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A cserkészet, mint szubkulturális jelenség.
622. Gaal Gaston Cserkészcsapat (Balatonboglár)
Mi a cserkészet?
Általános meghatározás:
" A cserkészet önkéntes, politikamentes vallásos ifjúságnevelõ szervezet, amely mindenki
számára nyitott, származásra, emberfajtára, és felekezetre való tekintet nélkül. A szervezet
célját, alapelveit és nevelési módszerét az alapító lord Baden-Powell határozta meg."
Kialakulása:
Az alapító atya Baden – Powell of Gilwell
(1857-1941), közismertebb nevén Bi-Pi
katonatiszt volt. 1899-ben a dél-afrikai holland
telepesek, a búrok elleni háborúban Mafeking
város megvédésével bízták meg. A 217 napos
sikeres ostrom során Bi-Pi re mély benyomást
tett a lőszerhordással, élelmiszerszállítással,
sebesültek ápolásával megbízott fiúk ügyessége
és találékonysága. Erről így írt:,, Ez a
tapasztalat arra tanított, hogy ha a fiúk
kiképzése alkalmazkodik természetükhöz, igen
gyorsan tanulnak, továbbá, hogy a fiúk –
feltéve, hogy megbízást kapnak – lényegesen
nagyobb feladatokat képesek elvégezni, mint
azt az ember gondolná. ’’ Bi-Pi nemzeti
hősként tért haza Angliába 1900-ban. 1899-ben
megjelent kézikönyvét (aids to Scouting)
amelyet katonák számára írt, ifjúsági vezetők és
tanítók is alkalmaztak. Sir William Smith
felkérte, hogy dogozzon ki egy használható
tervet a fiúk jó állampolgárrá nevelése
érdekében. Bi- Pi tehát átdolgozta művét a
fiatalok számára és 1907-ben kísérleti tábort
rendezett a Brownsea- szigeten, hogy kipróbálja ötleteit. Huszonkét fiút szedett össze,
különböző társadalmi rétegekből és táborozni vitte őket. Ez a tábor ma már legendává vált.
Bi-Pi 1908-ban Birkenhead-ben hirdeti meg a cserkészet megalakulását. Fiatal fiúk számára
olyan szervezetet hoz létre, amely szerte a világon a hitre, a természet, állatok, növények
szeretetére, valamint embertársaink szolgálatára neveli a fiatalokat. A Cserkész
Világszövetség (Wosm) az ENSZ után a Föld egyik legnagyobb ifjúsági szervezete
(mindössze hat országban nincs cserkészet). Ma a cserkészek száma a világon meghaladja a
30 milliót, ezen belül Európa 40 országában a 2 milliót.
Bi- Pi utolsó üzenete szerintem jól példázza a cserkészek értékrendjét:
Részlet:
” Hiszem, hogy az isten azért teremtett bennünket ebbe a szép világba, hogy boldogok legyünk
és élvezzük az életet. Csakhogy a boldogság nem a gazdagságból ered, nem a sikeres
karrierből és nem saját vágyaink kielégítéséből. A boldogsághoz vezető út ott kezdődik, hogy
fiú korotokban egészségessé és kitartóvá fejlesszétek magatokat, hogy felnőttként hasznosak
lehessetek és élvezni tudjátok az életet. A természet ismeret megmutatja számotokra, hogy
mennyi teljes szépségű és különleges dologgal látta el az Isten, boldogításunkra a földet.
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Legyetek elégedettek azzal, amit kaptatok és használjátok föl a lehető legjobban. Nézzétek a
dolgok derűs oldalát, ne a borúsat. Ám az igazi boldogságot csak a másoknak nyújtott
boldogság által érhetitek el. Igyekezzetek ezt a világot egy kicsit jobb állapotban magatok
mögött hagyni, mint ahogy találtátok.”
A cserkészek a Bi-Pi által lefektetett „szabályok” a 10 cserkésztörvény szerint próbálják élni
életüket:
1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, Hazájának és embertársainak
tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.
(A cserkészek avatásuk során esküt tesznek a törvényekre, hogy azokat mindig és mindenkor
betartják.)
Cserkészet Magyarországon:
1910-ben a budapesti Keresztény Ifjúsági Egyesület keretében megindul az első magyar
cserkészcsapat. Majd 1912-ben Megalakul a Magyar Cserkészszövetség. A világháború és a
Kommunizmus által kisebb nagyobb megszakításokkal működött a magyar
cserkészmozgalom. 1919-ben megalakul a Leány cserkészszövetség is. 1922-ben Gróf Teleki
Pált nevezik ki főcserkésszé, akit máig a legnagyobb magyar cserkészként tisztelnek. Ő
mondta: „Emberebb embert, magyarabb magyart”- Ezt a híressé vált mondatot a magyar
cserkészek mottójukként használják.
A cserkészet jelentése, fogalma a 622. Gaal Gaston Cserkészcsapat tagjainak:
Az csapat alapítója Szőllősi Feri bá katolikus atya hatalmas akaraterejével, kitartásával és
szeretetével létrehozott egy pár fiatalból álló kis közösséget, ahol a tagok egyenként mind
meg voltak becsülve, mindenki számíthatott a másikra. Megtapasztalták, milyen is valójában
egy közösséghez tartozni és azért felelősséget vállalni. A cserkészcsapatban, amit ő alapított
nem a formalitások számítottak, itt mindenki cserkész lehetett, ha lelkes volt, szemében égett
a tenni akarás tüze, és képes volt a másik szeretetére. A csapat számára a cserkészet, ennek az
értékrendnek a közvetítését jelenti a fiatalok számára.

A magyar cserkészet szervezeti felépítése:
Legfőbb és egyben összetartó szervezete a Magyar cserkészszövetség mely 1912-ben alapult
és 1989-ben a betiltások után alapítottá újra. Elnöke Buday Barnabás. A Magyar
cserkészszövetség 11 cserkészkerületből épül fel. A kerületeket körzetekre tagolták, és a
körzeteken belül működnek a cserkészcsapatok. Kiépítettek bizonyos szakágakat is a
cserkészeten belül: Vizi cserkészet, barlangász, ejtőernyős, lovas, íjász, regös cserkészet.
A balatonboglári 622. Gaal Gaston Cserkészcsapat a VI. cserkészkerületbe tartozik melynek
székhelye Pécs. A VI: kerületen belül Somogy megyében az egyetlen működő csapat.
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A 622. Gaal Gaston Cserkészcsapat:
A csapatot 1990 őszén Szőllősi Ferenc
alakította. Feri bá már a II. világháború
parancsnok volt. Az ő parancsnoksága
alapján két kiképzett cserkésztiszttel és
megalakult a 622. Gaal Gaston
őszén már megindult a toborzás a 3.
fiatalok köréből, így hat őrsöt tudtak
hunyt el. Megkérdeztem a csapat újonc
volt Feri bá? – „ Anyukám mondta,
meg.” – „én nem tudom ki ő” – az
egyig tudták ki volt ő és ki ő még

római katolikus plébános
előtt cserkésztiszt és
alatt és útmutatásai
14 fiatal bevonásával
cserkészcsapat. 1991
osztálytól felfelé tanuló
kiállítani. Feri bá 5 éve
tagjait, vajon tudják- e ki
hogy engem ő keresztelt
idősek persze egytől
mindig a csapat számára.

A csapat névadója
Balatonboglár egyik nagy földesura és egyben a
Független Kisgazda
Párt vezére volt. Sokat tett a város fejlesztéséért.
Ő adott telket a
Katolikus templomnak és Plébániának, ő vezette
a Várdomb fásítási
programját, modern sétányokat strandfürdőt
hozott létre. Sokat tett
Balatonboglár fellendülése érdekében. Jó barátja
volt Szőllősi
Ferencnek (Feri bá) aki Boglárért és az
egyházközösségért
tett munkájáért róla nevezte el a boglári
cserkészcsapatot. A
megkérdezettek szerint: - Én és többen
közülünk, szeretnénk, ha a csapat nevet váltana és az elhunyt alapító atya nevét viselnénk
ezután. Így 622. Szőllősi Ferenc cserkészcsapat lennénk.

Miért lesz valaki cserkész?
A 622. Gaal Gaston cserkészcsapatban megfigyeltek alapján e csapat tagjai több okból lettek
cserkészek: A gyerekek nagy része olyan családból származik ahol a szülők elváltak, az
anyuka egyedül és nehéz körülmények között neveli gyermekeit. Továbbá többen is állami
gondozott gyerekek. Több családban is megfigyelhető (ahol nem váltak el a szülők), hogy
valamely családtag beteg vagy a család átélt valami súlyos tragédiát. Ezek mellett persze sok
olyan cserkész is van, aki normális családból származik. Véleményem szerint ezek a fiatalok a
cserkészetben támaszra leltek, olyan közösségre találtak, amely a családjukon kívül egy plus
szeretetet ad számukra, vagy éppen azt az értékrendet közvetíti, amit otthon is
megtapasztaltak. Többeket megkérdeztem: mit jelent számukra a cserkészet? Az idősebbek
közül egy fiú azt felelte: Számára ez egy életforma. Az, hogy cserkész meghatározza a
hétköznapjait, erőt és kitartást ad neki a nehéz helyzetekben. Az, hogy cserkész számára azt
jelenti, hogy mindenre képes, mindent meg tud csinálni, ha igazán akarja. Próbál a tíz
cserkésztörvény szerint élni és ezt szeretné majd a leendő gyerekei felé is közvetíteni.
Valaki más szintén az idősebbek közül azt felelte: Őt „Feri bá” nevelte cserkésszé és emberré.
Ha erőre van szüksége, vagy azt szeretné, hogy a cserkészprogramok vagy bármilyen
esemény rendben zajlódjon le, vagy az eső ne akadályozza meg a csapatot pl.: a
táborépítésben ő mindig felnéz az égre és kéri az 5 évvel ezelőtt elhunyt Feri atyát, hogy
segítsen. Ő úgy látja, hogy atya eddig mindig megsegítette és mosolyogva néz le rájuk egy-
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egy jól sikerült program után. Kérdésemre egy kislány azt felelte: Neki a cserkészet sok játék,
sok vidámság és barátság.

Hierarchia a csapaton belül:
A csapat felépítése korosztályok szerint:
Az óvodás korú és 1. és 2. osztályos gyerekek még kiscserkészek, majd 9-10 évesen
újoncoknak nevezik őket. 10-11 éves korukban avatják őket cserkésszé. A következő lépcső a
14 éves kor. Ekkor elmehetnek Őrsvezető Képzőbe, ahol megszerezhetik az őrsvezetői címet,
és általa őrsöt vezethetnek. Majd 16 éves koruktól Rover cserkészek azok, akik nem vezetnek
őrsöt. Rover cserkész azt jelenti, hogy idős cserkész. 18 éves kórtól, és ha már megvan az
érettségijük, mehetnek Segédtiszt Képzőbe, ahol olyan képesítésre tesznek szert, amely által a
csapatot irányíthatják, programokat szervezhetnek, kiképzők lehetnek bizonyos vezetőképző
táborokban, vagy éppen csapatot is alapíthatnak. A Vezetőképzések elvégzése nem kötelező.
25 éves kórtól válik valaki öreg cserkésszé. A Segédtiszt képző elvégzése után bármikor
elvégezheti valaki, a Cserkésztiszt Képzőt, amely által a legmagasabb rangra tehet szert.
Továbbá külön tisztség a táborparancsnoki szerep, mely hatalmas felelősséggel jár.
Vezetőség: A 622. Gaal Gaston Cserkészcsapat csapatparancsnoka: Pauer Sándor,
Cserkésztiszt: Csobor
Tünde, Segédtiszt: Orbán
Zoltán, Őrsvezetők:
Csere Kálmán, Kerekes
Máté, Györe Andrea,
Légrádi Andrea, Sipőcz
Eszter, Légrádi Sára,
Péter Sára (csak a jelenleg
aktív vezetőket
soroltam fel). A
csapatfenntartó:
Várnai László római
katolikus plébános.

A csapat szerkezeti felépítése:
A cserkészmunka alapegysége a 6-8 főből álló őrs, ami azonos nemű és korosztályú
gyerekekből épül fel, és a pár évvel idősebb őrsvezető irányítja. A csapaton belüli nagyobb
egység a raj (ebben
a csapatban a
kis létszám miatt
nincsenek
rajok), amely a
korosztályba
azonos őrsöket
tömöríti, és a
rajvezető irányítja.
A
legnagyobb egység
a csapat
maga, melyet a
csapatparancsnok
tart össze.
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Az egyenruha, mint összetartó erő az egység jelképe:
Az egyenruha
legfontosabb
része a
Cserkészing.
A cserkész ing
színe minden
nemzetnél
eltérő. A
magyar
szabványos
viselet a kaki
színű ing.
Ennek jobb
mell zsebén
található a
cserkészliliom,
mely a
cserkészet
egyetemes
jelképe (a
későbbiekben
még lesz szó az
itt megemlített

jelképekről). A jobb zseb
fölött
található a Hungária
jelvény.
A jobb ingujjon kell
elhelyezni a
csapatszámot és nevet (az
utóbbi nem
kötelező). Szintén ezen az
ingujjon
találhatók a külön próba
jelvények
mely megmutatják, hogy
milyen plus feladatot teljesítettél pl.: 3
Sastoll próba (2 napot kint
töltesz egyedül az erdőben az éjszakát is
beleértve. Csak 1 szelet
kenyeret egy 1 liter vizet vihetsz
magaddal, mint élelem. Lényege a magadba való elmélyülés.) A ball mell zseben találhatóak
az őrsvezetői csíkok. Ha 1 piros csíkod van, az azt jelenti, hogy segédőrsvezető vagy, ha 2
piros csíkod van, az azt jelenti, hogy elvégezted az őrsvezetői
képesítést, de jelenleg nincs őrsöd, ha a 2 piros csíkra 2 zöld csík
is van varrva, az azt jelenti, hogy őrsöd is van. Továbbá e fölött a
zseb fölött találhatók a kiképzési jelvények. Bronz hársfalevél azt
jelenti, hogy őrvezető vagy (azért hárs levél, mert ez az első
próbarendszer helyszínére emlékeztet), ha ezüst hársad van, az
azt jeleni Segédtiszt vagy, ha arany a hársleveled az azt mutatja,
hogy cserkésztiszt vagy. A bal ingujjon található a Segédtiszti,
Cserkésztiszti, illetve Csapatparancsnoki jelzés. A
Cserkésztisztek és Segédtisztek semmilyen más jelvényt nem
viselnek ingükön (csak a hárslevelet és az utóbbi jelvényt) Az
ing részei még az év virágok, amik azt jelzik hány áve vagy
cserkész, ezeket a bal mell zseb fölött kell viselni. Az egyenruha
része még a cserkészöv, melyen a cserkészliliom látható. Valamint az egyenruha része a barna
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cserkésznadrág vagy szoknya illetve zöld cserkész rövidnadrág és barna félcipő vagy
bakancs.(csapatunkban csak a megalakulás idején volt kötelező az egyennadrág, szoknya öv
és bakancs.
Az egyenruha második legfontosabb része a nyakkendő. A nyakkendő megmutatja
korosztályod és rangod: A még fel nem avatott
kiscserkészeknek bármilyen színű egyen
nyakkendőjük lehet, ami a az őrsi
összetartozásukat jelképezi. Cserkésszé avatásuk
során megkapják a zöld nyakkendőt, ami azt
szimbolizálja, hogy már cserkészek. A szürke
nyakkendő azt mutatja, hogy ők Rover
cserkészek. Ha szürke, zöld illetve barna
nyakkendőt arany csík szegélyez, az azt mutatja,
hogy Segédtisztek, vagy Cserkésztisztek. A barna
nyakkendő jelentése: öregcserkész. A
megkérdezettek közül nem sokan tudják miért is
zöld, szürke, illetve barna a nyakkendő színe. Az,
hogy ilyen színű az tény, amit elfogadnak és nem is firtatnak. A nyakkendőt
nyakkendőgyűrűvel fogják össze. Az első nyakkendő gyűrűt a vizsgált csapatban az avatáson
kapják a gyerekek (egy faragott gubacs ráragasztva egy 1 forintossal). Később tetszés szerint
csinálhatnak maguknak nyakkendőgyűrűt (bármennyit): fából, csontból, spárgából kötözéssel
illetve fonással. Fontos viseleti elem még a Cserkészkalap melyen elől található a
cserkészliliom oldalt a fém csapatszám. A Magyar cserkészek árvalányhajat tűznek
kalapjukba. Illetve hordhatnak még zöld Bocskai sapkát.
A cserkészek csak egymás között ismerik a bizonyos viseletek jelentését (valamint
beavathatnak másokat is). Az egyenruha megmutatja, hogy egy közösségbe tartoznak egymás
cserésztestvérei. A cserkészek büszkék egyenruhájukra. Különböző boltok specializálódtak
cserkész viseletre, Több cserkészbolt is működik az országban Pl.: A budapesti Csodaszarvas
cserkészbolt. A Megszerzett jelvényeket a cserkész magának varrja fel ezzel is mutatva
büszkeségét az adott jelvényre.
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Szimbolikus tárgyak, cselekedetek:
Az őrsön belül:

Az őrsi összetartozást sokféle jelképpel ki szokták
fejezni. A megalakuló őrs Őrsi nevet választ magának.
A lány őrsök növény nevet Pl.: Levendula, Pipacs,
napraforgó, Csipkebogyó Őrs, a Fiú őrsök állatnevet Pl.:
Tigris, Rozsomák, Szarvas, Mókus őrs. Az őrök nagy
része természet közeli állat illetve növény nevet választ
magának. Megkérdeztem miért van ez így? – „ Ez nem
volt tudatos”, - „valami történelmi állatot szerettünk
volna” – „a csipkebogyó olyan, mint az őrsünk: a bokor
az őrsvezetőnk, a sok ki bogyó meg mi vagyunk.” Majd
megvarrják az őrsi zászlójukat, amin szerepel az őrsi jelkép hímzett változata, nevük, a
csapatnév, és egy nemzeti színű szalag. „- én hagyni szoktam, hogy mindenki varrjon,
hímezzen valamit a zászlón, majd a végén én kiegészítem. Az őrs csinálhat magának őrsi
pólót, őrsi naplót, melyet minden héten más vezet. Az őrsöknek kell írniuk maguknak egy őrsi
indulót, valamely népdalunk dallamára. Az indulóban szerepelnie kell a nevüknek, a szöveg
további részében bármiről énekelhetnek, ami az őrsükkel kapcsolatos. Az indulónak minden
táborban másnak kell lennie, és az adott tábor keretmeséjének is szerepelnie kell benne. (a
keretmesét később részletezem). Minden őrs kitalál magának valami frappáns, jól hangzó
csatakiáltást, melyet minden sorakozónál kiabál. Az őrsöknek külön- külön van egy örsi faluk,
melyet maguk díszítenek képekkel, tárgyakkal, melyek témája lehet a cserkészet, az őrsi élet,
az általuk készített dolgok. „az ősöm büszke a falára, melyre sok képet ők készítettek,
kiraktuk a legjobban sikerült otthoni feladatokat.”
Csapaton belül: A legfontosabb cserkész szimbólum, minden csapaton belül a cserkészliliom,
mely a tengerészetben használt iránytűre vezethető vissza, ahol az északi
irányba butató tű hegye ilyen liliomformát viselt. A cserkészek azért ezt a
jelképet választották, hogy nekik is mindig utat mutasson a liliom az élet
viharos tengerén. Nagy szerepe van a csapatzászlónak valamint a nemzeti
színű zászlónak, melyet táborban minden reggel és este fel illetve levonnak.
Az adott csapatban, ha sikeresen felépítik, a tábort mindig kiraknak a
közösségi sátorban egy képet Feri báról. A táborban mindig az adott napos
tiszt hordja a fokost, ami replikája az 1933-as Jamboree- n viselt fokosnak. A
napos tisztnél van a síp, különböző sípjelekre különbözően kell cselekedni: 1
hosszú: állj, 2 hosszú 1 rövid: gyülekező. Fontos, mint jelképes dolog a
katonaságtól átvett alaki követelmények: Jobbra át, hátra arc, menetelés. A cserkészetben az
alaki a belső fegyelem jelképe. Minden gyülekezőnél négyzetes félkört alkotnak (oktatási
négyszög) a gyülekezőt fújó tiszt előtt. A cserkészek egymásnak tisztelegve és kezet fogva
köszönnek. A cserkész bal kézzel fog kezet, mert az közelebb van a szívéhez és ezzel is
kifejezi szeretetét, és jobb kézzel tiszteleg a képen látható módon: A hüvelykujjal lefogja a kis
ujjal: jelentése az idősebb, nagyobb cserkész védi, segíti a kisebbet. A három nyitott ujj
jelentése: Készek vagyunk 1: Istenünk, 2: hazánk és 3: embertársaink szolgálatára. „egyik
foglalkozás elején mondtam az őrsömnek, hogy tisztelegjenek. Egy kisfiú, aki hiányzott arról
az óráról ahol a tisztelgést tanultuk, úgy tisztelgett, mint a katonák. Én nagyot mosolyogtam
magamban majd megmutattam a helyes tisztelgést.” A cserkészek köszönése: Jó munkát!
Ennek egész életükre vonatkozó üzenete van: Légy mindig kész a másik segítségére, hazád és
istened szolgálatára, lény nyitott a világra és cserkésztestvéred szeretetére, ehhez kívánnak ők
Jó Munkát! A Kiscserkészek tisztelgése abban tér el, hogy ők csak két ujjukat hagyják nyitva
ők még csak istenre és hazára esküsznek. A cserkészek elköszönéskor a Légy résen!
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Kifejezést használják, ezzel is jelezve, hogy mindig késznek kell lenniük az újabb szolgálatra.
A cserkészek soha nem tapsolnak. Ünnepségekkor tisztelegnek. Ha csapaton belül valakit
kitüntetett figyelemben akarnak részesíteni, akkor sem tapsolnak hanem csatakiáltással
jutalmazzák a másikat. Pl.: a csatakiáltást vezénylő kiáltja, hogy: Temperamentum! A többiek
együtt zengik: Ollé! Majd megint: Temperamentum! – Ollé!- Temperamentum! –Ollé, Ollé
Ollé, csá-csá-csá, uhhh, áááá, bummm! A csapatban bevett szokás a Rover fiúk körében,
hogy tábor előtt kopaszra nyírják a hajukat, ezzel is jelezve, hogy készen állnak a táborra, a
hajnyírásnak praktikus oldala is van.

Rítusok a Csapaton belül:
A legfontosabb rítus az őrsi gyűlés. Az őrsök heti rendszerességgel – az iskolaévet követve90-120 perces foglalkozásokat tartanak, melyet az őrsvezető vezényel le. Az őrsi gyűlésnek
vannak állandó és változó programjai. Minden foglalkozás keretét a cserkészinduló vagy őrsi
induló eléneklése illetve az összejövetel előtti – és az utáni ima elmondása jelenti.

Cserkészinduló
Fiúk fel a fejjel, a harsona zeng.
Álljunk csatasorba vidáman,
Ránk vár a világ ez a harc a mienk,
Katonái vagyunk valahányan.
Jó fegyverünk izmos karunk,
Égő szemünk, vidám dalunk,
Amerre nézünk, megterem
A győzelem, a győzelem.
Fiúk fel a fejjel az óra közel,
Kel a magyar éjben a hajnal.
Most kell az erős kar, a férfiú-mell,
Ezeréves acél-akarattal.
Zúg, mint a harci trombita:
A Lomnic és a Hargita,
Értünk kiált, felénk süvölt
Az ősi föld, a drága föld.
Szabadba fiúk! A nap arca nevet,
Ott pezsdül a friss, tüzes élet.
Járjuk be a mezőt, meg a rengeteget,
Szabad ott a szabadban a lélek!
Ott szemben, szívben tiszta láng,
S az Isten arca néz le ránk.
Leheletén ott megterem
Erő, szabadság, győzelem!
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Foglalkozás előtti ima
Mindenható Úristen!
Alázatos szívvel fordulok Tehozzád munkám kezdetén. Nagyra törők céljaim, de gyarló az én
erőm. Kérlek ezért – minden erőnek forrása –, támaszd meg gyengeségemet, és tedd
eredményessé munkámat, hogy azzal, amit tanulok, a Te dicsőségedet növeljem. Hazámnak és
embertársaimnak javára lehessek. Add, hogy jellemem épületét egyre magasabbra emeljem,
és szent igazságodtól és a becsülettől soha el ne tántorodjak!
Ámen.
Foglalkozás utáni ima
Hálát adok, Uram, az imént vett jókért. Erős a szándékom, hogy igaz jótettek fakadjanak
nyomomban. Add szándékomra áldásodat!
Ámen.
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Azt követően 20- 25 percben elméleti képzés folyik különböző tárgykörökben, melynek
összefoglaló neve: cserkésztudás. Ez felöleli a cserkésztörvények megtanulását és
magyarázatát, csomózási és alaki ismereteket, kar-, síp- morzejelek használatát, a ősi
rovásírás ismeretét, elsősegélynyújtás alapjait,
tűzgyújtás és annak szabályait, vallási, növény és állat
ismereteket, nemzeti történelmet, jelképek ismertét,
cserkésztörténelmet, népdalok, népmesék ismeretét és
még sok mást. A foglalkozások hosszabb, hátralévő
része aktív játékkal telik, mely a mozgást, ügyességet,
a fölös energiák jótékony levezetését szolgálja. Az
őrsi gyűléshez hasonló rítus a vezetőségi
megbeszélés. Ekkor az őrsvezetők, tisztek és a
csapatparancsnok tart megbeszélést. Minden héten
péntek este összegyűlnek és megbeszélik az adott
hetet, a problémákat, a következő programokat. Itt mindenki egyenrangú a felszólalás
szemszögéből. Ezt a rítust is a foglalkozás előtti, illetve utáni imák keretezik. A csapat
közkedvelt rítusa az íjásznap. Ekkor a gyerekeknek lehetőségük nyílik eleink fegyvereinek
kipróbálására. (az ügyesebbek meg tanulhatnak ostorral is bánni). Ez a program évente 2-3
alkalommal kerül megrendezésre. Éves rítus a Cserkésztoborzás. Minden ősszel kerül
megrendezésre, ahol gyerekek körében próbálják népszerűsíteni a cserkészetet, valamint
próbálják őket megnyerni a mozgalomnak. Ezen a napon egész
napos csapatjátékokat szerveznek, valamint a csapatnak van
egy 8 állásos palacsintasütője, és ezen készítenek a gyerekek
számára palacsintát. Majd a toborzást újabb hasonló hétvégi
programok követik, hogy mindenkinek lehetősége nyíljon
legalább egyre elmenni. „- Idén én szerveztem a toborzást és
több mint 30 gyerek jött le és az óta folyamatosan járnak a
foglalkozásokra. A fonyódi részleg az óta is folyamatosan
bővül.” Fontos rítus az őszi és tavaszi portya, valamint az őrsi portyák. Az előbbieken az
egész csapat részt vesz. Ez lehet bicikli vagy gyalogos túra egy viszonylag közeli erdőbe. A
túrára való indulás előtt eléneklik, közösen a
cserkészindulót közben felállnak alakiban. A túra
végcélját elérve szalonnasütést és nagy játékokat
szerveznek, majd ezután
indulnak vissza. Fontos
esemény a Méta néptánc
fesztivál lebonyolításában való
segítkezés. Itt a boglári
cserkészcsapat méta versenyt
szervez és bonyolít le a
néptáncosoknak illetve a cserkészcsapatnak. A
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cserkészcsapat több alkalommal is megnyerte ezt az eseményt. A csapat részt vesz minden
évben a civil főzőversenyen illetve a halászléfőző versenyen. Itt a csapat tagjai segédkeznek
szakképzett szakácsuknak az ételek elkészítésében szabad tűzön, majd az étel elkészülésekor
miután a zsűri lepontozta azt jót lakmároznak közösen. Ez alatt a kisebbeknek játékokat
szerveznek. A finom ételt csatakiáltással jutalmazzák. Idén a cserkészcsapat nyerte meg a
civil főzőversenyt mákos guba készítésével. A csapat
jelen van a nemzeti ünnepeken tartott városi
megemlékezéseken egyenruhában. Csak az városi
ünnepeken viselik az egyenruhákat
illetve az őrsi és vezetőségi
gyűléseken. Minden más eseményen
a Csapat minden évben megújuló
pólóját viselik. Ezeken az
ünnepségeken díszőrséget állva emelik az ünnepség
fényét. A himnusz és szózat alatt tisztelegnek. A csapat
közkedvelt programja az évente többször megrendezett
számháború, ahol két csapatra osztva különböző színű
számokat kapva harcolnak egymás ellen ez az a
program, amin én is részt vettem. A gyerekek
hihetetlenül beleélték magukat a háborúba. Haditerveket
eszeltek ki, a sérülteket azaz „halottakat” elvitték a
„temetőbe”. Ha elestek és kiszakadt a nadrágjuk, akkor
felálltak és nem törődve sérülésükkel folytatták a
küzdelmet és védték a zászlójukat. A vesztes csapat
rendesen el volt keseredve mintha tényleg az életüket
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változtatná meg ez a vereség. Ebből is látszik, hogy a gyerekek akkor értik meg igazán a
dolgokat, ha ki is próbálják azokat, a játék felfrissíti elméjüket, számukra még a játékos
szituációkat nem választja le egy éles vonal a valóságtól. Számomra nagyon tanulságos volt
ez a” Háború”. Az éves munka megkoronázása a nyári
11 napos tábor, mely minden évben Magyarország
valamely
középhegységében
kerül
megrendezésre. Itt a
gyerekek
kipróbálhatják
gyakorlatban is a
megszerzett tudást.
A táborba való indulást egy rituális megnyitó előzi meg a
Paplak udvarán. Alaki, őrsök eléneklik indulójukat a
Csapatparancsnok köszöntője. Majd busszal érkeznek a
tábor helyszínére hol eső nap közösen felállítják a
közösségi 60 személyes katonai sátrakat valamint a 10
személyes őrsi sátrakat és a konyhát. Minden napnak
megvan a rituális kerete: Pontos napirend szerint zajlik
minden nap: Reggel ébresztő sípszóra: mindenki kiugrik
az ágyból és kb.: 2 perce van, hogy kiérjen az alakuló térre ahol a zászló található. Ott a
Napos tiszt (az a tiszt, aki levezényli a napi dolgokat) várja őket reggeli tornára. Ennek célja a
felfrissülés és felpörgetés. Majd az őrsöknek 15 percük van
arra, hogy összepakolják, a sátrukat mosakodjanak és
felöltözzenek, ez után a napos tiszt leellenőrzi, minden sátor
tisztaságát valamint meghallgatja a minden reggel más, az
őrsök által költött reggel köszöntőket, majd lepontozza azokat.
Ez után zászlófelvonáshoz sípolnak, ahol elénekeljük, a reggel
imát megtörténnek a szolgálatátadások (a napos tiszt átadja a
stafétát az az aznapi napos tisztnek valamint a szolgálatos őrs
(az, aki a konyhán segédkezik) átadja a szolgálatot egy másik
őrsnek és ugyanígy az őrség (az őrs, aki aznap éjjel őrködik a
tábort vigyázva, hogy nehogy támadás érje azt.) Minden
gyülekezőkor a z őrsvezetők jelentik, hogy az őrsük minden
tagja jelen van –e. Majd a reggeli következik a közösségi
sátorban, mindenki a maga által hozott csajkából eszik. Ez után
következnek a napi programok: játék, túra, forgó színpad (a gyerekek több helyen egymást
váltva történő oktatása), keretmese jelenetek (ezt később részletezem.) majd a vacsorát
követően (minden érkezést étkezés előtti illetve utáni ima keretez) a tábor átvonul a tábortűz
helyszínére. A tábortüzet mindig az őrség rakja meg. Itt az idősek a tűz körül egy kis műsort
adnak elő, amibe bevonják a kicsiket is. A műsor játékokkal, énekekkel van tarkítva. Lényege
a nap meghitt lezárása a kikapcsolódás a problémák elfelejtése. A Tábortűz végén
megalakítják a szeretetkört (a tüzet körülállják és egymás kezét fogva eléneklik, a szellő zúg
távol című népdalt. Majd visszamennek az alakuló térre a zászlólevonáshoz. A Zászló minden
nap más húzza fel és le annak jegyében ki érdemli meg aznap a legjobban, ezt a napos tiszt
dönti el. Majd takarodó következik mikor a kicsik már hálózsákba bújtak, felhangzik a
Szilencium trombitaszón, melyet egy fiatal cserkész fúj el minden este elköszönve ezzel a
naptól. A gyerekeknek a tábor során maguknak kell felépíteniük a sátruk körül a körletüket
mely pontozásra kerül. Asztalt-padot sárkaparót, csizmatartót, szemetest, kerítést, zuhanyzót
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és további érdekes dolgokat (néhol a latrinát is maguknak ássák), építenek az elhullott fából és
mindezt kötözéssel a megtanult csomókkal rögzítik. Egy- egy táborban olyan dolgokat
tapasztalnak meg a gyerekek, amit máshol talán soha nem tudnának. A tábor végén közösen
bontank le mindent és egymás kezét fogva végigsétálnak a tábor helyén és az Amint a tábort
nézem elmerengve-t éneklik. Majd a buszra és a teherautóba bepakolva élmény dúsan
hazatérnek. Még fontos rítusuk az avatási szertartás, mely mindig az Augustus 20.-ai
ünnepségen kerül megrendezésre. Ekkor a leendő cserkészek felsorakoznak a már cserkészek
előtt és a táborparancsnok illetve a segédtiszt mindenkinek átadja a zöld nyakkendő és egy
cserkész liliomos kitűző miután közösen elmondták a cserkészfogadalmat és a
cserkésztörvényeket. Majd a parancsnok mindenkivel kezet fog és eléneklik a
cserkészindulót. A kiscserkészeknek hatalmas dolog a zöld nyakkendő megkapása, hiszen
egész évbe ezért küzdöttek. Minden évben a cserkészek csinálják a karácsonyi betlehemi
műsort az éjféli misén, bogláron. Mindezt korhű ruhában előadva. Minden évben sor kerül a
cserkész farsangi bál megrendezésére, ahol az őrsök együtt és külön is beöltöznek.

Tér használat:
Az őrsi gyűlések és találkozók az csapta Cserkészotthonában zajlanak. Itt megtalálható
minden kellék mely a tanuláshoz, játékhoz szükséges. Itt vannak kialakítva az őrsi falak is. A
csapat legtöbb programját a természetben rendezi. A túrák során megismeri az erdőket, a
nővényeket, állatokat. A cserkészet vallásosságon alapul ezért fontos találkozóhely a
cserkészek számára a templom is. Táborban az egyik legfontosabb helyszín a közösségi sátor,
melynek, ha fel is van hajtva az oldala, falnak kell azt tekinteni, és mindenkinek tilos azon
bejönnie, ott is csak az ajtót lehet használni. Amikor az alakuló téren megalakítják az oktatási
négyszöget, akkor is egy jelképes teret hoznak létre, mely egy zárt közösséggé alakítja át őket,
ez is szimbolizálja az összetartozást.

Valóság és mese találkozása (a keretmesék):
Az őrsi gyűléseknek is lehet keretmeséje,
ami azt jelenti, hogy az őrsvezető magára
ölt egy szerepet és az őrsét egy
mesevilágba kalauzolja, melyen keresztül
játékosan, interaktívan tanulhatnak meg
bizonyos dolgokat. Pl.: a csúf boszorkány
elrabolta Pistikét, akit a gyerekeknek kell
kiszabadítania. Úgy találhatnak csak rá,
ha pontosan követik egy megadott térkép
útjelzéseit. Stb. Minden túrának lehet
keretmeséje: Pl.: Magyarország háborúra
készül, újoncokat kell toborozni (alaki
követelmények gyakorlása). Valamint
minden tábor egy keretmesére épül,
minden évben másra. Volt már: Mátyás az igazságos, Honfoglalás, Vadnyugatos, Pál utcai
fiúk stb. a keretmeséből minden nap játszanak az idősebbek egy részletet, a szerepnek
megfelelő öltözetben. Sok gyerek teljesen elhiszi, hogy most „éppen a Vadnyugaton vagyunk
és el kell kapnunk a banditát”. Végletekig bele tudják élni magukat a mese világába és
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élvezhetőbbé, kalanddal telivé válik számukra a tábor. Már várják mi fog másnap történni,
erről beszélnek, terveket szőnek pl.: a bandita elfogására. Ez fejleszti közösségi énjüket. A
tábor utolsó estéjén kerül sor a meseerdőre. Ez egy mágikus világ erdőbe való varázslása. Itt
különböző állomásokon kell kettesével, hármasával végigmenniük a gyerekeknek. Mindez
este történik és az utat fáklyák jelzik. Minden állomáson valami mesebeli lénnyel találkoznak,
aki egy kis történetet játszik el nekik. A szereplők bevonhatják a gyerekeket is színjátékba, de
ez nem kötelező. A meseerdő lehet egyben egy tábori összegzés is a keretmese lezárása.
Célja, hogy a gyerekek álmukból felébresztve úgy éljék meg az egészet mintha ezt is csak
álmodnák. Ennek a rítusnak kicsit az is a célja, hogy elvarázsoljon, gyönyörködtessen. „- én
azt hittem, hogy álmodtam, de másnap mondta a Zoli, hogy ez igaz volt”.

Férfi és női szerepek, generációs szerep:
Bi-Pi a cserkészetet fiúknak hozta létre. Azóta szerte a világon megalakultak a vegyes
cserkészcsapatok. Ma már a lány is ugyan olyan cserkész, mint egy fiú.(elméletben).
Gyakorlatban máig lehet érezni, hogy a fiúk magukat tartják igazi cserkésznek, mert „ők
mindent meg tudnak csinálni, a lányok meg nyavalyognak.” Ez néhány estben igaz, de nem
lehet általános következtetést levonni. Egy fiú ezzel a témával kapcsolatban azt mondta
nekem, hogy néhány esetben náluk is érzékelhető a nemek közti különbség, de sokszor lányok
kitartóbbak is tudnak lenni a fiúknál. Lányok őrsvezetőjükben a barátnőjüket keresik, a fiúk
őrsvezetőjükre, mint példaképre tekintenek. A boglári csapaton belül is szövődtek
párkapcsolatok. 2 fiatal boglári cserkész nemrég kötött házasságot egymással és hamarosan
megszületik babájuk is.

Találkozások, rítusok közös megélése, adaptáció:
Általában 4 évente kerül sor a cserkészek
világtalálkozójára (ha semmilyen nemzetközi
esemény nem akadályozza meg) a Jamboree-ra.
Magyarországon 1933-ban Gödöllőn volt Jamboree,
ahol lehetőségünk nyílt más nemzetek cserkész
szokásait tanulmányozni. A magyarok látták, hogy
más nemzetek, mennyire beleviszik a kultúrájukat,
népszokásaikat a cserkészetbe és létrehozták
Magyarországon a regös cserkészetet. Ez az éves
során elmélyült és a boglári csapatot nézve a honismeret, népszokásaink megélése, a népi
kultúra tanulmányozása nagyon fontossá vált. (íjászat, ostorozás, betlehemezés, rovásírás stb.)
Ezzel szemben magyar sajátosság az oktatási négyszög megalkotása.

Cserkészek a magánéletben:
Egy fiú lakásába sikerült betekintést nyernem: ő pl.: cserkészkalapját mindig szem előtt
hagyja, mert büszke cserkész létér. Mások: gyűjtik a gubacsokat, valaki minden létező próbát
teljesíteni akar, hogy minél több felvarrója legyen, van, aki kitűzőként hordja mindenhol a
cserkészliliomot, van, aki még üvegből is megcsináltatta a magyar cserkészliliomot és a
szobáját díszként ékesíti, van, aki nyakláncként hordja az őrsvezetői képesítést jelképező
kitűzőt. „- én otthon régen több villanyt is égettem egyszerre, amióta cserkész vagyok, mindig
az a törvény jut eszembe, hogy: A cserkész takarékos!”

Adminisztráció, elérhetőségek:

Légrádi Andrea 2010.03.05.

Az őrök minden őrsi gyűlésen jelenléti ívet vezetnek, így működik ez a vezetőségi
megbeszélésen is. A túrákon és csatprogramokon is vezetnek jelenléti ívet, hogy követhető
legyen ki min vett részt és pályázatokhoz is tudják csatolni. Minden őrs az első őrsi gyűlésen
készít egy riadóláncot, ami ha jól működik, akkor az őrs minden tagjához el fog jutni minden
információ. A csapatprogramokat a csapat honlapján lehet követni: www.622gg.hu

Kultuszirodalmak:
Bodnár Gábor: Cserkészkönyv I-III
Bodnár Gábor: A magyar cserkészet története
Bi-Pi: Scouting for boys

A terep tanulmányozása:
Én is cserkész vagyok. Amikor az adott információk irán érdeklődtem úgy tettem, mintha
egyszerűen csak érdekelne az adott dolog. Mivel mindenki ismer engem nem gyanakodtak
semmilyen

