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KÖZÉRDEKŰ HÍREK

A fedőlap képén a New York-i körzet 2019 tavaszán tartott vezetőképző hétvégére hét város 11 csapatának 
több mint 50 őrsvezetője és kiképzőtisztje látható, akik a következő államokból jöttek: Connecticut, Florida, 
Massachusetts, New York, New Jersey, és Ohio. Sőt, egy-egy vezető részt vett Magyarországról és a Vajdaság-
ból is. Fotó: dr. Rácz Lívia fncs., 2. sz. vcscs.

2. Művészeti pályázat. A La-
dányi Alapítvány (Emory & Ilona 
E. Ladany Foundation) több évvel 
ezelőtt évi $1000.00-os tanulmá-
nyi segélyalapot létesített azon 
KMCSSZ-hez igazolt cserkészek 
és cserkészvezetők számára, akik 
felsőfokú tanulmányaikat szép-
művészeti szakon kívánják foly-

tatni. A pályázatra szóló jelentke-
zési ívet a Vezetők Lapja szerkesz-
tőségétől a vezlap@yahoo.com 
címről kérhetik, vagy a Szövetség 
honlapjáról (www.kmcssz.org) is 
kinyomtathatják. A 2019-es nap-
tári évre a jelentkezési határidő: 
2019. december 30. □

3. Érdekes hírt kaptunk: A Ven-
ezuelában történő bizonytalan po-
litikai helyzet miatt sok magyar 
család és egyén vissza- illetve át-
települt Budapestre. Az idén már-
ciusban ezeknek a családoknak 
a gyerekeiből 36 taggal megala-
kult Budapesten a 1008. sz. Ori-
noco vcscs., Diego-Fedor Adria-

1. Vezetőképző táborok 2019-ben
Minden VK táboron, minden jelölt elejétől a végig részt kell vegyen!

Észak-Amerika (Fillmore, New York állam)
 VK Táborparancsnokok     Karikó Lilian cscst., és
        Marshall Tamás cscst.
72. sz.  Cserkésztisztképző tábor  augusztus 1-11.  Lendvai-Lintner Imre cscst.
79B. sz. Cserkész segédtisztképző tábor    Slattery Kriszta cst.
39B. sz. Kiscserkész segédtisztképző tábor  “  Globitsné Virágh Zsuzsa cscst.
91C. sz. Fiú- és leány őrsvezetőképző tábor  “  Varga Imre cst.
55B. sz. Kiscserkész őrsvezetőképző tábor  “  Szentkirályi Pál cscst.
16. sz. Dobó őrsvezető előképző tábor  “  Lőrincz Ede cst.
 Cserkész mintatábor   “  Szigeti Mátyás cst.
 Kiscserkész mintatábor   “  Siketné Holica Katalin cst.

Európa (Lützensömmer, Németország)
2. sz. Regös segédtisztképző tábor április 12 – 22.  Jablonkay Lydia cscst.
 (Kastl, Németország)
 VK Táborparancsnok     Schenkné Körbl Angyalka cscst.
39A. sz. Kiscserkész segédtisztképző tábor július 23 – augusztus 3. dr. Barcsay Ákos cscst.
91A. sz. Fiu őrsvezetőképző tábor  július 25 – augusztus 3. dr. Győry András cst.
91B. sz. Leány őrsvezetőképző tábor  “  Szabó Zsaklin cst.
55A. sz. Kiscserkész őrsvezetőképző tábor  “  Kisgyörgy-Piroska Emese cscst.
 Cserkész mintatábor   “  Póser Tibor cst.
 Kiscserkész mintatábor   “  dr. Koltai Mária cscst.
 Tőrzs     “  Makovi András cst.

Fórum (Palást, Felvidék)
7. sz. Cserkész segédtisztképző tábor július 22 – augusztus 1. Szórád Gábor cscst.

http://www.kmcssz.org
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CSERKÉSZET A VÁLTOZÓ IDŐKBEN
Hányszor hallottuk mostaná-

ban: Ez már nem az a világ. Meg-
változtak a … (dolgok, emberek, 
cserkészek, szülők, idők). Ma 
már nem lehet … ( ), Amikor én 
voltam (kissrác, gyerek, minist-
ráns, cserkész, iskolás, egyete-
mista)… akkor bizony más volt a 
(szolgálat, szabadidő, fegyelem, 
tisztelet, fiú-leány kapcsolat, fi-
gyelmesség, tudás, erkölcsösség, 
személyes tartás). 

Hányszor mondtad Te mos-
tanába – Hány éves is vagy? 
Szerinted az eggyel (kettővel, 
hárommal) feljebb vagy lej-
jebb lévő korosztály tagjai miért 
mondhatják ugyanezt? És miért 
gondolnak közben másra, mint 
amire te?

Az antikvitás kora óta (sőt 
valószínű már az ősemberek is) 
dörmögtek. Jus murmurandi – a 
morgáshoz való jog. Milyen szí-
vesen idézem ezt ma is, ahogy 
hazajövök csapatlátogatásokból, 
vagy csak egy-egy közösségi ese-
mény vagy családdal való beszél-
getés után. 

Változó idők. Mindig változ-
tak. Mindig változtunk velük. A 
fiatalság és az öregek: Juventus 
ventus (= fiatalság bolondság). 
Ha tetszik neked ez a latin mon-
dás – akkor egy bizonyos korosz-
tályhoz tartozol. He legyintesz rá, 
akkor is – csak egy másikhoz. 

Valóban? Ennyi az egész? Úgy 
tűnik: nem. Nem csak! 

A hagyományos korosztá-
lyonkénti, kiszámítható hullá-
mokban érkező lázadás, alkotás, 
megnyugvás, elfásulás ciklusok 
tetejébe most egy időben, egy 
generáción belül vannak ezek 
egyszerre jelen. Ami elvárha-
tó volt, amire számíthattunk: az 
otthoni, iskolai, templomi háttér 
– összekeveredett. Keveredik a 
gyerek anyag, akikkel foglalko-
zunk. Keveredik a szülői anyag, 
akik otthon ezeket a gyerekeket 
nevelik (ha nevelik…). És - ne 
áltassuk magunkat – keveredünk 
mi is: egy azon generáción belül 
is megjelennek a komoly ellen-
tétek, amiket régebben még ge-
nerációs ellentétnek (generation 
gap) hívhattunk. Hogyan kom-
munikáljunk? Mennyire nyomjuk 
(az egyenruhát, magyar beszédet, 
templomba járást, és ódzkodva¹ 
tekintünk cserkészházainkból 
kifelé, a nagy társadalmi megol-
datlanságokra – elfogadóban lévő 
kabítószer használat, elmosodó-
ban lévő erkölcsi minimum, nemi 
jelleg, alapvető kulturális mini-
mumok és akár csak a közelmúlt 
eseményeire is való emlékezés, 
nemhogy törtenelmi rálátás.En-
nek a cikknek nem a morgolódás 
a lényege. 

Hanem, a hogyan tovább?

Hogyan cserkészkedjünk, 
ha nem tudjuk kivel? Ha az, 
amire számítunk felbomlott. Ha 
egy tipikus 5-8-11-15 éves ma 
akkor tipikus, ha atipikus? És ha 
ez nekünk, felnőtt cserkész olva-
sóknak kihívást jelent, hogyan 
képezzük az őrsvezetőinket arra, 
hogy ennyire vegyes hátterű őr-
sökkel dolgozzanak? Nem azért 
vegyes, mert fiú és leány van ke-
verve benne, nem is azért, mert 
a magyartudásuk vegyes (bár az 
is), hanem mert a szülői ház ve-
gyes, a lelki élet jelenléte vegyes, 
és emiatt a cserkészettől elvárt 
profil családról családra más. 
Hány úrnak lehetünk szolgái? És 
ha már az Úrról is írunk – hogyan 
tudunk támaszai lenni a helyi di-
aszpóráinkban ugyanezekkel a 
kérdésekkel küszködő egyháza-
inknak és társainknak, a hétvégi 
magyar iskoláknak?

Talán érdemes ezt nem így 
megkérdezni. Ha így tesszük fel 
a kérdést, csak szaladgálunk fá-
tól-fáig, de nem nevelünk erdőt. 
Próbáljuk meg másképp:

Cserkészetünk ideáljai tovább-
ra is egységesek: magyarság, jel-
lem- és természetszeretetre neve-
lés. Mi lenne, ha úgy néznénk a 
hozzánk kerülő gyerekekre, hogy 
mi a közös és mi az eltérő abban 
a világban, amelyben ők élnek és 
amelyben mi? Igen, a kettős vi-

na cstj. parancsnoksága alatt. (Az 
Orinoco Venezuela legnagyobb 
folyója.) Olyan tagjai is vannak, 
akiknek nincs vagy kevés a ma-
gyar nyelvtudása. A nyelvhaszná-
lat egyelőre spanyol és magyar. A 
csapatot a MCSSZ leigazolta. Az 
egyik felétételük, hogy magyarul 
kell letenni a cserkészpróbákat. 

Ez hasonló helyzet, amit az USA-
ban a Litván Cserkészszövetség 
alkalmaz, az angol, ill. litván 
nyelvet használva. □ 

4. A Jó munkát! clevelandi 
Magyar Cserkész Értesítő közöl-
te, hogy rakományházat építtetett 
a négy cserkészcsapat számára, 
melynek érdekessége, hogy az 

anyagiakat a Bethlen Gábor Alap 
mellett az amerikai UPS (United 
Parcel Service) cég is támogat-
ta. A két szervezet hozzájárulása 
összesen 12 000 dollárt tett ki. 
A fémből készült épületben ipari 
polcok is vannak, és a pótkocsit 
is tárolhatják benne. □
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lág létét el kell fogadnunk, mert 
elvárásaink és a mai realitás szét-
szakadtak. És mi – tekintve, hogy 
heti/kétheti 2 órában találkozunk 
a ránkbízott cserkészekkel, igen 
nagy ellenszélben dolgozunk: 
168 órából 2 = 1.2%. Egy hét 

idejéből ennyit vannak velünk, 
nálunk – a mi világunkban. Ha 
relevánsak akarunk maradni, ak-
kor tehát érdemes nekünk kijönni 
a mi barlangunkból és megérteni, 
mi történik közben “kinn”, nem 
pedig belülről dörmögni.

Ez nem áthidalhatatlan! De rá-
készülést, elgondolkodást, szán-
dékos akciókkal való hídépítő 
csapattervezést (munkaterv csa-
pat, raj- és őrsi szinteken) igé-
nyel, hogy összekössük a cser-
kész ideált és a cserkész realitást. 

Ők is
Mi is

Ők nem
Mi is csak  

többlet  
munkával

Ők igen,
Mi nem

Ők nem
Csak mi

Ők is
Mi is

Mozgás/Sport
Önkéntesség (iskolai volunteer)
Film/videó
Játék (egyéni on-line)

Szolgálat
Érett, új vezetők képzése
Egyenruha
Csapattábor
Regösélet
(Könyv/színház
Múzeum/komolyzene)

Őrsben él
Játék-csoport
Népművészet/néptánc/népdal
Bábszínház/Tábortűz
Kirándulás/Tábor

Okostelefon világ
Hyperaktív életmód
Kábítószer/e-cigaretta
JUUL2

Rossz időbeosztás
Sodródás

Ők nem
Mi is csak 

többlet 
munkával

Ők igen,
Mi nem

Ők nem
Csak mi

Osszuk fel a gyerek világát négy részre, amiből hozzánk 
cserkészetre érkeznek: 

· Amit ő már csinál és mi is csinálunk
· Amit ő máshol nem csinál, de velünk igen
·  Amit ő máshol nem csinál és mi sem várhatjuk már el
·  Amit ő csinál, de mi nem szeretnénk, hogy csinálja.

Mit is jelent ez? Csak töltsük fel a négy dobozt! Illusztrációként a cikk szerzője feltöltötte a maga négy 
dobozát. De mindannyian – hiszen nem vagyunk egyformák – találtok olyat, amivel egyetértetek és olyat, 
amivel nem:

Három nagy és központi témánk több dobozba is illik: Magyar nyelvtudás, Templombajárás/lelkiség, 
Szülői/családi háttér (kialakult otthoni szabályok vagy azok hiánya). 

Leegyszerűsítve:
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Ők is
Mi is Használd fel

Építsd fel

Építs rá

Építsd le
Ők nem

Mi is csak többlet 
munkával

Ők igen,
Mi nem

Ők nem
Csak mi

Csapatainkban mindhárom je-
len van, de akár egy őrsben is! 
Mihez kezdjen ezzel egy őrsveze-
tő? ŐV (őrsvezetői) továbbképző 
hétvégen úgy játszottuk ezt, hogy 
ha négy őrsi tagod narancs de van 
egy citromod is, beszéljük meg, 
hogyan tartod egyben a narancsos 

szellemet, miközben igyekszel a 
citrommal is valamit kezdeni? De 
mit tegyünk ha több a citrom las-
san, mint a narancs? Generációk 
feszülnek ebben a három kérdés-
ben is egymásnak; ami korábban 
még megszokott, elvárt vagy ki-
számítható volt, ma nem az.  

Hogyan tovább? Készítsd el a 
saját dobozod, töprengj és néze-
gesd egy darabig, adjál hozzá, írd 
át, ahol kell. Ugye már tisztul a 
kép? Kisebb a káosz. De hogyan 
is fogjál hozzá a gyakorlatban?

Gyakorlatra lefordítva:

Ők is
Mi is

Mozgás/Sport
Önkéntesség (iskolai volunteer)
Film/videó
Játék (egyéni on-line)

Szolgálat
Érett, új vezetők képzése
Egyenruha
Csapattábor
Regösélet
(Könyv/színház
Múzeum/komolyzene)

Őrsben él
Játék-csoport
Népművészet/néptánc/népdal
Bábszínház/Tábortűz
Kirándulás/Tábor

Okostelefon világ
Hyperaktív életmód
Kábítószer/e-cigaretta
JUUL2

Rossz időbeosztás
Sodródás

Ők nem
Mi is csak 

többlet 
munkával

Ők igen,
Mi nem

Ők nem
Csak mi

Lelkiség
Magyarságtudat

Szülői ház

Ők is, Mi is (bal felső doboz): 
Minden, ami ebbe a közös dobo-
zodba került, alkalmas arra, hogy 
jó ötlettel, keretmesébe helyezve 
azonnal rákapcsoljuk cserkésze-
inket. Nem kell más, mint – tuda-
tosan – kihasználnunk. 

Ők nem, csak MI (jobb felső 
doboz): Minden, amit csak mi 
teszünk, de cserkészeink szíve-
sen csinálják velünk: vonzóerő. A 
cserkészet varázsa. Építsünk rá. 
A rovásírással megírt üzenet, az 
éppenhogy sikeres fáramászás, az 
izgalmas számháború, egy jó őrsi 
szellem, a nagy nevetés a bábe-
lőadáson, de a vízparti kagylóke-
resés vagy erdei fenyőtobozgyűj-

tés épp úgy, mint az esti tábortűz 
titokzatossága. A mi kincseink. 
Nagyobb eseményeink: egy jól 
sikerult AKI (akadályverseny), 
egy vagány regöstábor, egy ka-
landos csapatkirándulás vagy az 
életreszóló emlékű JUBI (jubi-
leumi)-táborok. Vagy épp az ŐV 
(őrsvezetői)-körút! Ez a doboz a 
mi kincseskamránk és a megma-
radásunk záloga – amíg ezt meg-
töltjük, addig vonzóak leszünk. 

És ha vonzóak vagyunk és meg-
maradnak nálunk cserkészkedni, 
akkor jöhet az alsó két dobozzal 
való komolyabb foglalkozás:

Ők sem, MI se nagyon: Sok 
minden van, ami lassan kikopik 

nemcsak a társadalom életéből, 
de a miénkből is. Lassan már nem 
olvasunk papír újságot, nem üldö-
gélünk egy napos teraszon zenét 
hallgatva, nem járunk kirándulni 
vagy múzeumba (mint régen, a 
“bezzeg-amikor” években). Sok-
szor nemcsak csendes eltűnés, 
elhalkulás, kikopás van, hanem 
utódvédharcok is – talán ezt hív-
tuk generációs ellentétnek. Ma 
már – csak kérdezz meg egy cso-
port 30-40-es szülőt – az azonos 
generáción belül is széles a meg-
osztottság. Felnőtt és szülővé vált 
egy olyan korosztály, akiknek 
egy része meg akar tartani alap-
vető dolgokat (nyelv, műveltség, 
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egyházi kötődés, közösségünk 
szolgálata) más részének ez nem 
fontos, talán mert már ők sem él-
ték meg ezt. Egyazon FB (Fenn-
tartó Bizottság), szülői munkakö-
zösség, cserkész támogató kör, 
egyházközségi vezetés soraiban 
is komoly ellentétek lehetnek, a 
közös nevező van elkopóban. 

Ez a cikk nem morogni akar, 
hanem továbblépni. A bal alsó-
doboz csak komoly többlet mun-
kával építhető fel. Visszahozni a 
nyári csapattábort. Elvárni a sza-
bályos felszerelést, rendszeresen 
próbáztatni, regös korosztályunk-
nak programot adni, hogy segéd-
tisztjeink se vesszenek el cserké-
szetünk jövője számára, kiépíteni 
helyi iskoláinkkal és egyháza-
inkkal a (nemlétező, elkopott, 
megnehezedett, vitás kapcsolat 
helyére) az élő partneri viszonyt. 
Nagy idő- és energia blokkokat 
igénylő feladatok ezek. Érdemes 
végiggondolni, majd közösen a 
helyi prioritást kialakítani, egy-
szerre csak 1-2-t beleírni a csapat 
munkatervbe és mások erejét is 
(iskola, egyházi személy, szülői 
közösség, Fenntartó Bizottság) 

erre mozgósítani. Utána pedig 
szülői értekezleten, szószéken, 
táborokban ezeket kitartóan is-
mertetni (sustainability). Egy 
csapat körüli kultúrát ezek a nagy 
tételek alakítják ki.

Ők igen, MI nem: Az utolsó 
dobozt megint könnyen teledo-
bálhatjuk mindennel, ami nem 
tetszik nekik (a barlangon kívüli 
világban). De ha megfordítod – 
ez a Jellemnevelés doboza is és 
így már sokkal izgalmasabb és 
elgondolkodtatóbb. Szélmalom-
harc? Talán. Lassítjuk a kopást, 
de megállítani nem tudjuk? Ha 
nem MI, akkor KI? Kihívások 
doboza, és nagyszerű győzelmek 
doboza, ha jól csináljuk!

Ha van időd, óvatosan, kétszer 
is újra nézd meg ezt a dobozt. 

Ők igen, mi MÉG nem? Ho-
gyan nézzünk szembe a hozzánk 
is elkerülhetetlenül megérkező 
kihívásokkal? Egyszerű példa, 
hogy szabályzatunk van a do-
hányzás, alkohol, drog, és fiú-le-
ány kapcsolatról. De hová illik 
majd be a társadalom számos 
mai megoldatlan kérdése (BSA 
accepting homosexuals, a JUUL² 

az cigi vagy kábítószer?) – ha az 
a mi ajtónkon kopogtat? 

Ők igen, mi MIÉRT nem? A 
dolog pozitív oldalát is nézhet-
jük. Csak egy példa. Az okos 
pénzgyűjtésekkel indított (pl. 
microloan3, crowdfunding4) és 
előre tervezett, önmagát fenn-
tartó programokkal támogatott 
[sustainable] célok ma a sike-
resek. Fontos hogy mi, ebben a 
XXI. században merre menjünk 
tovább? Mit tudunk másoktól 
eltanulni? Amikor ezen a dobo-
zon tűnődünk, ne csak negatívan 
lássunk. Innen horgásszunk elő 
a csapat munkaterve számára új, 
friss, lendületes ötleteket (Geoca-
ching5 játék, Micro-funding6) kis 
csapat körüli projektek támogatá-
sára, elektronizált egészségügyi 
lapok/tábori jelentkezések, inter-
aktív olvasópróba és vizsgafelké-
szítő anyagok. 

A KMCSSZ itt ér oda a Magyar 
Cserkészfórumhoz is – ki mit tett 
bele a közös kosárba, amit más is 
kivehet és használhat? 

Dr. Fogarasi Miklós cscst., 
New York körzeti parancsnok □

¹ ódzkodik – vonakodik megtenni egy cselekvést, mert nincs kedve, nincs hozzá vonzódása; húzódozik valamitől

² JUUL Labs, Inc. – eladásra kész e-cigarettákat (elektronikus cigarettákat) gyártó cég. Az e-cigarettákat egyszeri 
használatra leveles dohányból, nikotin sókat tartalmazó patronokba pakolva gyártja. 

A JUUL egy hőmérséklet-szabályozó párologtató eszköz, amely ún. JUULpod (JUUL-hüvely), ami szabadalmazott 
e-folyadék formulációt (kiszerelést) tartalmaz. A hüvely olyan készítmény, ami a glicerint, propilén-glikolt, természe-
tes olajokat, kivonatokat és ízeket, nikotint, és a benzoe savat egyesíti.

Ezek a tulajdonságok egyedülállóak a JUUL-ban, és lehetővé teszik a cigarettahamú káosztól és szagtól való men-
tesítést. Hogy az e-cigaretta nikotin színtje hasonló legyen a nikotin színtjével, a JUUL megfelelő elégedettséget nyújt 
azoknak a cigaretta dohányoskonak akik szeretnének átváltani az e-cigarettázásrsa.

3 Microloan – Mikrokölcsön (mikrohitel); egy kedvezményes hitelfajta; ezek nagyon kicsi, rövid lejáratú hitelek ala-
csony kamattal, amelyeket önálló vállalkozó magánszemélyek, vagy kisvállalalatok csak néhány alkalmazottal, vagy 
újonnan induló vállalkozásók nagyon alacsony tőkekövetelményekkel vehetnek fel. 

Magyarországon csak cégek tudják felvenni, és amit állami támogatással is igénybe lehet venni. A legtöbb ilyen 
hitel tehát nem kereskedelmi bankoktól, hanem az államtól származik, a támogatást pedig az Európai Únió biztosítja. 
Célja a nehézségekkel küzdő, hátrányos helyzetben lévő emberek a kölcsönökhöz és egyéb hagyományos finanszíro-
zási lehetőségekhez férhessenek hozzá. A mikrofinanszírozási eszköznek köszönhetően olyan, kis összegű kölcsönö-
ket kaphatnak vállalkozásuk fejlesztéséhez, amelyre a bankoknál egyébként nincs lehetőségük.

4 Crowdfunding – olyan gyakorlat, ami kis mennyiségű pénzkereséssel egy projektet vagy kockázatos vállalkozást 
finanszíroz.... A tömegből lévő egyének bemenetei (bevitt eneregiájái) kiváltják a crowdfunding folyamatot, és a kíná-
latok vagy eredmények a végső értékét befolyásolják.

https://financer.com/hu/hitelek/


7

Az idén 100 éve, hogy újjáalakul a Magyar Cserkész-
szövetség, az I. világháború után. Immár másodszor. Meg-
kezdődik a nagyarányú csapatszervezés. Szintén ekkor 
jelenik meg a Cserkész vezetők útmutatója, (akkor még 
külön írták a cserkészvezető szót). A fedőlapja az alábbi 
ábrán látható.

A tartalmában a következő fejezetek találhatók (a be-
tűzés úgy, ahogy akkor volt):

100 ÉVE, HOGY ÚJJÁALAKULT A  
MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

● A cserkészmozgalom ismertetése
● Csapatszervezés
● Munka a csapatban
● Munkaterv
● Különleges csapatintézmények
● Jellemnevelés 
● A tiszta élet
● A jó vezető
● Elsősegély-nyújtás
● Egészségtan
● Életmentés
● Betegápolás
● Kisipari munkák

● Kerti és díszítő munkák
● Vizi élet – Vizi sport
● A szabadban
● Műszaki ismeretek
● Táborelőkészítés
● Táborépítés
● Tábori élet
● Cserkészszellem a táborban
● Cserkészjátékok
● A hadijáték, és 
● A Magyar Cserkész Szövetség szervezési 
szabályzata (az utóbbi összesen csak 13 oldal).

„Akit magyarnak teremtett az Úristen és nem fogja pártját nemzetének – nem derék ember.” 
 Gr. Széchenyi István

5 Geocaching – szabadtéri szabadidős tevékenység, amelyben a résztvevők egy globális helymeghatározó rendszerrel 
(GPS-el), vagy mobileszköz és más navigációs technikák révén bújócskát játszanak, melynek révén elrejtett konténe-
rek, az úgynevezett „geoládákat” vagy „cache-okat”(készleteket), kölönleges helyeken a világ minden tájáról jelzett 
koordináták révén kell megtalálni.

6 Micro anyagi támogatás – anyagi források megteremtése olyan módon, amely lehetőség szerint elkerüli a bankhitelt, 
a hitelkártya-tartozást, vagy hogy a családtagok segítségét kelljen kérni. A társadalmi hálón keresztül javasolt ötlet 
révén minden egyes embertől kell egy kis beruházást kérni. 2017. június 20. 
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A tudósok arra a következtetés-
re jutottak, hogy a felnőttkor 24 
éves kor körül kezdődik, mivel a 
fiatalok hosszabb ideig tanulnak, 
ami késlelteti a házasságkötést és 
a szülői felelősség vállalását. 

A serdülőkornak a hagyomá-
nyos meghatározása jelenleg a 
10 és 19 év közötti korszak, ami 
a kamaszkor kezdetét jelzi, és a 
biológiai növekedés végét jelenti.

Viszont a Lancet Child & Ado-
lescent Health (Lancet Gyermek 
és Serdülő Egészség) c. lapban 
megjelent cikkben a Melbourne-i 
Royal Gyermekkórház néhány 
tudósa azt állítja, hogy ezt az 
időmeghatározást meg kell vál-
toztatni. Rámutatnak arra, hogy 
az agy 20 éves koron túl tovább-
ra is fejlődik, és sok embernek a 
bölcsességfogai sem nőnek ki 25 
éves koráig. 

Az emberek később házasod-
nak, tehát később is lesz gyerme-
kük. Az átlag férfi első házasság-
kötése 32,5 éves korban, a nőké 
pedig 30,6 éves korban történik, 
ami 1970 óta nyolc év eltolódást 
jelent. Susan Sawyer professzor, 
– aki a témában elismert író, – azt 
állítja, hogy a fiatalok tanulmá-
nyainak késői befejezése, lete-
lepedése, és szülőkké válása ki-
mutatja a serdülőkor kitólódását, 

tehát a fiatalokat támogató rende-
leteket a kamaszkoron túl is meg 
kellene hosszabbítani.

Egyes országokban, mint pél-
dául Új-Zélandon, a szegénység-
ben élő (vagy gondozás alatt álló) 
gyermekeket 25 éves korig ve-
szélyeztetettnek tekintik, ami le-
hetővé teszi számukra ugyanazon 
jogok élvezését, mint a serdülőké. 

„A kornak a meghatározása 
mindig önkényes” mondta, vi-
szont a „jelenlegi meghatározása 
a serdülőkornak túlzottan korlá-
tozott.” 

„Napjainkban a 10-24 éves ko-
rig terjedő életszakasz pontosabb 
meghatározás a serdülők fejlődé-
sének idejére. Ugyanakkor más 
akadémikusok azt állították, hogy 
csak azért, mert a fiatalok nem 
házasok vagy még tanulnak, nem 
jelenti azt, hogy nem képesek fel-
nőttként funkcionálni.” 

Viszont Dr. Jan Macvarish, a 
Kent egyetem nevelés-szocio-
lógusa a következőket mondta 
a BBC-nek: „Nincs semmi gye-
rekes abban, hogy a huszonéves 
kor elején a felsőoktatásban töltik 
éveiket vagy kísérleteznek a mun-
ka világában. A társadalomnak a 
következő generációval szemben, 
fenn kell tartania a legmagasabb 
elvárásokat.” 

Sawyer professzor is elismeri, 
hogy a tervnek lehetnek árnyol-
dalai is, különösen ha a fiatalokat 
már nem tekintik felelőseknek, 
vagy nem képesek a társadalom-
ban teljes elkötelezettséget vállal-
ni amíg nem lesznek 24 évesek. 
„Ez a nézet kockáztatja a serdü-
lőknek a jogaiktól való megfosz-
tását, és aláássa azon jogaikat, 
amelyek lehetővé teszik a társa-
dalomban a teljes mértékben való 
részvételüket” tette hozzá. 

Három hozzászólást is érde-
mes megfontolni:

1. Az egyik hozzászóló véle-
ménye szerint, az hogy valaki 
megházasodik és gyereket szül 
még nem teszi felnőtté az embert.

2. Egy másik hozzászóló azt ál-
lítja, hogy a túlzott szülői támasz-
nak, vagyis az elkényeztetésnek 
ugyanaz a hatása. Az elkényezte-
tett gyermek soha nem fog felnőni, 
és elvárja, hogy valaki ellássa őt. 

3. Hacsak nem volt nagyon 
rossz gyermekkori tapasztalata 
(pénzügyi, szülői támogatás hi-
ánya stb.) a legtöbb gyerek még 
nem érett meg 21 évesen. □

 
Felhasznált forrásmunkák: 1. 

Korin Miller, Yahoo Lifestyle, 
2018. január 19.2. Janissa Delzo, 
Newsweek, 2018. január 19.

A FELNŐTTKOR JELENLEG 24 ÉVES 
KORBAN KEZDŐDIK

A kutatók szerint a felnőttkor jelenleg 24 éves korban kezdődik, mivel a fiatalok késleltetik a munka-
vállalást, a házasságkötést, és a családalapítást. 

Az alábbi cikk több amerikai és brit magazinban jelent meg. Egyikben 1806 hozzászólás érkezett.

http://www.thelancet.com/journals/lanchi/issue/current
http://www.thelancet.com/journals/lanchi/issue/current
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A MARIHUÁNA ÉS ANNAK  
KÁROS HATÁSAI

Különösen a marihuána fokozatos legalizálása miatt ma már nemcsak cserkészeink és fiatalabb vezető-
ink, hanem idősebbek is egyre valószínűbb, hogy találkozni fognak környezetükben a drogok szórakozási 
célú használatának. Ennek az írásnak a fő célja a felvilágosítás, a megelőzés, illetve hatásai alapján a 
felismerés. 

Bár egyes országok vagy államok szabályai ma már ezt megengedik, cserkészetünk álláspontja nem vál-
tozott: bármilyen cserkészrendezvényünk ideje alatt a drogok használata tilos. Amennyiben egy cserkész-
vezető droghasználatot észlel, győződjön meg a használó testi épségéről, akadályozza meg, hogy azt addig 
nem használók is kipróbálják, és azonnal értesítse a cserkész feljebbvalóit – kiskorú esetében – szüleit is. 

E cikk több forrás alapján készült, bizonyos ismétléseket tartalmaz, de nem lehet eléggé kihangsúlyozni 
a marihuána használatából fakadó káros hatásokat és következményeket. A téma fontosságára való tekin-
tettel minden aktív cserkészvezetőnek és cserkészszülőnek ajánljuk e cikket.

I. Mi a marihuána? A kan-
nabisz1, más néven marihuána 
vagy „fű” a kendernövény, fő-
ként az indiai kender (Cannabis 
indica) és a hasznos kender (Can-
nabis sativa) szárított, megter-
mékenyítetlen (termős) kender-
virágzata. Angolul „weed”-nek 
vagy „pot”-nak is nevezik. Az 
a rész, amely a „drogot” tartal-
mazza, elsősorban a virágokban 
található, és kisebb mértékben a 
magokban, a levelekben, illetve a 
növény szárában. Az eladásra kí-
nált marihuána a kender szárított 
leveléből, szárából, virágából és 

magjából készült keverék. A szí-
ne legtöbbször zöld, barna vagy 
szürke. 

A marihuána összetétele (ké-
miai alkotóinak részaránya) je-
lentősen befolyásolhatja a hatá-
sát. Az eltérő hatóanyag-össze-
tételű fajták némileg eltérő bio-
lógiai hatást eredményezhetnek 
a fogyasztónál. A marihuánával 
kapcsolatos szigorú törvényi sza-
bályozás miatt számos országban 
sokféle, előítéletekben gazdag 
propagandaanyagot és kevés 
tényszerű információt fogalmaz-
nak meg hatásaival kapcsolatban; 
sok esetben a drogellenes prog-
ramok, a médiában megjelenő 
szerzők, valamint a legalizálás 
támogatói és ellenzői egyaránt. 
A hatvanas-hetvenes évek hippi-
korszaka óta a vadkender term-
esztése és nemesítése komoly 
üzletággá vált. 

A marihuána a világon az 
egyik leggyakrabban használt 

drog. A legfrissebb tudományos 
adatok és a marihuánát övező mí-
tosz között egyre több különbség 
található. Vannak, akik azt gon-
dolják, hogy mivel a marihuána 
néhány helyen legális, ezért bi-
zonyára biztonságos. Az emberi 
test azonban nem tesz különbsé-
get a legális drogok és az illegá-
lis drogok között, csak azt tudja, 
hogy milyen hatást fejt ki a drog, 
ha bekerül a testbe. E cikk egyik 
célja, hogy tisztázzon néhány fél-
reértést a „fűvel” kapcsolatban. 

A hasis (arabul szó szerint: fű) 
a kender (Cannabis sativa) gyan-
tájából készült, a marihuánánál 
potensebb pszichedelikum. Egy 
sárgásbarna, barna vagy fekete 
gyanta, amit kiszárítanak, majd 
tábla, rúd vagy golyó alakba pré-
selnek. Amikor cigarettában vagy 
pipában szívják, mind a marihuá-
na, mind a hasis jellegzetes, édes-
kés szagot áraszt. 

A marihuánában és a hasisban 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kender
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arab_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kender
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több mint 400-féle vegyi anyag 
van.2 Az aktív vegyi anyag, ame-
lyik mint drog hat a személyre, 
vagyis a kábító, lebegő érzést 
okozó komponens, a „tetrahid-
rokannabinol” (rövidítve THC). 
A THC idézi elő azt a tudatmó-
dosító hatást, amely miatt a ma-
rihuána „kábítószernek”, idegen 
szóval „drognak” minősül. 

A növényeknek, éppúgy, mint 
az állatoknak, vannak olyan tu-
lajdonságaik, amelyek megvé-
dik őket a természetben. Ez le-
het olyan külső védekezés, mint 
egyes növényeknél a tüskék, il-

letve lehet az is, hogy a növény 
mérgező anyagokat tartalmaz, 
amelyek az ezeket elfogyasztó ál-
latokat megbetegítik, vagy meg-
változott tudatállapotot idéznek 
elő náluk, és így veszélybe so-
dorják őket a vadonban. A THC 
az indiai kenderben található ön-
védelmi mechanizmus.

Az intoxikáció szó szerint azt 
jelenti, hogy „mérgező anya-

got befogadni a testbe”. Minden 
kábító hatású anyag végső so-
ron mérgező, változásokat okoz 
mind a testben mind az elmében. 
Rendszeres használata képes tes-
ti és lelki függőséget előidézni, 
ami azt okozza, hogy a személy 
többet akar fogyasztani a szerből, 
még akkor is, ha tudja, hogy az 
árt neki. 

II. Hogyan használják? 
A marihuánát lehet cigaretta-

ként szívni (angolul joint, azaz 
„dzsoint”), de szívható száraz 
pipában vagy vízipipában is (ez 
az úgynevezett „bong”). Ételbe 
is lehet keverni, és teát is lehet 
belőle főzni. Előfordul, hogy ha-
gyományos dohánylevélből ké-
szült szivarokat bontanak fel, és 
a benne lévő dohányt kenderrel 
helyettesítik. A füves cigik és szi-
varok tartalmát esetenként más, 
erősebb kábítószerekkel, például 
crack kokainnal vagy PCP-vel 
(fenciklidin, ami egy hallucino-
gén fehér por) is keverhetik. 

III. A marihuána káros ha-
tásai

Talán hallottuk, hogy mivel 
a marihuána növényi alapokból 
van, ezért „természetes” és ártal-
matlan. Ez azonban nem így van. 
A bürök például (egy mérgező 
növény) szintén „természetes”, 
mégis halálos lehet a fogyasztása. 

Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy a száraz levelek és rügyek 
füstjének belélegzése határozot-
tan nem „természetes magatar-

tás”, és éppúgy, mint a cigarettá-
zás, ez is ártalmas lehet a testre. 

Orvosi használatát tekintve a 
marihuána egy másik vegyi anya-
got tartalmaz, amelynek a neve 
kannabidiol (rövidítve CBD). 
Erre az anyagra legtöbbször úgy 
utalnak, hogy egészségügyileg 
jótékony. A THC-tól eltérően a 
CBD-től nem lehet lebegni.3 Az 
egészségügyi előnyeit még tanul-
mányozzák.

A marihuána nem ártalmatlan 
gyógyszer, főleg nem azoknál, 
akik kikapcsolódásként (recrea-
tion) próbálgatják. Éppúgy drog, 
mint az ecstasy, a kokain és az al-
kohol. És mint ezeknek a drogok-
nak, ennek is vannak mellékhatá-
sai, amelyek ártalmasak lehetnek.

Amikor valaki elszív egy füves 
cigit, vagy beszívja a füstöt egy 
„bongból”, általában perceken be-
lül érezni kezdi a hatását. Az azon-
nal jelentkező érzetek – felgyorsu-
ló szívverés; mozgás-, tájékozódá-
si- és egyensúlyzavarok; a dolgok 
„álomszerűnek” tűnnek – az első 
fél órában érik el a csúcspontju-
kat.4,8 Vannak, akik a drog haszná-
latától pánikrohamot kapnak vagy 
szorongani kezdenek.8 Gyakran 
depresszió vagy álmosság követ-
kezhet be. Ezek a rövid távú ha-
tások rendszerint két-három óra 
alatt elmúlnak, de az elfogyasztott 
drog mennyiségétől, a THC ha-
tóerejétől, valamint a keverékhez 
adott egyéb kábítószerektől füg-
gően tovább is tarthatnak. 
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Mivel az átlagos fogyasztó 
több füstöt lélegez be, és tovább 
is tartja benn annál, mintha ciga-
rettát szívna, a füves cigi erősen 
károsítja a tüdőt.5 

Használatának szellemi ha-
tásai hasonlóan súlyosak. A fo-
gyasztók emlékező- és gondol-
kodási képessége rosszabb, mint 
azoké, akik nem élnek vele.6 

A marihuánát szívó fiatal fel-
nőtteken nemrégiben végzett 
tanulmányok érzelmekkel, moti-
vációval és döntéshozatallal kap-
csolatos rendellenességeket talál-
tak az agyban.7 

De a probléma még itt sem ér 
véget. A tudományos kutatások 
szerint a THC, a kannabisz ha-
tóanyaga hetekig, sőt hónapokig 
a testben marad.9

A marihuána füstje 50–70%-
kal több rákkeltő anyagot tartal-
maz, mint a dohányfüst.10 Egy 
fontos tanulmány szerint egyet-
len dzsoint annyi kárt tud okozni 
a tüdőben, mint öt egymás után 
elszívott hagyományos cigaret-
ta.5 Azok, akik már régóta és 
rendszeresen szívnak dzsointot, 
gyakran szenvednek hörghurut-
ban (bronchitis, a légutak gyulla-
dásos betegsége).11

A drog nem csak a testi egész-
ségre lehet káros hatással. 2008-
as ausztrál tanulmányok szerint 
a marihuána éveken át tartó in-
tenzív fogyasztása összefüggésbe 
hozható bizonyos agyi rendelle-
nességekkel.12 Ezt alátámasztják 

a marihuána hosszú távú hatása-
ival kapcsolatban végzett korábbi 
tanulmányok is, amelyek azt ál-
lapították meg, hogy a marihuána 
más drogokhoz hasonlóan, tartós 
elváltozásokat okozhat az agy-
ban. Számos tanulmány össze-
függést talált a  folyamatos ma-
rihuánahasználat és a pszichózis 
(elmebaj) között.13

A marihuána eltorzíthatja 
az ondósejtek szerkezetét. Így 
még egy kis mennyiség is ideig-
lenes sterilitást (a gyereknemzés 
képességének elvesztését) okoz-
hat a férfiaknál.14

Nőknél a használata megzavar-
hatja a menstruációs ciklust.15

A tanulmányok szerint a sok 
füvet szívó emberek szellemi ké-
pességei hajlamosak gyengülni. 
A kannabiszban található THC 
akadályozza az idegsejtek műkö-
dését az agyban, és így káros ha-
tással van az emlékezetre.16

A kannabisz azon kevés dro-
gok egyike, amely súlyos, örök-
letes fogyatékosságok kialakulá-
sához vezető rendellenes sejtosz-
tódást okoz. 

Azok az állapotos nők, akik 
rendszeresen szívnak marihuánát 
vagy hasist, koraszülött, a nor-
málisnál kisebb méretű és súlyú 
csecsemőknek adhatnak életet. Az 
elmúlt 10 évben sok olyan gyer-
mek született marihuánát szívó 
szülőktől, aki a születésétől fogva 
gyengébb kezdeményező- és kon-
centrálóképességgel rendelkezett, 

és kevésbé volt később követni a 
céljait az életben. A tanulmányok 
arra engednek következtetni, hogy 
a marihuána szülés előtti haszná-
lata születési rendellenességeket 
és szellemi fogyatékosságot ered-
ményezhet a születendő gyermek-
nél, valamint növelheti a leukémia 
(a vérképző szervek – például 
a csontvelő – rákos megbetegedé-
se) előfordulásának kockázatát.17

IV. A marihuána akkor is káros 
drog, ha jópofának állítják be18

A médiában jópofa, vicces 
dolognak ábrázolják a marihu-
ána fogyasztását. Ha valaki egy 
filmben „füves cigit” szív, az at-
tól mindig a felhőtlen boldogság 
állapotába kerül, és semmilyen 
mellékhatást nem kell elszen-
vednie. A valóságban viszont 
sokféle veszélye van a fogyasztá-
sának. Egy amerikai orvos véle-
ménycikket írt, miután egyre több 
államban legalizálják az USA-n 
belül a kannabisz használatát.

A Fox News (amerikai tévé 
csatorna) számára dr. David B. 
Samadi világhírű amerikai uro-
lógus írt véleménycikket a mari-
huánáról és annak fogyasztásáról. 
Orvosi szempontból alapos átte-
kintést ad arról, hogy milyen tu-
dományos tényekről nem szabad 
elfeledkeznie annak, aki e kábító-
szer segítségével keresi a boldog-
ságot, vagyis az endorfin (az agy-
ban termelődő neurotranszmitter, 
ami csökkenti a fájdalomérzetet a 
testben, és akár eufórikus (jó köz-
érzetet) élményt is képes kiválta-

http://www.foxnews.com/opinion/2018/01/07/pot-is-dangerous-not-funny-doctor-tells-us-why.html
http://www.foxnews.com/opinion/2018/01/07/pot-is-dangerous-not-funny-doctor-tells-us-why.html
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ni) felszabadítását az agyban. 
Dr. Samadi egyértelműen az 

egészségre károsnak tartja a ma-
rihuána fogyasztását. Most azt 
a folyamatot látja az USA-ban, 
hogy mivel itt sokan élnek ille-
gálisan a kannabisszal, az állam 
„megadja magát”, és inkább en-
ged a tömeges igénynek. Igaz, 
hogy ezzel ellenőrizhetővé teszi a 
piacot, plusz adóbevételekre tesz 
szert és munkahelyeket teremt, 
de ezek a pozitívumok nem állít-
hatók szembe azzal a negatívum-
mal, hogy a legalizálástól kimu-
tathatóan növekszik a marihuána 
fogyasztók száma. (Forrás: AFP/
Ivan Couronne.) Ma már lassan 
az is kitűnik, hogy a marihuána 
eladásból származó jövedelem-
nél drágább lesz az államnak 
vagy egy-egy helyi közösségnek 
a használók orvosi költségeit fe-
dezni (az ER, azaz a Sürgősségi 
ellátó vizitek megnőnek).

Lehetséges, hogy a kannabisz 
kevésbé veszélyes, mint bizonyos 
keménydrogok, de ebből még nem 
következik, hogy nincsenek káros 
egészségügyi hatásai és nem okoz 
társadalmi problémákat. Az ál-
lam megengedő magatartása és a 
“progresszív média” által súlykolt 
pozitív kép azt sugallja, hogy a 
„fű” csak egy kis külön boldog-
sághoz juttat minden következ-
mény nélkül. De ez nem így van: a 
marihuána igen erős hatással van 
az agyra és az egész emberi szer-
vezetre. Az USA-ban az alkohol 
és az opioid alapú fájdalomcsil-
lapítók túlságosan elterjedt hasz-

nálata mellett a kannabisz is ve-
szélyes a társadalomra. (Forrás: 
AFP/Cris Faga.) [Nem árt tudni 
azt sem, hogy bár az amerikai 
Kongresszus 2018 decemberében 
elfogadta az orvosi CBD haszná-
latát, ezt a gyógyszerek kivizsgá-
lását általában végző FDA (U.S. 
Food and Drug Administration) 
nem vizsgálta meg, hogy hivata-
los véleményt adjon a drog vélt 
vagy híresztelt hasznáról.]

Olyan hibrideket tenyésztet-
tek ki, amelyeknek rendkívül 
magas a THC-tartalma, és olyan 
készítmények kaphatók a piacon, 
amelyekben koncentrált a ható-
anyag-tartalom.

Tartja magát a tévhit, hogy 
marihuána-túladagolás nem lé-
tezik, de ez már jó ideje nem így 
van. Hétköznapi dolog, hogy va-
lakit THC-túladagolás miatt men-
tők szállítanak kórházba. A fil-
mekben mindig úgy jelenik meg 
a kannabisz, mint a boldogság 
közvetlen forrása. A valóság ez-
zel szemben az, hogy a „betépett” 
ember nem mindig érzi jól magát: 
elveszti az időérzékét és a moz-
gáskoordinációját, illetve szél-
sőséges hangulatváltozásokon 
megy keresztül. (Forrás: AFP/
Getty Images/Marc Piscotty.) 

Elgondolkodtató, hogy az 
Egyesült Államok fokról-fokra 
a legalizálás felé halad, miköz-
ben nem mérték meg a kutatások 
eredményeit a marihuána hosszú 
távú hatásáról az emberi szerve-

zetre. Néhány dolgot azonban 
már egészen biztosan lehet tudni.

Aki tizenévesen már intenzí-
ven használ kannabiszt, az agy-
károsodásra számíthat: csökken 
az IQ-ja, és tanulási (koncentrá-
lási) nehézségei lesznek.

A THC bevitelének legelter-
jedtebb módja a cigarettában való 
elszívás, így a tüdőből néhány 
perc alatt a véráramba kerül a ha-
tóanyag. A marihuánás cigaretta 
ugyanolyan káros a tüdőre, mint 
a dohányzás. A THC hatása órá-
kig tart és megnöveli a pulzus-
számot. Szívbetegeknél növeli a 
szívroham kockázatát, ha kanna-
biszt fogyasztanak.

Az állapotosság alatt marihu-
ánát használó anyák gyerekei ki-
sebb súllyal születnek és nagyobb 
a valószínűsége, hogy valamilyen 
agykárosodással jönnek a világra.

Rendszeres és hosszú távú 
használóinál kialakulhat az úgy-
nevezett cannabiol hyperemesis 
szindróma, ami súlyos hányin-
gerrel, hányással és ennek kö-
vetkeztében kiszáradással jár. 
Skizofréniában vagy paranoiában 
szenvedő betegek állapota egyér-
telműen rosszabbodik THC ha-
tására. Akikben pedig megvan a 
hajlam ezekre a betegségekre, de 
tünetmentesek, azokból előhoz-
hatja a tüneteket, ha marihuánát 
használnak. (Forrás: AFP/Pha-
nie/Burger.)
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Ahhoz képest, hogy az USA 29 
állama legálissá tette a THC orvo-
si alkalmazását, a vele kapcsola-
tos orvosi kutatások még gyerek-
cipőben járnak. Vannak biztató 
eredmények, de egyetlen olyan 
betegségcsoport sincsen, amelyre 
ne lenne más hatásos gyógyszer a 
THC-t tartalmazó készítménye-
ken kívül. Akár az orvostudo-
mányban, akár a rekreációban a 
marihuánából divat lett.

Divatból alkalmazzák orvo-
sok, divatból élnek vele a fiata-
lok, és a divatot követve hoznak 
döntéseket vele kapcsolatban a 
politikusok.

Jó lenne higgadtan szembe-
nézni azzal, hogy mi is valójában 
a kannabisz. Egy csomó veszélye 
van az egyénre és a társadalomra 
nézve is, miközben a hatása (az 
agyban az endorfinszint növeke-
dése, a stressz oldása) kockázat-
mentes módszerekkel is kiváltha-
tó. Egyszerűen csak élvezni kell 
az életet, az még nem ártott meg 
senkinek. Örülni a jó ételeknek, 
sétálni a természetben, belefeled-
kezni a naplemente látványába, 
segíteni a rászorulókon. Ez mind 
a boldogság forrása lehet Samadi 
doktor szerint.

 V. A marihuána szívása ká-
rosítja a fiatal agyakat19

Több kutatási anyagot mu-
tattak be a 2019. évi kanadai 
Neuroscience konferencián, 
megerősítve a serdülők és a fiatal 

felnőttek rendkívüli sérülékeny-
ségét az agynak a kábítószerrel 
összefüggő fejlődési zavaraival 
szemben. 

Több mint 4000 hetedik-osz-
tályos gyereket négy éven át kö-
vetve, a kutatók megállapították, 
hogy a marihuana szívása káro-
sítja a memoriát és emlékezőké-
pességet, rontja az impulzivitás 
szabályozását és az észlelési ka-
pacitást.

Cserkészvezetők és szülők 
egyaránt magyarázzák el a rá-
juk bízott cserkészeknek, illetve 
gyermekeiknek (bármely kor-
ban!), hogy a marihuána legalizá-
lása nem jelenti azt, hogy annak a 
használata bölcs dolog lenne. Az 
1960-as évektől a 80-as évekig 
terjedő korszakban a „fű” 4%-os 
THC-t tartalmazott (pszichaktív 
hozzávalót). Ma ennek kb. 20%-
kal vagy annál is erősebb hatása 
van, ami sokkal súlyosabban ká-
rosítja az agyat.

ÖSSZEFOGLALÁS

FIZIOLÓGIAI HATÁS 
A marihuánahasználat egyik 

jellemző hatása a megnövekedett 
éhségérzet, melynek hatására a 
használó gyakrabban és többet 
étkezik a szokásosnál.20

A marihuánahasználat rövid 
távú fizikai hatásai közé tartozik 
továbbá: 
• a szapora szívverés (főként tú-

ladagolás esetén);
• a szájszárazság;

• a kivörösödött szemek (főként 
túladagolás esetén);

• a csökkent szemen belüli nyo-
más;

• az izomlazító hatás, valamint
• a hideg vagy melegség érzete a 

végtagokban.

TÚLADAGOLÁS
Túladagolás egy úgynevezett 

akut (heves de ideiglenes) pszi-
chotikus epizódot okozhat, ide 
értve a tiszta tudatállapot mellett 
megjelenő akut zavart állapotot.

PSZICHOLÓGIAI HATÁSA
A pszichológiai hatását a köz-

nyelvben idegen szóval a high, ma-
gyarul a beszívottság állapotának 
jellemzőivel írják le. Jellegzetes-
ségei egyénenként, valamint eltérő 
hatóanyag-mennyiségű összeté-
tellel rendelkező marihuánafajták 
némileg eltérők lehetnek. Például 
a magasabb THC-tartalmú kan-
nabiszfajták használatát követően 
megfigyeltek ideiglenes szorongás-
fokozódást és zavartságot is.

HASZNÁLATÁNAK IDEJE 
ALATT JELENTKEZŐ, FŐBB 
HATÁSOK: 
1. Tudat: A tudatállapot a hasz-
nálat ideje alatt tiszta marad. A 
minták és színek érzékelése fo-
kozott.
2. Hangulat: Nyugodtság, enyhe 
eufória; elégedettség és ellazult-
ság érzése. Magas THC-tartalom 
esetén szorongás.
3. Kognitív képességek

a. Gondolkodás: Emelkedett 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrokannabinol
https://hu.wikipedia.org/wiki/Euf%C3%B3ria
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művészi, zenei és humorérzék; 
kreatív és filozofikus gondol-
kodás, metakogníció.
b. Észlelés: Az észlelés gyor-
sasága lassul, pontossága 
csökken. Így többek közt az 
autóvezetési képességet nega-
tívan befolyásolhatja. Magas 
THC-tartalom esetén a bizal-
matlanság, gyanakvás gon-
dolkodási mintái is jelentkez-
hetnek. A használók több mint 
fele tapasztal olyan jellegű 
úgynevezett szín-zene szinesz-
téziát (olyan mentális jelenség, 
amelyben egyik érzékszerv 
által keltett benyomás auto-
matikusan aktivál egy másik 
érzetet, tehát például a betűk-
höz vagy számokhoz az ember 
akaratlanul is színeket társít), 
melynek révén zenehallgatás 
során a zene dallamait nem-
csak hangként, hanem színek-
ként is érzékelik. 

c. Emlékezet: Az epizodikus és 
a tanulási memóriateljesítmé-
nyének ideiglenes csökkenése.
d. Beszéd: A szóbeli kifejező-
képesség ideiglenes romlása. 
Nehézség abban, hogy egyér-
telműen és világosan beszéljen 
a szerhasználó személy, főleg 
túladagolás esetén. 

4. Ösztönszerű késztetések: 
Megnövekedő szexuális vágy, 

megnövekedett étvágy.

ELVONÁSI TÜNETEK21

Bár egészségügyi szempontból 

nem okoz komoly tünetekkel járó 
függőséget, rendszeres napi hasz-
nálatot követően elvonási tünetek 
jelentkezhetnek. A kannabisz el-
hagyáskor jelentkező tünetegyüt-
tes 2013-ban bekerült a DSM-5. 
diagnosztikai rendszerbe is;22 az 
antidepresszánsok elvonási tü-
netegyütteséhez hasonló, azzal 
közel megegyező erősségű, és 
ahhoz hasonló időtartamú. A füg-
gőség kialakulásának feltétele a 
DSM-5. kritériumai szerint a leg-
alább néhány hónapig tartó, napi 
rendszerességű marihuánahasz-
nálat. A leggyakoribb elvonási 
tünetek a következőek:
Gyakori elvonási tünetek:
• szorongás, ingerlékenység, han-

gulatingadozás, nyugtalanság;
• étvágycsökkenés, súlycsökkenés;
• alvászavarok (elalvási nehéz-

ség, rémálmok).
Kevésbé gyakori elvonási tünetek:
• hidegrázás (fázás);
• kellemetlen, nyomott hangulat;
• gyomor- és bélrendszeri tüne-

tek (fájdalom, diszkomfort-ér-
zés, hányinger);

• bizonytalanság;
• fokozott izzadás.

Hosszú távú, napi rendsze-
rességű marihuánahasználatot 
követő hirtelen elhagyáskor meg-
figyeltek agresszivitást is elvoná-
si tünetként. A legtöbb elvonási 
tünet az elvonás első hetében je-
lenik meg, majd minimum egy, 
maximum hat hét közötti idő-
szak alatt fokozatosan csökken-

nek, majd elmúlnak. Ezek főként 
a hirtelen marihuána-elhagyás 
esetén jelentkeznek. A fokozatos 
adagcsökkentés esetén az elvoná-
si tünetek erőssége is csökkenthe-
tő. Bár ezek viszonylag enyhék, 
jellemzően kezelés nélkül, ma-
guktól elmúlnak, de gyógyszeres 
kezeléssel is csökkenthetőek.

GYÓGYÁSZATI HASZNÁ-
LATA

A kannabisz hatóanyagait tar-
talmazó gyógyszerek többek kö-
zött Kanadában, Hollandiában, 
valamint az Európai Unió és az 
Egyesült Államok több államá-
ban, főként a sclerosis multip-
lex betegség tüneti kezelésére (a 
remegés, a görcsök, a fájdalom 
enyhítésére, az alvásminőség 
javítása céljából), rákos bete-
gek esetében fájdalomcsillapító, 
hányinger csökkentő, étvágy-
fokozó, állapotjavító, támogató 
kezelésben, valamint a kemoterá-
pia mellékhatásainak enyhítésére 
használják. 

Tudjunk róla, ismerjük fel, de 
tanítsuk a cserkészeinket. Amit 
Franklin Benjamin 1736-ban a 
tűzvészek megelőzésére mon-
dott, az itt is igaz: An ounce of 
prevention is worth a pound of 
cure. Magyarul talán még egy-
szerűbb: Jobb félni, mint meg-
ijedni – szerintünk pedig talán 
jobb ismerni és elkerülni! □

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szineszt%C3%A9zia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szineszt%C3%A9zia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Diagnostic_and_Statistical_Manual_of_Mental_Disorders
https://hu.wikipedia.org/wiki/Antidepressz%C3%A1ns
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sclerosis_multiplex
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sclerosis_multiplex
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1k_(betegs%C3%A9g)
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2015.
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14 “Does Marijuana Cause Cancer?”, Jann Gumbiner, PhD, Psychology Today, Feb 2011.
15 “Regional brain abnormalities associated with long-term heavy cannabis use”, NCBI, Jun 2008.
16 “Casual marijuana use linked to brain abnormalities in students: Dramatic effects of small time use; more ‘joints’ 
equal more damage”, ScienceDaily, Apr 2014.
17 “How Marijuana May Drive the Brain into Psychosis”, LiveScience, Jan 2012.
18 Origo 2018.01.08. 
19 Dr. Oz and Dr. Roizen, MDs: Smoking Marijuana Damages Young Brains (A marihuána károsítja a fiatal agyakat), 
Newsmax Health, June 24, 2019. 
20 Kevin Bonsor & Nicholas Gerbis: How marihuana works. Health HowStuffWorks, August 19, 2016. 
21 Elvonás – Átvitt értelemben: Fogyasztástól eltiltás, amikor egy személy a káros szer élvezetét abbahagyja. (Angolul: 
abstraction, drain.) Tünetnek (szimptóma) nevezik azokat a betegségre utaló, a normális testi vagy szellemi műkö-
déstől eltérő jelenségeket, amelyekről vagy a beteg számol be, vagy azokat az orvos a beteg kikérdezése, fizikális, 
eszközös vagy laboratóriumi eredménye alapján észlel, és amelyek alapján a betegség felismerhető.
22 American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5). 
 
Irodalom:
1. Claudia Wallis: What Pot Does to the Teen Brain (A marihuána szívásának hatása a serdülő korúak agyára), Scien-
tific American, December 1, 2017.
2. “Study: Young Adults’ Casual Marijuana Use Causes Brain Changes” (Tanulmány: Fiatal felnőttek által alkalmilag 
használt marihuána agyváltozásokat okoz), CommonHealth, Apr 2014. [Az interneten megtalálható.]

Ha a lapot kiolvastad és nem tartod meg, add tovább egy érdeklődőnek!

http://medicalmarijuana.procon.org/view.answers.php?questionID=000636
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana-medicine
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana
https://www.thetrumpet.com/article/10212.20.151.0/society/whats-wrong-with-marijuana
http://tnd.usc.edu/files/Marijuana_Facts.pdf
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https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20384424
http://www.nhs.uk/chq/pages/2287.aspx
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16128224
https://www.psychologytoday.com/blog/the-teenage-mind/201102/does-marijuana-cause-cancer
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18519827
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140415181156.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2014/04/140415181156.htm
http://www.livescience.com/17707-marijuana-thc-brain-psychosis.html
http://health.howstuffworks.com/marijuana4.htm
https://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g
http://www.wbur.org/commonhealth/2014/04/16/marijuana-brain-effects-study
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VIGYÁZZUNK AZ EGÉSZSÉGÜNKRE!

IDEGEN SZAVAK TOBZÓDÁSA
Ez elmegy tábortűzi számként is.

A legújabb kutatások igazol-
ják, hogy ha akár néhány alka-
lommal is elmulasztjuk a rend-
szeres testmozgást, már ártunk az 
egészségünknek. 

A European Congress on Obe-
sity (Európai Elhízástudományi 
Kongresszus) számára végzett 
kísérletben olyan 28 egészséges, 
fizikailag aktív felnőttet vizsgál-
tak, akik naponta legalább 

10 000 lépést tettek meg, de a 
kísérlet alatt 80 százalékkal csök-
kentették a fizikai aktivitásukat. 

Két hétig naponta csupán mint-
egy 1500 lépést tettek meg – és a 
kalória bevételüket nem csökken-

tették. Az így eltöltött idő alatt jól 
mérhető anyagcsere-változásokat 
eredményezett: a résztvevőket a 
cukorbetegség és más krónikus 
megbetegedések veszélyeztették.

A kísérleti csoport tagjai továb-
bá vesztettek izomtömegükből, 
megnövekedett a zsírtömegük, 
különösen a hastájon, ami köztu-
dottan kockázati tényező a rák és 
szívbetegség kialakulásánál. 

 Ne hagyjuk, hogy a körül-
mények megakadályozzák, hogy 
aktívak maradjunk! Ha például 
általában úszni szoktunk járni, de 
épp nem tudunk elmenni, akkor 
menjünk el gyalogolni. Ha túl 

meleg van kint, használjuk a fu-
tópadot az edzőteremben. 

Sportot űzni felnőtt korban is 
kell, nem csak a cserkészpróbák-
ra való készülés alatt!

A cél: megtenni napi 10 000 
lépést, vagy ezzel egyenértékű 
napi mozgást végezni (1 perc 
aktív tevékenység körülbelül 
megfelel 100 lépésnek). Heti 
háromszor végezzünk legalább 
20 perces intenzív testmozgást, 
mellette kétszer-háromszor 
30-perces izomépítő gyakorla-
tot, valamint naponta 40 ugrást. 
□

Koncert helyett hangverseny volt,
fotó helyett fénykép.
idegenszók áradata
idegem nem tépték!

Lárva helyett álcát mondtunk,
alga helyett moszatot.
Nem vettünk át más nyelvekből
fölösleges kacatot.

Szélsőséges, rendkívüli
volt, ami ma extrém,
a tanfolyam ma csak kurzus.
Mi ez, ha nem agyrém!

Földrész volt a kontinens és
ki tudja azt vajon még,
hogy a híres kompromisszum
egyszerűen egyezség?

Autentikus, hiteles volt,
a horizont: láthatár.
És ki vette át a sztrókot?!
Üldözte tán száz tatár?

A gyógymód ma terápia!
A viszály ma konfliktus.
Vetélytárs volt a rivális,
sértés volt – s nem inzultus...

Orvos ma nem megállapít,
hanem diagnosztizál.
A kétkedő szkeptikus ma,
tétovázó: hezitál...

Már a nemzedék sem ízlik,
csak a generáció!
És a minősítő verseny
ma kvalifikáció...

A döntős ma finalista,
s a döntő a finálé...
Számlát ezért olaszoknak
a miniszter kínál-é?

Ifjúsági, junior lett,
új játékos debütál,
és a bőrápoló szerben
a formula hidratál...

Régen, aki rögtönzött, ma
csak improvizál,
s aki régen elmélkedett:
teoretizál!

Hagyományos? Micsoda szó! 
Említeni kár is,
hisz jóval elkelő
tradícionális!

A legegyszerűbb testmozgás a gyaloglás. Végezzük legalább minden második nap 30 percig!
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Magánosítás ? Mily rémes!
Kiszáradna [a] Sió?
Ha nem mondod azonnal, hogy
privatizáció?

Régi bombára találtak.
A lélegzetem is eláll:
a rendőrség nem kiürít,
embereket evakuál!

Ugyanakkor a környéket
elővigyázatosan
lezárták, de – Uram fia!
mindjárt hermetikusan!

Levegő most se ki, se be,
s most már az is halottá vált,
kit a rendőrség előtte
hullává nem evakuált...

Régen, egykor volt az anno,
vagy más szóval hajdanán.
Melyik szó szebb? Nyelvész gárda
kapjon ezen hajba tán...

Visszapillantás – de szép szó!
Ám a kor szelleme megró,
ha a múltakon merengek
és nem úgy mondom, hogy retro...

És a szervátültetés ma
csupán transzplantáció
(mely muskátli esetében
ugyanaz a büszke szó...)

Új divatszók sereglenek:
regnál, ráta, dominál...
S aki régen beszélgetett,
ma már csak kommunikál!

Fizikailag jön rendbe
a sportoló mára már.
Hogy testileg jobb szó lenne,
eltitkoljuk ugyebár...

Fizikailag? Kis csacsi!
– Csak azt tudnám, hogy hol élsz? –
„Fizikálisnak” – mondják ma,
ezt hallod, merre csak mész...!

Ibolyántúli sugárzás?
Ma úgy mondják: úvé...
Országot ma nyelvőrzőkért
senki sem tesz tűvé!

Tömegvonzás ma már nincs, csak
gravitáció!
S a tüntetést fölfalta a
demonstráció...

Sztráda lett az autópálya,
s ilyet ki hihet?
Tünetet mondtunk vidáman,
szimptóma helyett!

Opció helyett, ha igaz
nem is olyan rég,
bátran mertük azt mondani,
hogy lehetőség...

Zűrzavaros ? Paraszti szó!
Jöjjön a kaotikus!
És az ősi túl rövid. S így
„menőbb”, hogy archaikus...

S a virágpor – kérdem én, hogy
mit vétett a magyarnak –,
mit a bárgyú pollen szóval
kiirtani akarnak?

A szerves ma organikus,
ünnepély ma fesztivál...
Összpontosít? Régen kihalt.
Ma mindenki koncentrál!

Ám a rosszra még rosszabb jön,
s a koncentrál messze száll:
újmagyarban a „legkúlabb”
szorgalmasan fókuszál!!!

Emblematikust mondanak;
a jelképes mért nem jó?
Sírjában forog szerintem,
mindegyik nyelvújító...

Ki inspirál, ihlet, sugall,
avagy akár ösztönöz.
Ki az aki magyar szókat
elűz és bebörtönöz?!

Identitás? Azonosság!
Mért jobb itt az idegen?
Petíció? Folyamodvány!
Kit hagy mindez hidegen?

Kemikáliának mondják,
ami régen vegyszer volt!
Poloska pusztul e szótól
és a csótány szörnyet holt...

Akartok még botránkozni?
A helyzet nem elég „tré”?
Mit keres a magyar nyelvben
egy ilyen szó, mint a spré???

Kővágó Klára

Magyar nyelvtörők:

Nem minden fajta szarka farka tarkabarka, csak a tarkabarka farkú szarkafajta farka 
tarkabarka, mert ha minden fajta szarka farka tarkabarka volna, akkor minden szarkafajta 
tarkabarka-farkú szarkafajta volna.

Ádám bátyám, Pápán járván, pávát látván, szájáttátván, lábát rázván pávává vált.

Mit sütsz, kis szűcs, sós húst sütsz, kis szűcs? 
Mit sütsz, kis szűcs, sós strucchúst sütsz, kis szűcs? (bonyolultabb verzió)

Gyere Gyuri Győrbe, győri gyufagyárba, gyújtsunk gyertyát győri gyufagyárban gyártott 
gyúlékony gyufával.
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CSERKÉSZ ÉVFORDULÓK 2019-BEN

HUSZONÖT ÉVE, HOGY DR. NÉMETHY 
GYÖRGY A KMCSSZ ELNÖKE ELHUNYT

1919: 100 éve, hogy a proletárdiktatúra idején betiltották a MCSSZ-t. Újjáalakult a Magyar Cserkész-
szövetség az I. világháború után. Megkezdődött a nagyarányú csapatszervezés. Gerely Jolán vezetésével 
megalakult az első önálló leánycserkészcsapat, a Magyar Cserkészleányok Szent Ágnes Szövetsége névvel. 
Az első vezetőképzés a Gilwell-parkban. Lady Olave megírta a leánycserkészvezetők könyveként a Trai-
ning Girl as Guides-t. 

1944: 75 éve, hogy Szálasi betiltotta a cserkészetet, a végrehajtásra már nem kerül sor. 
1949: 70 éve, hogy megalakult a (K)MCSSZ első tengerentúli csapata: a 13. sz. Szondy György cscs. 

Rio de Janeiro, Brazíliában. 
1954: 65 éve, hogy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség beindította a Vezetők Lapját. 
1989: 30 éve, hogy a Szövetség meghívott 26 fiatal magyarországi nevelőt a központi vezetőképző tá-

borba, ahol segédtiszti és cserkésztiszti kiképzést kaptak, segítségként a magyarországi (majd a Kápát-me-
dencei) cserkészet újraindításához. 

2009: 10 éve, hogy Balatonbogláron felavatták Teleki Pál szobrát. □

Dr. Némethy György
(1934, Budapest –  1994, Pelham, New York, USA)
egész életében tükrözte cserkészetünk lényegét

Bizonyára sokan nem tudjátok, 
mit jelent a magyar cserkészetben 
szövetségi elnöknek lenni. Rövi-
den úgy jellemezhetjük, hogy ő a 
cserkészmunkátok legfőbb irányí-
tója. Némethy Gyuribá’ húsz éven 
keresztül volt szövetségünk elnöke. 

Amikor befejeződött a II. világ-
háború, tíz éves korában belépett a 
11. sz. Bocskai cserkészcsapatba, 
de nem sokáig lehetett cserkész. 
Egyre nehezebb idők kezdődtek 
Magyarországon. Pár éven belül 
a kommunisták átvették a hatal-
mat, diktatúra lett. Megszüntették 
a Cserkész Szövetséget és megtil-
tották a csapatok munkáját. A la-
kosság nagy része félelemben élt, 
sok család lakását elvették és kite-
lepítették őket. Az ilyen családok 
gyerekei nem tanulhattak tovább. 

Ezért Gyuribá’ szülei elhatároz-
ták, hogy megpróbálnak kiszökni 
Nyugatra. 1951-ben ez majdnem 
lehetetlen és igen veszélyes volt, 
aknák, dupla szögesdrótkerítés és 
őrtornyok választották szét Ma-
gyarországot a szabad világtól. A 
család két éjszakán keresztül buj-
kált az erdőben, míg sikerült átjut-
niuk az akadályokon. Így került 
Gyuribá’ Németországba, ott fe-
jezte be a középiskolát és ott volt 
tagja két éven át az egyik német 
cserkészcsapatnak.  
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1954-ben a család az Egye-
sült Államokba költözött.¹ Gyu-
ribá’ ekkor kezdte egyetemi ta-
nulmányait és 1962-ben bio- és 
fizikai-kémiai Ph.D.-t szerzett a 
Cornell egyetemtől. Fő kutatási 
területe a víz és fehérje (protein) 
kölcsönhatásának tanulmányo-
zása volt. Mint kutató egyetemi 
tanár helyezkedett el. Élete során 
közel 300 cikket írt, a tudomá-
nyos világ legtöbbet idézett szer-
zői között szerepel kémia és bi-
okémia terén. 1972-ben a Szent-
szék Tudományos Akadémia a 
XI. Pius Aranyéremmel tüntette 
ki. Öt nyelven írt, tanított, előa-
dott és kutatott több európai és 
amerikai egyetemen.

Eközben Gyuribá’ végig cser-
készkedett. 1958-tól három évig 
az Egyetemista Cserkészkört ve-
zette, és annak kiadványát, a Ba-
golyhíradót szerkesztette. 1959-
ben, mint vezetőtiszt helyettes, a 
manilai (Fülöp-szigetek) világ-
jamboree hat tagból álló magyar 
kontingensét vezette. Ez alka-
lommal Indiába is elutazott, hogy 
Darjeelingben Szövetségünk ne-
vében emléktáblát helyezzen el 

Körösi Csoma Sándor sírjánál. 
1960-ban az ontarioi Barry’s Bay-
ben megtartott jubileumi tábo-
runk parancsnokhelyettese volt.

Gyuribá’ 1963-tól tíz évig a 
Szövetség vezetőtisztje, majd 
1973-tól haláláig a szövetség 
elnöke volt. Mindvégig Bodnár 
Gáborbá’ legközelebbi munka-
társa volt, minden elvi és elméleti 
kérdést megbeszéltek egymással. 
Gyuribá’ komoly munkát végzett 
a cserkészpróbák modernizálásá-
ban és a vezetőképzés irányelve-
inek kidolgozásában; részt vett a 
Szövetség szabályainak átdolgo-
zásában, és a fiú Cserkészkönyv 
mindhárom kötetének a megírá-
sában (ő írta a természettel kap-
csolatos fejezeteket). 1956-tól 
gyakorlatilag minden központi 
st. és cst. képző táboron részt 
vett mint kiképző. A Corvina tá-
boroknak, amelyekben a magyar 
irodalmi, művészeti és zenei kin-
cseinket tanulmányozzuk, ő volt 
egyik megálmodója és lelkes ki-
vitelezője. 

Gyuribá’ valódi humanista 
volt. Minden érdekelte és renge-
teg mindenhez értett. Ugyanúgy 

megcsodálta a protein atomját 
mint a pici bogarat, a középkori 
szobrot, a Tejutat, egy pentaton 
népdalt vagy Mátyás király híres 
könyvtárát. És ugyanolyan tudás-
sal és türelemmel tudott minden-
re magyarázatot adni, ha kérdez-
ték. Ugyanakkor nem kérkedett a 
tudásával, mert nem is volt rá kü-
lönösen büszke. Boldoggá tette, 
ha valamibe belevethette magát 
ami érdekelte, vagy ha valakin 
segíthetett, és ezt az örömet köny-
nyedén és szívesen megosztotta. 
Mindig volt ideje másokra.

Mélyen átérezte a hatodik 
cserkésztörvényt. Természetsze-
rető, természetjáró, és természet-
ismerő volt, aki ha tehette, vette 
a hátizsákot, vagy télen a sítalpa-
kat, és bement az erdőbe. Élmény 
volt vele menni, mert olyasmiket 
vett észre, amit más nem. 

Gyuribá‘ egész életében tük-
rözte cserkészetünk lényegét, az 
emberebb ember, magyarabb ma-
gyar eszméjét. Emlékét kegyelet-
tel őrizzük. NKJ  □

¹ Ott a család New Yorkban telepedett le. Rövidesen rá Péter öccsével együtt beléptek a New York-i 7. sz. Erős Gusz-
táv cserkészcsapatba, amelynek Gyuribá’ közel két évig aktív tagja volt..

Kiderült, hogy a cserkészet hozzásegíthet ahhoz hogy tovább éljünk. Egy részletes 
tanulmány amit az angliai University of Anglia tett közzé, arra a következtetésre jutott, hogy a 
szabadban töltött idő csökkenti a 2. típusú cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, 
a korai elhalálozás, és a magas vérnyomás kockázatát. A természetben töltött idő egyben 
hozzájárul a hosszabb alváshoz és csökkenti a stresszt is.
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KITÜNTETETTEK
A kitüntetettek nevét akkor közöljük, amikor értesülünk róla.

Újabb kitüntetés-
ben részesült a KM-
CSSZ. A Magyar-
ország Barátai Ala-
pítvány 2017-ben 
megalapította a Ma-
gyarország Barátja 
díjat, amelyet har-
madik alkalommal 
2019. május 4-én, a 
hatodik Magyaror-
szág Barátai Konfe-
rencia keretén belül 

osztott ki. A magyar világnemzet egységének elő-
segítését fő céljának tartva, a Magyarország Barátai 
Alapítvány szeretné elismerni azon diaszpórában 
élő magyarok teljesítményét, akik a legtöbbet tettek 
a magyarság jó hírének öregbítéséért. 

A Díjra a Magyarország Barátai Közösség tagjai 
terjeszthettek fel jelölteket: bárkit a diaszporában 
élő magyarok közül, aki hozzájárult Magyarország 
pozitívabb nemzetközi megítéléséhez. 

A Magyarország Barátai Alapitvány Kuratóriu-
mának a Magyarország Barátja Díj 2019-es díja-
zottai között a Külföldi Magyar Cserkészszövet-
séget is kitüntették.

A rendezvényen a KMCSSZ részéről több or-
szágból vett részt a Magyarországra vissza-, vagy  
áttelepült, illetve éppen látogatóként ott tartózko-
dó számoscserkészvezetője és felnőttcserkésze. A 
cserkészgyenruhában résztvevőket részben maga 
az Alapítvány, részben pedig Fedor Alíz cst., és e 
lap főszerkesztője hívta össze. A rend kedvéért fel-
soroljuk a nevüket: dr. Aggné Jókay Kinga st. (19.
sz. vcscs., Chicago/Budapest); Balthazár István cst. 

(11. sz. cscs., Caracas/Budapest); Diegóné Fedor 
Alíz cst. (35. sz. lcscs., Caracas/Budapest); Fischer 
Viktor cscst. (közp., New York), szöv. tb. eln.; Gás-
pár Melinda st. (49. sz. lcscs., Los Angeles); Göcsei 
Rita S.J.C., cscst. (42. sz. lcscs., Toronto/Kecske-
mét); Konthur Mária cscstj. (86. sz. vcscs., Berlin/
Budapest), szöv. tb. eln.; Konthur Ildikó őv. (86. 
sz. vcscs., Berlin); Török Imola st. (49. sz. lcscs.); 
Nyisztor Ildikó st. (35. sz. lcscs.); Nyisztor Mira-
bal Zsófia őv. (35. sz. lcscs., Caracas/Budapest); 
Nyisztorné Kristóffy Judit cscst. (103/II. fncscs., 
Caracas), szöv.  tb. eln.; Udvaros Gábor st. (11. sz. 
cscs., Caracas/Budapest); Udvaros Gáborné Szaba-
dics Zsuzsa cstj. (35. sz. lcscs., Caracas/Budapest). 
Továbbá, az előző nap programjain egyenruhában 
szintén részt vettek, de egyéb elkötelezettségük mi-
att a díjátadáson nem voltak jelen: Calderon Krisz-
tina lcs. (35. sz. lcscs., Caracas); Diego Adriana cstj. 
(35. sz. lcscs., Caracas/Budapest); Müller Carlos 
cst. (11. sz. cscs., Caracas). A közönségben, civilben 
a KMCSSZ számos szkv. tagja szintén jelen volt. A 
díjat dr. Kásler Miklós, az  Emberi erőforrások mi-
nisztere adta át Szórád Gábor cscst. szövetségi fő-
titkárnak, aki a Szövetség képviseletében mondott 
köszönő beszédet. □

Latkóczy László cst., a Los Angeles-i Szent 
István Egyesület elnöke, és a 17. számú Könyves 
Kálmán vegyescserkészcsapat parancsnoka, az 
amerikai diaszpórában élő magyarság érdekében 
végzett több évtizedes szervező tevékenysége elis-
meréseként a 2019. március 15-i emlékünnepségen 
a Magyar Érdemkereszt arany fokozata kitüntetést 
kapta, amit Áder János, Magyarország köztársasági 
elnöke képviseletében Széles Tamás Los Angeles-i 
főkonzul adott át. □   

A Magyarország Barátai Alapítvány a 
szevezeteknek adományozott díjának 
képe

Ilyen is van kis Hazánkban
LÉLEKEMELŐ példa – 5 perces video:  
https://www.youtube.com/watch?v=1KxVDinDl2A
 

Ennek az iskolának az igazgatója Pénzes Ottó tősgyökeres mátészalkai család leszármazottja, aki sze-
rint Mátészalka a világ közepe, akit a halál szele megcsapott, de óriási akaraterejével  talpraállt, és híres 
embereket hívott meg Mátészalkára, hogy megmutassa: az „eldugott” Szatmárban  milyen nagyszerű em-
berek laknak,  és, hogy mennyi értéket, mennyi szépséget rejt ez a vidék. S mindezt csinálja önzetlenül, 
lelkesen… csak, mert szereti a hazáját, s mert büszke a nemzetére.

Beküldte: Bányai Csilla, Passaic, New Jersey, USA

https://www.youtube.com/watch?v=1KxVDinDl2A
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Elhalálozott cserkészvezetőink életét és tevékenységét példamutatásként állítjuk a fiatalabb vezetők elé, hogy 
emléküket és a magyar sorsban részesült színes életútjukat megőrizzék. Az örök világosság fényeskedjék nekik!
 (A szerk.)

† HAZAMENTEK † 

Id. Baránski Tibor cst. (Bu-
dapest, 1922. jún. 11. – Buffalo, 
New York, USA, 2019. jan. 21.). 
A második világháború idején, 
1944 utolsó hónapjaiban fiatal 
papnövendékként fegyvertelenül 
szállt szembe a nyilas rendeletek-
kel. Megszervezte a vatikáni véd-
levelek kiadását a védett házak 
lakói számára. Becslések szerint 

5-7 ezer, a zsidótörvények hatálya 
alá eső ember életét mentette meg. 
A katolikus embermentő akció 
meghatározó alakja lett. Áldozatos 
munkáját 1979-ben a jeruzsálemi 
Jad Vasem intézet a Világ Igaza 
(Righteous Among the Nations) 
kitüntetéssel ismerte el. Ez a leg-
magasabb izraeli állami kitüntetés, 
amely nem zsidó vallásúaknak ad-
ható. Az izraeli posta emlékbélye-
get bocsátott ki emlékének adózva.   
      A Rákosi rezsim koholt vádak 
alapján – kémkedéssel és össze-
esküvéssel megvádolva – kilenc 
évi börtönbüntetésre ítélte, de 57 
hónap után, Nagy Imre hatalomra 
kerülésekor amnesztiát kapott. Ál-
lás nélkül, óraadó tanárként kereste 

kenyerét. 1956-os szerepvállalása 
után először Kanadába menekült, 
majd Buffalóban telepedett le. Ta-
nárként dolgozott és kitartóan te-
vékenykedett a keresztény-zsidó 
párbeszéd előmozdítása érdekében. 
„Soha nem féltem” – mondta a róla 
szóló, Magyarországon Szent Ja-
kab mennyei egyszerűsége címmel 
megjelent könyvben. 

Hihetetlen története és életút-
ja olvasható az index.hu oldalán 
a vele tartott interjúban. Noha a 
Cserkészszövetségben megbízatása 
nem volt, azt élete végéig támogat-
ta. Felesége, gyerekei évekig aktív 
cserkészek voltak. Ő maga is sok-
szor segített a Sík Sándor Cserkész 
Parkban tartott táborokon. □ A Wi-
kipédia és több hírportál nyomán.

Dr. Glaser János cscst. (Bu-
dapest, 1931. február 21. – Mont-
real, 2019. április 19.). Teológus, 
hittan tanár, a Szövetség tisztelet-
beli elnöke. Az őrsvezetőképzés 
egyik mestere. 

A cserkészet egyik legelkötele-
zettebb vezetője volt. Diaszpórai 
élete a cserkészet körül forgott. 
Feleségével, Heidivel olyan csa-
ládot teremtettek, amely során 
rajtuk kívül két gyerekük, Imre 
és Ildikó is csapatparancsnokok 
lettek. Jánosbá’-t a montreali ma-
gyar cserkészet egyik alappillé-
reként ismerték. Amikor kellett, 

mindig készen állt kisegíteni a 
csapatokat nehézségeikből, és a 
montreali magyar közösségben 
közreműködni. 

Életrajzából: „A hetvenes évek 
folyamán elkezdtem a működé-
semet az őrsvezetőképző tábo-
rokban. Nem tartott sokáig, hogy 
megkapjam az NLÁ (Nem leszek 
áruló!) nyakkendőgyűrűt. Ez már 
akkor is nagyon sokat jelentett 
számomra, de még nagyobb öröm 
volt, amikor a fiam is megkapta, 
és ezáltal az első NLÁs apa-fia 
pár lettünk. Még ennél is sokkal 
többet jelentett, amikor a lányom 
is NLÁ gyűrűs lett. A mintatábor 
működésének kezdetén két vagy 
három évig én voltam a parancs-
noka, Heidivel megosztva a lá-
nyok vezetését, aztán visszatértem 
az őv-khez, és kevés kivétellel 
már vagy negyven éve ez a nyári 
programom. Közben évekig szer-
kesztettem a VK tábor Fill more 

című újságját, és néhány évig 
(2005-2009) a szövetség sajtóosz-
tály vezetője voltam”. Számos 
cikket írt a Vezetők Lapjába, első-
sorban cserkésznevelésről. Megír-
ta a Cserkészáhitatok és liturgiák 
c. kiadványban a paphiányt pótló 
fejezetet, „Isten szavának vasár-
napi ünneplése” címen. A Vezetők 
Lapjának 11 éven át volt lektora. 

A Szövetség által adott kitünte-
tései: A Jó munkáért! Teleki-emlé-
kéremmel (1987);  Jubileumi em-
lékérem (1980), Szent István-em-
lékérem (2000), vitéz kisbarnaki 
Farkas Ferenc-emlékérem (2010), 
II. Rákóczi Ferenc-emlékérem 
(2015). Többet is érdemelt vol-
na. Színes életrajza megtalálható 
a Vezetők Lapja 116. számában 
(2015). Igazi cserkészszellemű 
úriembert vesztettünk el vele. Há-
zassága 50. évében érte a halál. □ 
Fischer Viktor cscst.

id. Baránski 
Tibor 14 
évesen

Glaser 
Jánosbá’ 
2010-ben,
Anyák napi 
ünnepségen

https://en.wikipedia.org/wiki/Righteous_Among_the_Nations
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Hámos László (Párizs, 1951. júni-
us 22. – New York, 2019. április 16.), 
amerikai magyar emberjogi aktivista, 
a Magyar Emberi Jogok Alapítvány 
társalapítója és elnöke. 

Felvidéki és erdélyi családból 
származott. A Pennsylvania Egyetem 
nemzetközi kapcsolatok szakán ta-
nult. Pályafutását jogászként kezdte, 
hogy aztán, 43 éven át – élete végé-
ig – a Magyar Emberi Jogok Alapít-
vány (HHRF) irányításának szentelje 
életét. Emellett elnökként vezette a 
64 éve működő, New York-i Ameri-
kai Magyar Könyvtár és Történelmi 
Társulatot, melynek vezetését alapító 
édesapjától, dr. Hámos Ottótól vette 
át. A Könyvtár a New York-i Magyar 
Ház résztulajdonosa és annak is igaz-
gatósági tagja volt. Segített a Magyar 
Ház felújításában és a New York ál-
lamtól kapott pályázati támogatás ke-
zelésében. 

Ifjúságának éveit meghatározták a 
manhattani Yorkville negyed ameri-
kai magyar szervezetei: a cserkészet, 

a Magyar Református Egyház, a Ma-
gyar Ház. Cserkészéletét 7 éves korá-
ban a New York-i 7. sz. Erős Gusztáv 
cserkészcsapatban kezdte, amelynek 
20 évig tagja volt. Évekkel később, a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetség 
hívására, többször tartott előadást a 
vezetőképző táborokban. 

A ’70-es években Románia az 
amerikai kormány által nyújtott 
Legnagyobb Vámkedvezmény ha-
szonélvezője volt. Amerika nem vett 
tudomást arról, hogy a Ceausşescu 
rezsim lábbal tiporta az emberi jo-
gokat, és erőszakkal igyekezett be-
olvasztani az erdélyi magyar kisebb-
séget. 1976-ban társaival együtt til-
takozó akciót szervezett. Ekkor jött 
létre a rögtönzött Romániai Emberi 
Jogokért Bizottság, amely 1984-től 
Magyar Emberi Jogok Alapítvány 
(HHRF) néven az egyetemes emberi 
jogok szemszögéből elemezte a ki-
sebbségi jogsértéseket és harcolt a 
magyar kisebbségek érdekében. 

Ő volt az első, aki az egyik Bécs-
ben tartott kisebbségi kongresszuson 
a világ elé tárta Ceauşescu falurom-
boló terveit. Vezetésével a HHRF 
cáfolhatatlan híreket szolgáltató, 
megbízható információs központtá 
fejlődött. Olyan hálózatát építette ki 
az amerikai Kongresszusban és a kül-
ügyminisztériumban mindkét politi-

kai oldalon, amelynek tagjai hivatali 
minőségükben emeltek szót a vasfüg-
göny mögött élő, elnémított magyar 
kisebbségek érdekében.

Meghatározó szerepet játszott a 
New York-i Magyar Ház és a wa-
shingtoni Kossuth Ház, az amerikai 
magyar közösség e két emblemati-
kus épületének a megőrzésében és 
fejlesztésében. Kezdeményezései az 
amerikai magyarság kulturális iden-
titástudatának ápolását is szolgálták, 
többek között a 2012-ben általa indí-
tott ReConnect Hungary programot. 
1998 és 2002 között a miniszterelnök 
pro bono külügyi tanácsadójaként 
szolgált. Eredményei alapján mond-
ható, hogy a KMCSSZ cserkészei 
közül ő vitte a legmagasabb szintre a 
magyarságszolgálatot. 

Munkája során őt és alapítványát 
számos díjjal tüntették ki, többek 
között a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjével. (2001). 
A  Miniszterelnökség saját halottjá-
nak tekinti. Az Országházban is kü-
lön megemlékeztek róla. Munkájáról 
részletesen a www.hhrf.org honlapon 
olvasható. □  

A Magyar Emberi Jogok Alapít-
vány (HHRF), Amerikai Magyar 
Könyvtár és Történelmi Társulat, Wi-
kipédia, és Brogyányi Jenő búcsúbe-
széde nyomán.

Zubrits Miklós st. (Hidegség,  
1948. dec. 4. – Toronto, Ontario, 
Kanada, 2019. febr. 21.). A toron-
tói 20. sz. Árpád vezér cscs.-ban 
nevelkedett, Jámbor Lajosbá’ pa-
rancsnoksága alatt, majd maga is 

20 éven át az volt, valamint 20 évig 
parancsnokhelyettes. Hatvan éves 
cserkészmúltjának nagy része a to-
rontói csapatok szolgálatában állt, 
és a Sík Sándor Cserkészparkban 
tartott őrsi akadályversenyek, va-
lamint az őrsvezetőképző táborok 
körül forgott. A park 1964-ben való 
megnyitása óta kiképzőként min-
den alkalommal részt vett, egy évet 
kivételével. Az Ádám atya által 
bevezetett NLÁ (Nem leszek áru-
ló!) jelszót komolyan vette, a cser-
késztörvények szellemiségét ápol-
va. A Cserkészpark fejlesztésében 

állandóan közreműködött. Több 
jubileumi táboron vezetői beosz-
tásban teljesített szolgálatot. Mun-
kájáért a Szövetség  sokszor ki-
tüntette, 1990-ben a Jó munkáért! 
Teleki-emlékéremmel, valamint a 
II. Rákóczi Ferenc-emlékéremmel 
(1975, 1985-ben annak ezüst foko-
zatával, 2015), a Jubileumi emléké-
remmel (1980), a Szent István-em-
lékéremmel (2000), a vitéz kisbar-
naki Farkas Ferenc-emlékéremmel 
(2010) jutalmazta. □

A torontói cserkészek hírportál-
járól.

Hámos 
Lászlóról 
egyik utolsó 
felvétel

Zubrits Miklós 
kiképzőként az 
egyik
őrsvezetőképző 
táboron

https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1rizs
https://hu.wikipedia.org/wiki/1951
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAnius_22.
https://hu.wikipedia.org/wiki/New_York
https://hu.wikipedia.org/wiki/2019
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81prilis_16.
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Pennsylvania_Egyetem&action=edit&redlink=1
http://www.hungarianhouse.org/hu/magyar-emberi-jogi-alapitvany-hhrf/
http://www.hungarianhouse.org/hu/magyar-emberi-jogi-alapitvany-hhrf/
http://www.hungarianhouse.org/hu/magyar-emberi-jogi-alapitvany-hhrf/
http://www.hungarianhouse.org/hu/magyar-emberi-jogi-alapitvany-hhrf/
http://www.hungarianhouse.org/hu/magyar-emberi-jogi-alapitvany-hhrf/
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A Vezetők Lapja terjesztői
Központi elosztó: Bodnár Ágnes cscst.;  Amerikai Egyesült Államok – Boston: Gyurcsán Ferenc cst.; Buffalo: dr. For-
gáchné Katalin cscst.;  Chicago: Stétz Andrea st.;  Cleveland: Nádas Krisztina cst..;  Florida: III. Apáthy László cst.; 
Garfield: Bodnár Ágnes cscst.;  Los Angeles: Tóth Attila cscst.;  New York: Jankura Krisztina cst.;  New Brunswick: dr.  
Horváth István cst.;  San Francisco: Tóthné Kollár Katalin cst.; Washington: Kőlüsné Paulovits Judit cst.;  Magyar Tanya/
Pennsylvania: dr. Lengyel Emília cst.;  Wallingford, Connecticut: Gál András cst.;  Ausztrália – Kovássy Marianne cscst.;  
Dél-Amerika – Argentína: Lomniczy Mátyás cscst.;  Brazília: Dénes Gusztáv cst.;  Venezuela: Udvarosné Szabadics 
Zsuzsa cst.;  Európa – Ausztria:  Csernay Roberta cst.;  Németország: dr. Grynaeus Péter cscst.;  Svájc:  Pilinszky Kata-
lin cscst.;  Venezuelai visszahonosultak: Kertész Zsuzsanna;  Európa többi országa: dr. Grynaeus Péter cscst.;  Kanada 
– Calgary:  Pintér János cscst.; Hamilton:  Jankura Hajdu-Németh Ágnes cscst.;  Montreál: Pelikánné Vermes Anikó cst.;  
Ottawa: Ács Szandra cst.;  Toronto: Kontra Tamás cst.;  Kanada többi városa: Pintér János cscst.;  Magyarország és a 
Kárpát-medence többi országa:  Fischer Viktor cscst.

A Magyar Cserkészszövetsé-
gek Fóruma 2019. május 4-én 
tartotta évi rendes tavaszi ülését 
a magyar cserkészet bölcsőjénél, 
Nagybecskereken (ma Szerbia). 
A Fórumülésen résztvevő tag-
szervezetek szeretettel köszön-
tötték a vendéglátó Vajdasági 
Magyar Cserkészszövetség tag-
jait, majd közös ünnepségükön 
leleplezték és megkoszorúzták az 
újjáalakulás 30. évfordulója al-
kalmából állított emléktáblát.

A résztvevők meghallgatták 
egymás beszámolóit, és egyeztet-
ték a következő időszak teendőit, 
közös programjait. Összeállítot-
tak a magyar cserkészek számára 
egy jövőképet, amit követve fo-
kozatosan szorosabbra vonják a 
tagszövetségek együttműködését. 

A katolikus cserkészek lelkisé-
gi mozgalma, a Táborkereszt vál-

lalása szerint összefogja a 2020-
ban Budapesten tartandó Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszus-
ra készülő cserkészek munkáját, 
segíti a csapatok felkészülését, 
hogy méltó résztvevői és hasz-
nos önkéntesei lehessenek a ta-
lálkozónak. A regöscserkészek is 
beszámoltak munkájukról a Fóru-
mülésen. Céljuk, hogy az auten-
tikus néphagyományokat a cser-
készélet mindennapjainak még 
hangsúlyosabb részévé tegyék.

A Fórum elképzelése, hogy 
ilyen lehetőséget biztosítsanak 
majd a többi szakág képviselői-
nek is.

Összességében elmondható, 
hogy a nagybecskereki találkozó 
jól sikerült, fontos új utakat talál-
tunk egymáshoz, és nem csak a 
meglévőket tudtuk karbantartani, 
szélesíteni.

***
A Magyar Cserkészszövet-

ségek Fóruma azzal a céllal jött 
létre, hogy az anyaországban, a 
határon túlon és diaszpórában 
működő cserkészszövetségeket 
összefogja a magyar cserkészi-
dentitás megtartása érdekében, 
annak folyamatos megélése által. 

A Fórum tevékenységei közé 
tartozik a vezetőképzés véghez-
vitele és a kölcsönös kommuni-
káció. Évente megjelenő Alma-
nach formában teszi láthatóvá a 
külvilág számára, hogy milyen 
cserkészmunka folyik az egyes 
szövetségekben.

Az MCSSZF üléseit rendsze-
rint évente kétszer, mindig más 
tagszövetségnél szervezik meg, 
a szövetségek legfelsőbb vezető-
inek és megbízottainak részvéte-
lével. □

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉGEK FÓRUMA 
MUZSLYAI GYŰLÉSÉNEK 
KERETÉN BELÜL KERÜLT MEGÜNNEPLÉSRE A 
VAJDASÁGI MAGYAR CSERKÉSZET 30-IK ÉVFORDULÓJA

Időnként beszámolunk a Magyar Cserkészszövetségek Fórumának gyűlésén ho-
zott történtekről, határozatairól. Az évente kétszer tartott összejöveteleken azok 
a megbeszélendők kerülnek a tárgysorozatra, amelyek az összmagyar cserkészet 
ügyeivel foglalkoznak. 

Összmagyar Cserkésziroda, Budapest
KMCSSZ Sajtószolgálata
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