időpontra szóló feladatokat szabad 

kiszabni. Ők is nélkülözhetetlenek, gondolj pl. egy Bál bizottságra, egy szavaloverseny zsűrijére, 

vagy mondjuk a március 15.-i ünnepség megszervezőjére.  

Végül, fontos eldönteni, hogy mit adunk ki a kezünkből és mit nem. És azt is, hogy mit adunk ki pl. 

az st-cst társaknak, és mit adunk a nagyobb közösségbeli segítőinknek (szülők, külsőbb-alkalmi 

segítők). Gondold át a te stilusodat, pl: 

IGEN kiadom – rutinok, élelemvásárlás, szállítás, varrás, IT, ünnepélyek rendezése, egészségi lapok 

NEM vagy csak társvezetőmnek – táborhely választás, csapat körüli személyi ügyek, éves tervezés, 

budget   

Ez egy komplex, folyamatosan változó és lényeges része a parancsnoki munkának. Nem véletlen, 

hogy szoros a kapcsolat a jó munkamegosztás és a könyv más fejezeteiben említett témák között:  

Kiégés, Utódnevelés, Mindent nekem kell csinálni, Fenjntartó Bizottság, Szülők bevonása, Toborzás. 

  

 Ne legyünk micro-managerek. Ha felkértünk valakit egy feladatra, járjunk utána, de ne 

szóljunk bele minden lépésbe. 

 

A paracsnoknak mindíg azt a munkát kell elvégeznie, amire nem talált megfelelő embert. Ez lehet, 

hogy minden évben változik. 

Minden munkát lehet apróbb részmunkákra szétválasztani. Minden személyt lehet valamire 

alkalmazni: Soha ne küldjünk el el senkit, aki jelentkezik segiteni. Ha valaki jelentkezik és hirtelen 

nem tudod, hogy mivel segítsen, add át neki a saját munkádat, úgyis rögtön találsz majd magadnak 

mást...  



3.8.  A fiatal Vezető – milyen közel vagy távol legyek a többi cserkésztársamhoz? 

 

Szeptember eleje van.           

    Nincs egy hónapja, hogy elvégezted a VK-n a tiszti tábort és most átveszed a csapatot.  

Legtöbb csapatban a csapatparancsnoki munkára valakit kinevelünk, mert erre a feladatra általában 

nem állnak sorba a cserkészvezetők. A többi cserkészvezető vagy nem szeretné átvenni a munkát, 

vagy már más felelőséget vállalt.  

Te vagy az új parancsnok, azért mert benned megbízott valaki. Nem azt jelenti, hogy te vagy a főnök, 

hanem, hogy nálad van a végső döntés és felelősség. Óvakodj az uralkodástól. A többi vezető a 

csapatban, akivel talán eddig egy szinten álltál, még mindig társad, barátod – nem vagy egyedül mert 

a csapat élére kerültél. Az eddigi barátaid mostantól is azok lesznek, de óvakodj, hogy ezt velük is 

kommunikáld. Leginkább akkor nyered meg a cserkésztársaid bizalmát – legyenek fiatalabbak vagy 

idősebbek – ha megbízol bennük és beavatod a munkádba. Egyik legfontosabb feladatod amúgy is az, 

hogy delegálj, hisz egyedül nem fogsz tudni mindent teljesíteni. 

Ahol egy segédtiszt lép előre, a többiek között ez feszültséget okozhat. Irigység, mellőzöttségből 

fakadó sértettség később sok rossz forrása (csapat megosztása, klikkesedés) lehet. Legjobb, a régi 

szabályt követni, oszd meg és uralkodj. Csak itt nem a társaságot kell megosztani, hanem a csapat 

munkát úgy, hogy minden tehetséges vezetőre jusson saját feladat. A barátság megmarad, nem 

érdemes a “főnököt” játszani, csak mert te lettél a parancsnok. A vezetés szolgálat. És példa, mint 

tudjuk. Az okos vezető maga előtt tolja a csapatát, nem maga akar a napfényben fürdőzni egyedül. 

Így egy nap az utódkeresés sem lesz gond.  

Cserkésztestvéreid, de beosztottjaid is.  Demokrácia és irányadás vs diktatúra és kézi irányítás. 

Önállóságra nevelés pozitiv impulzusokkal (dicséret). Mint önkéntes szervezet nincs kötelező 

munkaidő és túlóra, nincs fizetés, mindez belülről kell motiválódjon.  

Egy az egybeni beszélgetések.   

A motiválás és a manipulálás közötti kicsi, de fontos különbség.  

Megjegyzéseid: 

 



3.9. Hogyan dicsérjünk és motiváljunk?   

Dícsérni mindig, mindenkor, mindenkit lehet és a pozitiv motiváció sokkal jobban működik 

legtöbbször. 

Gyakran, célzottan, nyilvánosan, néha váratlan legyen a megdicsértnek, hogy észrevettük a jót, amit 

csinált. Ne legyen sok ajándék, mert nem birod pénzzel és a normává változik. a tett fontosabb 

(dicséret), mint az elkövetője (jótevő), igaz ez a negativ tettekre is,  adjunk kicsi tárgyat, de nagy 

közönség előtt. Ne higitsd fel a dicséró szavad súlyát, de maradj mindig pozitív, bátorító, akiről 

tudjék, mindig figyel, mérlegel, de hajlandó újra is kezdeni, ha kell. (még egy esély).  

Amikor jót tesz a vezető, vonjunk le ebből egy pozitiv következtetést és azt osszuk meg a vezetővel.  

Használjunk pontosabb jelzőket amikor ezt elmondjuk.  Pl. ahelyett, hogy mondanánk, hogy jó volt 

valamilyen játék, mondjuk azt, hogy ötletes nevelő a vezető mert egy egészen új játékot tanított ami a 

következő szempontokbol volt nevelő hatással (1,2,3). Lehet, hogy a vezető észre sem vette magán, 

hogy ő ilyen, de most tudatosul benne, hogy ilyen kell legyen.  A pozitiv munkájából saját magát is 

neveli a vezető.   

A vezetőt figyeljük hosszú távon és figyeljük meg, hogy milyen pozitiv dolgok ismétlődnek a hetek, 

hónapok során.   

 

Megjegyzéseid: 



3.10. Hogyan büntessünk? A fegyelmezés alapjai  

Nem mindegy hogyan, de az sem, hogy kitől jön a bűntetés. Az alábbiakban, közzétesszük az I. 

kerület (Europa), iránymutató táblázatát. A jobboldali három oszlop mutatja, hogy javaslatuk szerint, 

ki végezze az adott fegyelmezetlenségi vagy más probléma megoldását.   

 

Mivel óriási élmény a kirándulás vagy akadályverseny, fájó, ha ezen a részvétel meg lesz 

vonva. Ez nem jó megoldás. Fontos megértő lenni, a cserkészélmény nagyon fontos, azt ne vonjuk 

meg a cserkészeinktől, valami más megoldást keressünk, pl. program kidolgozás, kézügyesség 

levezetése, dolgozat írás.  

Konfrontációs beszélgetés négy vagy hat szem közt:  

Nyugodt körülmények közt, elvonulva a cserkésztársaságtól, vagy őrstől, kibeszéli a két veszekedő 

fél a konfliktust. Ebben egy semleges vezető felügyelete ajánlatos. A konfrontációs beszélgetés célja 

a rosszaság mértékének megfelelő önkéntes felelőség vállalás “elfogadtatása”. Például, a gyerek 

gondoskodik arról, hogy egy-két foglalkozás alkalmával uzsonnát készít őrsi tagjainak.   

Fontos hogy a parancsnok ne igyon bort miközben vizet prédikál. Viselkedése mindig is 

tükrözze amit elvár vezetőitől és cserkészeitől – egyenruha viselése, időben érkezés, táborban reggeli 

torna, táborban nincs különcködés pl. csak akkor mehet repetára ha a napos megengedi, stb. 



Fegyelmezés – Általános alapok  

Figyelni kell, hogy csináljuk, mert hatása hosszú időre meghatározza majd cserkészünk hozzáállását. 

Helytelen módszerek ”eredménye” lehet, hogy egy hatalmi alapon hozott, túl erős büntetés a 

gyerekben ellenérzést, lapulást, nem egyenes viselkedést válthat ki. Hasonlóan a cserkészetünk által 

tiltott testi fenyités egyik káros hatása a gyerekben kiváltott félelem, és emiatti lapitó viselkedés.  

Jobb megoldás, ha a rosszaság után törekszünk a motiváció megértésére, majd nyugodt helyen és 

időben kerítünk sort a megbeszélésre és a probléma közösen átbeszélt korrigálási módjára.  

Más a megoldás viszont a veszélyhelyzetet okozó fegyelmezetlenségre: Kritikus helyzetben (fegyver 

jelenléte, tűzeset, utcai veszély) az első és legfontosabb a veszélyből kimentés és a további 

veszélyeztetés megakadályozása, redukálása. Ezek után, késóbb kerüljön sor az áthágott szaály 

szigorú hangsúlyozására és a büntetés kiszabására-. Néha az eset elismételtetése, közös eljátszása is 

segithet. 

Miért nehéz fegyelmezni? 

- higgadtnak kell maradni (10-ig számolni, gyereket kézen fogva egy percig csöndben 

bandukolni) 

- gondolkodni kell, nem csak csipőből tüzelni – az adott helyzetben, mi a legjobb módszer? 

- át kell tudni látni a baj hátterét is 

- értelmes büntetést kell adni (olyat ami specifikusan a rosszaságot korrigálja/megoldja) 

- ha más szülő/nevelő/cserkész is részt vesz a folyamatban, a gyerek előtti véleménykonfliktus 

vagy alkudozás elkerülendő 

- később következetesnek kell maradni (ha először büntetünk, de máskor ugyanazt elnézzük, 

vagy másnál/magunknál eltűrjük – összezavarja a gyereket)  

- nem használhatunk testi fenyitést (ha becsúszott, akkor elnézést kérni, de ne csusszon be) 

 

Ne a személyt biráljuk,      hanem a rosszaságot: 

“miért kell NEKED mindig rossznak lenni?”  - “ma is nehéz nap volt” 

“ a Cica örs már megint lejáratta magát”   - “behoztátok a sarat a szobába” 

“ Pistike rossz volt”     -  “ rossz dolog összefirkálni a falat” 

 

Time-out: 

Lényege kiemelni a gyereket a rosszalkodási környezetből (sarokba áll, kimegy, félreeső székre ül) 

és időt ad neki, hogy lehiggadjon és saját maga változzon, ne vezetője kényszeritse 

Nem lehet túl hosszú: (maximum = életkor /években/ per perc, pl. egy 8 évest 8 percre) 

 

Azon is elgondolkodhatunk, hogy mik motiválják a fegyelmezetlenséget a cserkészünknél? 

- unalom 

- kisebbségi érzés 

- feltünési vágy kompenzáció 

- fáradtság 

- félelem vagy szorongásból való kitörés 

- imponálni akarás a másik nem vagy azonos koru társak előtt 

- ADD vagy rövid attention span 

- aggresszivitás, verekedés 

- komoly kihágás, alkohol, drogok 



1- FEGYELMEZÉS KICSIKNÉL – AZ ÓVODÁSKOR 

Jó párositani a szidást a pozitivummal 

- Én megbizom benned, Te ennél jobbat is tudsz, Most meglepődtem, mert te nem ilyen vagy, 

Próbáld meg, hiszen máskor jól megy neked, a Cica örstől többre számitok 

- Ha megcsinálod (a helyrehozást), akkor mehetünk tovább (egy számára kellemes 

foglalatosságra) – “ha összeszeded a szemetet, mehetünk épitőkockázni” 

Amikor fegyelmezünk, szidunk, akkor  

Ne kérdezzünk:      Inkabb állitsunk: 

- Hányszor mondtam már?  - Megbeszéltük már, sokszor hogy… 

- Abbahagynád?   - Ezt most hagyd abba 

- Nem érted?    - Te is érted már, hogy miért/miért nem… 

- Miért nem tud a Cica örs egyszer? - Ti is tudtok… 

 

Ne könyörögjünk:      Utasitsunk határozottan, nyugodtan 

       Ilyenkor azért tegyük hozzá a “kérlek” szót a végén. 

       Ez az udvariasság, a gyerek iránti   

       tiszteletet jele, nem gyengeséget jelent. 

- Pistike, volnál szives felállni? - Állj fel, kérlek! 

- Felszednéd?    - Szedd fel, kérlek! 

- Kérem szépen ne rugdosd a falat - A falat nem rugdossuk! 

- a Cica örs elindulna végre?  - Induljatok! 

 

Legyen egyszerű a fegyelmezés és mutassa, hogy törődünk velük 

- ne menjen közben a TV, ne hallgassunk iPodot, ne csináljunk mi drámai előadást, ne 

nagyitsuk fel a kis rosszaságot, ne bombázzuk őket egy hosszú sor utasitással, ne égessük le 

őket mások/örs/csapat előtt – inkább húzzuk félre röviden, ha fegyelmezni kell. 

- ne büntessünk biológiai úton (nem mehetsz ki pisilni, nem ihatsz/ehetsz, alhatsz!) 

Kérjük számon a feladott korrekciót és legközelebb is tartassuk be 

2-5 évesek – Nyafogás, Hisztizés, Dirigálás, Verekedés, köpködés, – önközpontú viselkedés 

5-6 éves korban elindul az egymásra figyelés, közös játék, közös norma elfogadás/társas szabályok, 

jobban képes elviselni a vereség, a megosztottság érzését. 

A játék, mint elterelő, korrigáló, indulatalevezető (lerombolja a kockát, nyúzza a babáját) 

 

 

 

* * * 



2- A KISCSERKÉSZET ÉS A NAGYCSERKÉSZET ELEJE - AZ ISKOLÁSKOR (6-13) 

Félelmek már kialakultak eddigre, de palástolja ha nem tudja megoldani 

Megalázás, nem tud beilleszkedni a Macska örsbe – szocializácios félelmek a legnagyobbak 

- mások durvák vele, kizárják, rákiabálnak, ellökik (lelki vagy testi kizárás) 

- vezető nem szereti, vagy nem tudja mi lesz vele egy táborban, kiránduláson stb. 

(otthon = menedék, ezért a szülő nem tud róla vagy túl felületes, hogy észrevegye) 

Beszélgessünk! A gyerekkel, a szülővel, a tanárokkal. Hallgassunk, ne a választ készitsük… 

Kérdezzük meg ŐT, hogy mi a megoldás, ne diktáljunk, segitsük őt a ráébredésre 

Mit sugalljon a viselkedásünk? Türelem – biztassuk, de ne erőltessük túl 

Bizalom – feltételezzük, hogy meg tudja oldani 

Optimizmus- a világ jó, és jó helyen vagyunk benne 

 

Fegyelmezés 

Könnyebb, mint az óvodáskorban, mert több a figyelem és alakul az önfegyelem. De 6-13 éves kora 

között nagyon sok kritika éri: (társak, tanárok, szülők, vezetői) – “már nem vagy kicsi, elvárjuk, 

hogy…” 

a gyerek reakciója, az “acting out” – néha bonyolult megérteni, hogy a rosszaság mögött mi 

mozgatta… 

Tipikus problémák:          Laikus leírás    Definiált probléma 

- nem tud / nem akar együtt játszani/dolgozni   Aszociális 

- felesel/tiszteletlen/nem teljesiti a kérést vagy feladatát Lázadó kamaszkor 

- hazudik/másokat hibáztat     Hamis értékrend 

- rongál/nem vigyáz a dolgaira     Fizikai rombolás 

- lop        Öntörvényűség 

- verekszik/aggressziv      Erőszak 

- dühöng/nyughatatlan      Önuralom hiánya  

- éretlenül viselkedik      Gyerekesség-Infantilizmus 

- szétszórt/megbizhatatlan     Attention deficit ADHD 

- aggodalom, félelem, hangulatingadozás   Depresszió, Öngyilkosság 

- túl sokat/keveset eszik     Bulemia, anorexia 

 

 

 



A fegyelmezés részletei 

- Legyen konkrét (“ne üvöltözzetek”) nem pedig elvont (“A Macska örs legyen jó”) 

- Legyen az utasitás rövid, különben a hosszú litánia alatt kikapcsolnak… 

- Legyen egyértelmű – kérdezzünk vissza, “Pista, akkor most mit kell csinálnod?”                     

de ne engedjük, hogy hosszabb vitába bonyolódjon velünk 

- Ismerjük el, ha a szabályt nehéz lesz megtartania és kitartó munkát várunk el tőle. 

- Érezze, hogy mi is az ő oldalán állunk, szeretnénk, ha sikerülne neki a feladat. 

- Ismerjük fel a kóros nagyobb problémákat és beszéljük meg a cserkészvezetővel és a szülővel! 

(lásd lista fenn) 

 

A viselkedést biráljuk NE a személyt! 

Nem ő a rossz, hanem ami történt. Önbecslésuk nekik nagyon fontos, ne okozzunk sérülés    (“Pista 

hülye vagy” , “bunkó vagy”. “szörnyeteg vagy”, “megbizhatatlan link alak vagy”) 

Hallgassuk végig – igy az ő álláspontja kiderül, mi is többet tudunk meg, figyeljük a testbeszédét is 

Vezessük el a korrekcio felé, ha azt gondoljuk, hogy hazudik – adjunk egérutat… 

EZUTÁN higgadtan, röviden és tisztán mondjuk meg a véleményünk, zárjuk le a vitát mielőtt 

elvadulhatna. 

A büntetés legyen arányban a rosszasággal és korrigálja azt. 

Ha másik társát megsértette, kérjen bocsánatot tőle – a legnehezebb dolog! 

Ha lehet, a pozitivat is hangsúlyozzuk ki – ez előbbre visz, önbecslése nő! 

A büntetéssel korrigáljon valamit, amivel viszont ki fog tűnni a többiek közül és megdicsérhetjük 

érte!  Még jobb, ha velünk együtt tehet valamit, ami őt felemeli hozzánk és mi példát mutathattunk (a 

cserkészet elsősorban példa)  - akár más rosszalkodás felett adjunk lehetőséget, hogy ő mondjon 

először véleményt/adjon tanácsot – “no, Pista, te most mit tennél ilyen helyzetben?” 

Egyeztessük a büntetést a többi felnőttel – szülővel, táborban a vezetőkkel, hogy egyértelmű legyen. 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 



 

3-NAGYCSERKÉSZET VÉGE – ÖV – REGŐS - A KAMASZKOR (13-18 évesek) 

A társak közötti népszerűség és elvárások óriási nyomást jelentenek (peer pressure). 

Ez akár erősebb lehet, mint a szülői ház, vagy a cserkészélet törvényei. 

Az elfogadottság/csoportba befogadottság iránti vágy nagyon erős ebben a korban. 

(öltözködés, hajviselet, piercing, tattoo, moziválasztás, hobbik, zenék, cigi, drogok) 

 

A sport, tanulás, dating, szülők, vallás, a cserkészet is lehet “gáz” (lame) vagy “menő” (cool, sexy) 

 

A kamasz szociális és az individuális intelligenciája is fontos, de sokszor nincs egyensúly ezekben. 

Extrovertált (szoc>indiv) versus  introvertált (szoc < indiv) személyiség. Értsünk meg minden 

gyereket, hogy miben jó és miben nem – ez segiti a fegyelmezési eszköz jó kiválasztását is. 

Szociális – barátszerzés, vezetői készség, kompromisszumkötés, probléma megoldás 

Individuális – egyéni tudás gyarapitása, önismeret, egyedüllétet is fel tudja használni, saját 

személyének igényeivel és korlátaival is tisztába kerül. 

Mi működik az öntörvényűnek tűnő társaságnál? 

- pontos határok kijelölése (mikorra kell beadni a munkatervet, tábori jelentkezést, mi az ami 

nem tűrhető el – kis dologtól pl. textelés örsi óra alatt  zero drog-toleranciáig stb.) 

- utána a szankció (tiszta, egyértelmű, és többiekre is kiterjedően konzekvens – táborból 

hazaküldés) 

- elvárások tiszták legyenek a cserkészélet vs általános élete között (és lehetőleg ne legyen 

ellentmondásos – nehéz elvárni, hogy teljesen másképp viselkedjen arra a két órára, amig 

cserkész, mint ha nem az – tattoo-t takarja el, füvezés mindig rossz, nem csak ha 

egyenruhában van, iPod nem tartható a fülben éjjel-nappal) 

- adjunk értelmes, számára is vonzó alternativát, amivel a cserkészet a mindennapi 

kamaszkultúránál többet/vagányabbat adva meggyőzi, hogy ezért érdemes 

Mi nem működik? 

- a társaságuk birálata ( a Vadmacska örs “sucks”) 

- mások előtti lejáratásuk, semmibe vevésük, önbecslésük letörése (István nagyon béna) 

Mint vezető észre kell vennünk, ha a fegyelmezési probléma komolyabb gondot takar. Depresszio! 

GONDOLJUNK RÁ! 

A depressziós gyerek megközelitése 

- Szeretetnyilvánitásokkal - Egyéni elbeszélgetésekkel  - Lazitás 

- Kreativ és önbizalomnövelő foglalatosságok   -  Stressz redukció 

 

 



Kamaszok fegyelmezése 

Bonyolult dolog  

MI már nem vagyunk testi és szellmi fölényben  ŐK élesen meglátják a hibákat és meg is fogalmazzák. 

Ök tovább fenn vannak este és több idejük jut dolgokra, mint nekünk a munka mellett.  

A cserkészvezetőnek nehéz átállni az alacsonyabb korosztályokról a kamaszokkal való viselkedésre, 

pedig a korábbi jutalmazások (csoki) és büntetések (sarokba áll) már nem működnek. Idegileg jobban 

birják, mint a felnőttek, ha a felnőtt elveszti a türelmét, a kamasz csak ellép/elhidegül (hiszen saját 

társasága már lassan úgyis fontosabb neki). 

Szabályok megszegése:    Mint parancsnok tudatodban kell legyen, hogy milyen kihágásokat 

fegyelmezel és mennyire súlyos következménnyel járhatnak. Csapatodon vagy cserkész eseményen 

belül, például táborban, kiránduláson vagy AKIn előfordulhat, hogy cserkészeid megszegik a 

szabályt. Ez a te személyedtől független, de előfordul.  

Orvoslás: a kihágás súlyától függően, személyes beszélgetés és konfrontáció szükséges. Sokszor 

olyan helyzetben találod magad, hogy valaki, akiben megbíztál, nem úgy cselekszik, ahogyan azt 

elvártad tőle. Ebben az esetben ritkán segít egy azonnali táborból vagy eseményről való kizárás mert 

talán pont arra a személyre szükséged lehetne. Minél szmélyesebb a kapcsolatod a vezetőiddel, annál 

inkább várhatsz el fegyelmezett viselkedést. Te legyél a példa, ha nem akarnak neked csalódást 

okozni, mert tisztelnek és szeretnek, akkor be fogják tartani a szabályokat. 

DE: 

A kamasz, miközben ellép a felnőtt mellől, még mindig vágyik a vele való foglalkozásra és szeretetre 

és az elismerésre. Akarja a véleményét hallatni, de meg nem képes önállóan felnőtt módon élni és 

dönteni.  Ezt valahol befele tudja, és ezért a megfelelően eltalált hangnem esetén elfogad minket… 

Cél a felnőtté érés segitése: 

Az önnevelés, a belső törvények kialakulásának segitése, nem az egyszeri büntetés. 

Jobb ha bevonjuk a megoldásba (és a megelőzésbe), mintha parancsokat osztunk. 

Korlátok helyett útmutató póznákat állitsunk nekik. 

Egyszerű (és kevés), határozott (vitamentes) és következetes (másokra is ugyanúgy álló) szabályok a 

jók – egy mondatban elismételhetőek és mindenki betartja. 

Fizikai bántalmazás nem megengedhető (és nem is tanácsos), és  figyeljünk, hogy a  szemrehányás és 

lejárató birálat (szóban) legalább olyan bántó lehet neki, mint a büntetés.  

Nem a személyt biráljuk, hanem a cselekedetet. Ne szégyenitsük meg, főleg nem a társak előtt. 

Megvonások (autó, TV, édesség nem jól működnek, a szociális kommunikáció megfosztására nagyon 

érzékenyek (messaging, texting, iPod, Facebook) de mégsem hatásos nevelő eszköz.  

Példamutatás sokszor a legjobb – autózás közben telefonálás, helyett félrehúzódás és úgy hivás. 

Instant messaging abbahagyása, TV/computer kizárása cserkészeseményeken. Dohányzás, drogok. 

Időbeosztás, időszakitás másokra. Önfegyelem, öltözködés, személyes tisztálkodás táborban.  

Egészségnevelés segit az evési, drog, alkohol, cigaretta problémákban.  



- 3.11. Ajánlólevelek 

Fontos, hogy olyanoknak adjunk ajanló levelet aki tényleg megérdemli. Az ajánlás szintje az 

legyen arányos az illető elvégzett önkéntes munkájának szintjével. Nádas Kuni anyaga, 2013 

 

Milyen legyen egy ajánlólevél: 

• Az ajánlást szabjad a pályázathoz,  legyen az munka, iskola vagy ösztöndíj pályázat stb. 

• A levél kezdetén mutatkozz be, mint ajánló. Írd le, hogyan ismered a cserkészt akit ajánlasz, 

mennyi ideje és miből ered az ismeretség. Fontos hogy megértsék, hogy jól vagy tájékozva. 

Ezáltal tudod felépíteni ajánlásod hitelességét.  

• Ismertesse az egyén általános tulajdonságait megvilágítva egy vagy két részletes példával.  

• A legtöbb esetben egy ajánlólevél három vagy négy pontból áll, és ne legyen hosszabb mint 

egy oldal. 

• Ne felejtsd el, személyesen aláírni a levelet. 
 

A levél megerősítheti a cserkész teljesítményeit, megnevezheti a cserkész által elnyert elismeréseket és 

díjakat. A levél kitérhet jelem vonásokra: mint pl. becsületességre, megbízhatóságra, ötletességre, 

kivitelező képességre, stb. De ne csak soroljuk fel ezeket hanem legyen hozzáfűzve példa. 

A levélben kiemelhetjük hogy mennyire tud a cserkész másokkal együtt működni és ugyanakkor mennyire 

képes önálló munkavégzésre. Szintén jó kiemelni cserkészünk  egyéni erősségeit. 

 

Minta 

 
Mint a 34 sz. Zrinyi Ilona lcscs. parancsnoka ajánlom XXX-t a Teleki Pál Alapitvány BBI ösztöndíj pályázatára. Négy éves kora óta 

ismerem és tanuja voltam hogy hogyan fejlődött kiscserkészből cserkészé és aztán cserkészvezetővé. Ma már XXX csapatunk legjobb 

vezetői köze tartozik. Tavaly mint raj vezető működött a csapatnál. Kiképzései ötletesek és szórakoztatok voltak. Sikeresen tudott 

“játszva” tanítani. A beosztott cserkészei rajongásig szeretik, a vezetői társai pedig mint barát és jó tanács adó fogadják. XXX 

csapatunk egyik leglelkesebb cserkésze. Ragaszkodik magyarságához, vallásához és ezt a cserkészei előtt hangoztatja. Szívesen 

leáll különböző nehezebb élet felfogási kérdéseket megtárgyalni. A leányok sokszor fordulnak hozzá tanácsért. 

            XXX Édesapja, nem beszél magyarul. Viszont Édesanyja aktív csapatunk fenntartó testületében és (rokona) hosszú éveken át 
a cserkész vezető képző táborunk egyik altáborának volt parancsnoka. Mikor már XXX végzet segédtiszt volt jelentkezett a 
kiscserkész VK táborra mint kiképző. Viszont úgy hozta a sors hogy a leányőrsvezetői táborban kevés volt a kiképző és szóltak neki 
hogy oda fogják helyezni. XXXnek egész baráti köre kiscserkész kiképző volt, és már megbeszélték hogy együtt lesznek. XXXnek 
válasza a felkérésre az volt: “Oda megyek ahol szükség van rám.” Kevés ilyen vezetőm van aki szívesen szolgálja a közérdeket, 
önállóan baráti kortárs nélkül. 

            XXX lángoló hazaszeretete megnyilvánul cserkészei előtt. Rész vett a Cserkészszövetség által vezetett őrsvezetői körúton és 
azóta még jobban ragaszkodik magyar örökségéhez. Most hogy befejezte az egyetem alap fokát megnyílt a lehetőség hogy egy évre 
elmenjen Magyarországba a Balassi Intézetbe ösztöndíjjal. Tanulását szívesen megszakítja hogy egy évre megismerje Nagyszülei 
hazáját. Szeretné a magyar nyelvet teljesen elsajátítani. 

            XXX a 34es Zrinyi Ilona cserkészcsapat tagja 4 éves kora óta. Képzet leánycserkész őrsvezető, kiscserkész őrsvezető, 
segédtiszt. Csapat beosztása őrsvezető és aztán rajparancsnok volt. Egy évre kimarad mikor távol került egyetemre, de aztán egy 
olyan egyetemre járt ami egy órára volt a cserkész gyűléseinktől. Ekkor újból jelentkezett mint rajparancsnok. Sok sikeres kirándulást 
és külön-programot  is rendezett. Egyik legsikeresebb programja volt a kiscserkész jelmez bál ahol mint piros cipős gonosz lépet fel. 
Az elmúlt félévben egyetemi tantárgyai komolyság miatt kimaradt, de most újból fog járni. Mikor lejön cserkész gyűlésre, bekapcsolódik 
a programba, segít, ott van a leányokkal. Sok vezető itt ott eljön és csak vezető társaival beszélget, XXX viszont mindig aktívan 
foglalkozik a cserkészekkel. 

            Ha valaha volt vezetőm aki megérdemli hogy az ösztöndíjba részesüljön az XXX. Fentartás nélkül tudom ajánlani az 
ösztöndíjra.                                                                                            

Tisztelettel, 



Szövetségünkben három kerületben is angol a befogadó ország nyelv, igy két angol ajánló 

levelet is mellékelünk: 
 

Minta #1 

Written on Troop leader letterhead stationary. 

Leadership Recommendation for leadership scholarship 

 

 As scoutmaster of the 34th Hungarian American Girl Scout Troop in Cleveland, I have known XXX since 

she joined our scout troop at the age of four. I have observed her growing up, and was involved in her 

leadership training as a patrol leader.  

XXX at the age of 14 completed our scout leadership training and received a 7-member patrol of 10-

11 year old girls. Immediately it was apparent that XXX possessed excellent leadership skills and creative 

ability to keep the girls interested in their program. These girls were full of energy, ready to explore, create 

and play. XXX lived up to their expectations. She joined them in their games and yet maintained a leadership 

role, not allowing them to get too carried away. This same patrol is still together coming every week to scout 

meetings because of XXX and her ability to form a cohesive group of friends out of them. 

 If I had to summarize XXX’s character in one word it would be responsible. Last spring she organized a 

weekend outing to eastern Ohio. She took care of all the details, the sleep arrangements, transportation, 

water and food. This outing was attended by 4 of our patrols that were preparing for a scout obstacle course. 

XXX also took part in organizing the program. 

 This past summer XXX completed an assistant scout master leadership training camp, which is similar 

to the Wood Badge camp. Our scouting organization is one organized for children of Hungarian descent. It 

involves not only the scouting skills taught by Lord Baden Powell, but also Hungarian history, geography, 

literature and folk art. XXX not only completed the required course work for the scouting skills but mastered 

the Hungarian language school requirements for history and folk art. XXX is a member of the Hungarian Scout 

Folk Ensemble. She not only dances at performances but also volunteers her time freely to help with the 

organizational work and fundraisers. XXX is involved in so many facets of our Hungarian Community in the 

Greater Cleveland area, that she has become an inspiration to her peers and those she leads. If there is any 

volunteer work needed, the girls always find out if XXX will be there and they too will come. 

    XXX is a leader, an inspiration and a good friend and companion to every girl in our troop. It if for 

these reasons, that I can recommend XXX without reservation for a leadership scholarship.  

       Sincerely, 



Minta #2 

Written on Troop leader letterhead stationary  

Recommendation for leadership scholarship for a patrol leader 

 

As troop leader of the 34-th Hungarian American Girl Scout Troop in Cleveland I would like to share 

with you XXX’s accomplishments as a leader and volunteer in the Greater Hungarian American Community in 

Cleveland. 

 I have known XXX since she joined our girlscout troop at the age of ten. Over the years I have had a 

chance to see her relate to her peers and then at the age of 14 take on the leadership of a patrol. Currently 

she is in charge of a patrol of 4 nine year old girls. Our Hungarian scouting movement requires not only the 

scouting knowledge as outline by Lord Baden Powell, but also knowledge of the Hungarian language, 

customs, culture and history. As a result all scouts are encouraged to attend Hungarian language school on 

Monday nights, Hungarian Folk Dance practices on Tuesday nights and weekly Hungarian scout meetings on 

Fridays nights. This is very time consuming, and yet XXX was able to organize her time to do well in Hungarian 

school and be an active participant in the dance ensemble and our scouting organization. 

 XXX has a personal magnetism that draws her peers and the younger members of our troop to her. 

Her cheerful disposition allows her to approach life with optimism. This quality coupled with her warmth and 

compassion is what she brings to our weekly scout meeting. XXX is a leader who not only has high personal 

standards, but a genuine interest in working with children. She has two very difficult children in her patrol. 

One craves for love and attention; the other one gets hurt very quickly if she perceives that she may be left 

out of something. XXX has been able to balance lavishing attention yet maintaining a firm stand on fairness 

that has made her a favorite with her patrol. These children come to meetings every Friday just to be with 

XXX, because on the rare occasion that she can’t come they are quite crestfallen. At our weekly scout 

meetings XXX’s creativity and imagination are very apparent. She is a storyteller, craft creator and 

enthusiastic participant in every game and activity. This enthusiasm spreads to those around her and not only 

do the members of her patrol emulate her enthusiasm but her peers crowd around just to be part of the 

excitement. 

 For the past few summers XXX has also attend the Hungarian American Scout organization’s summer 

school camp as a patrol leader. There she has been responsible for a patrol for almost 3 weeks. This is more 

of a Hungarian language school rather than a scout camp, and requires leaders to be with their assigned 

patrol 24 hours a day. XXX was one of the exceptional leaders being invited back year after year. 

  As a member of the Hungarian Scout Folk Ensemble XXX has performed at old age homes, 

community and church groups in the Greater Cleveland area. This form of community service serves not only 

to entertain but also keeps alive a cultural heritage for which Cleveland is so noted.  

 XXX’s ability to direct and influence others and yet cooperate fully with them, her pleasant 

personality and her willingness to give her time freely as a volunteer allow me to recommend her without 

reservation for a Leadership Scholarship. Even when faced with hardship, XXX is able to see the whole picture 

and endeavors to follow the path she has set out on. She is an honest, hard working, kind person who is not 

only a wonderful leader, but also a great role model.  

Sincerely,     

 



3.12. A beteg, mozgássérült gyermek a csapatban 

A beteg vagy mozgássérült cserkész befogadása megterheli a csapatot, de nevelő hatással is van. 

Tanítja a többi cserkészt az együttélésre, egészséges szolidaritásra, irgalomra. Fontos az elején, ha 

lehet egészségügyi személy bevonásával, kialakítani, hogy mire lesz képes és mire nem a cserkész. 

Pl. szobafoglalkozásra igen, síma úton járásra igen, hegyi kirándulásra-biciklitúrára nem. Ezt a 

szülővel is el kell fogadtatni, hogy ne legyen minden program előtt alkudozás. Mi is mérjük fel, hogy 

mire képes. Pl. aki nem tud járni, lehet jó mesélő, énektanító, játékvezető. Akinek a keze jó, 

használjuk fel kézügyességnél, csomózás, fonás stb. Ezt a raj-örsvezetőjével beszéljük át év elején, s 

ha kell értékeljük újra az év során. 

Első a biztonság. Ne menjünk bele olyan dolgokba (fáramászás, ha szédülős), amiből sérülés s ezen 

keresztül ránk háruló pereskedés lehet. Fontos, hogy a szülő minden alkalom előtt írásban 

mentesítsen minket a felelősség alól. Csak olyan cserkésszel próbálkozzunk, ahol a család kéri és 

támogatja pozitivan a cserkész bevonását a programba, ne rántsuk bele olyanba, a szülőt, amit nem 

akar, akkor sem, ha a gyerek azt szeretné. Ne lépjünk túl azon a tábor-kirándulás során, amit a szülő 

elötte kijelölt vagy megengedett, még akkor sem, ha a vagány program láttán a sérült cserkész is 

lelkesedni fog és ezt kéri. 

Ha lehet, meg kell próbálni egészséges (értelmes) társsal párba tenni. Rugalmasság, előre tervezés 

nagyon fontos, pl. ha nem is tud végigmenni az akadálypályán, de vezethet-kisegíthet egy állomásnál. 

Ha valamiben jó, amihez nem kell sok mozgás, pl. csomózás akkor tanitsa azt a kisebbeknek, legyen 

abban a csapatguru, akihez a többiek mennek kérdéseikkel. Ha lehet oldjuk meg a mozgótábornál a 

részvételt, pl. kenuzás helyett menjen a csomagszállító autóval, hogy a csapat délutáni beérkezése 

utáni programban már részt tudjon venni. Addig segítsük a részvételt, hogy a csapatot, örsöt ne 

lassítsa le teljesen. Ha igen, lépjünk közbe, osszuk be más szerepre, és engedjük az örsöt 

továbbmenni (majd később újra becsatlakozni más funkcionál pl. tábortűznél).  Legyünk 

határozottak, konzekvensek, és támogassuk, de ne kivételezzünk a cserkésszel a betegsége miatt.  

Mellőzzük a megkülönböztetést, illetve legyen természetes (a képességeihez illően) a befogadás 

szintje az aktivitásokban. Pl. ha nehezen beszél vagy lassu felfogású – akkor is kivárni és elfogadni a 

feleletet, és megerősiteni minden sikerét. A hibákat pedig érzékenyen de határozottan javitani, hogy ő 

is és a többiek is tanuljanak belőle. A mozgássérülteknél is az adott állapothoz képest kell bevenni az 

eseményekbe, hogy ő is érezze a gyakorlati élmények sikerét és a csapatba-őrsbe tartozását. Ha lehet, 

mindezt úgy hogy a cserkész ne legyen kitéve szellemi vagy testi sérülésnek. Ilyen esetben a többi 

cserkész felkarolja az illetőt és szinte nagyobb probléma lehet, hogyan csökkenteni a segitő 

készségüket, hogy az egyéni siker érzését növelhessük. 

 

Gyermekveszélyeztetés Erről van egy 2o13-ban elkészült KMCSSZ anyag a honlapon. 

 

Megjegyzéseid: 

 


