
X
LV

II.
 é

v
f. 

1. 
sz

ám

bear grylls

www.cserkesz.hu/mcs

az örök túlélő:

becserkész

Bálint
Gazda

a vadon szava

tábori
kényelem

újra itt:

az mcs!



töltsd fel te is
a képeidet!

galeria.cserkesz.net

tartalomtartalom

alapítva: 1920.

lapzárta: 2013. augusztus 10.

felelős szerkesztő: Tekse Balázs
főszerkesztő: Sárközi Gábor

művészeti vezető: Sáfár László
nyomdai előkészítés:  

Váltópont Közösségi Kommunikációs 
Ügynökség Nonprofit Kft.

szerzők: Havasi Máté, Kovács Árpád, Nagy 
Emese

fotók: Kolibri433, MCSSZ/archív, 
Monty&Reál, safyphoto©,  

Szvoboda Péter, Techet Gábor

kiadja a Magyar Cserkészszövetség
felelős kiadó: Buday Barnabás, 

az MCSSZ elnöke
kommunikációs vezető: Suri Szilvia

A cikkek lényegét nem érintő változtatás 
jogát a szerkesztőség magának fenntartja.
Tilos az mcs bármely fotójának az mcssz 

engedélye nélküli újraközlése.
Meg jelenik havonta.

a szerkesztőség elérhetőségei:  
1064 budapest, bajza utca 35.

mcs@cserkesz.hu • facebook/mcs
+36 20 823 1785

HU-ISSN 0865-1167

fotó: safyphoto ©

mix
Cserkészhírek 4

városi dzsungel
Snoopy, a beagle 6

becserkész
Bálint Gazda 7

intercserkész
Bear Grylls 10

trend
Survival Run Bear Grylls-szel 14

riport
Erzsébet-tábor 16

a hónap képe
Az ŐVK géhásai 18

A vadon szava
Tábori kényelem 20

programajánló
Mesterségek ünnepe 22

kanálgép
Mit eszünk a táborban? 24

szamárfül
Szerb Antal naplója 26

léleksuli
Molnár Szabolcs 28

cserkésztöri
Dzsembori-kalauz 30

öko
Eljött a citromfű ideje 33

viccek 34

nem attól vagy penge,  
ha nagy vagy, erős vagy, 
leg jobb vagy valamiben;  
a kitartás tesz naggyá.

Bear Grylls
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Szélsőséges körülmények között, ki-
tartó önkéntességgel mutatott jó 
példát a cserkészet. Az idei dunai árvíz rekordot dön-
tött, és a felkészült hivatásosok munkája mellett is nagy 
pusztítást végezhetett volna. Idén azonban rég nem lá-
tott összefogás valósult meg a közös cél érdekében. 
Június 6. és 9. között több mint egy tucat budapesti és 
vidéki helyszínen, folyamatos koordináció mellett vettek 
részt cserkészek az árvízvédelmi munkálatokban. A 

legtöbben homokzsákot töltöttek, pakoltak teherautóra 
vagy éppen a gátra, de volt, aki kitelepítésben és buz-
gármentesítésben segédkezett. Többen extrém körül-

mények között, sürgős hívásra reagálva, vízben állva 
építettek gátat, vagy éjszakai szolgálatot láttak el. Kö-
szönjük nekik!

Árvízi
cserkészek tutajtúra

regöscserkészen 
az életre

Idén Erdőkertes fenyőerdejében 
képezték az őrsvezetőjelölteket 
egy tíz napos táborban. Ez az 
első és tizedik Cserkészkerüle-
ti Őrsvezetőképző Tábor (ŐVK), 
aminek három altábora van: Pál 
utcza, Esztergom és Egervár. 
Ezekben az altáborokban 36-38 
őrsvezető-jelölt okosodott. Az 
altáborokban 8-10 kiképző és 
5-7 mameluk tett meg mindent 
a jelöltekért. A képzés titkos, teli 
sok meglepetéssel és rejtély-
lyel, melyeket csak azok ismer-
hettek meg, akik elvégezték a 
tábort. A három altábor ellátá-
sát a GH-altábor (gazdasági hi-
vatal) intézte. A géhá-sok nem 
csak főztek, de minden igényt 
ki kellett elégítsenek: ők szerez-
ték be a széldeszkát, a vizet, a 
spárgát, mindent, amire szük-
ség van egy táborban. A Balta 
(Biztonsági Altábor) pedig mint 
mindig, éj jel-nappal felelt a tá-
bor biztonságáért.

Száz évvel ezelőtt a magyar cserkészek hat nagy tutaj jal 
egy 360 km-es túrán vettek részt a Vágon. Erre az 1913-
as eseményre emlékeztek most az idei Tutajtúrával au-
gusztus 2-10-ig a Sza-
bolcs megyei Jánd mel-
lett, felhívva a figyelmet 
arra, hogy a természet 
értékei milyen fontosak 
számunkra. Az MCSSZ 
Vízicserkész szakága 
szervezte meg, hogy 190 
cserkésszel, a maguk 
építette tutajok fedélzetén 
hajózzanak a Tiszán argentin, brazil, kanadai, venezuelai, 
egyesült államok-beli, német, holland, osztrák, felvidéki, kár-
pátaljai, erdélyi és vajdasági magyar cserkész testvérekkel.

A 24. Ország járó Kár-
pát-medencei Regöscser-
kész Tábort idén Szegeden 
rendezték. A 230 fős tá-
borban a résztvevők a ki-
választott tájegység nép-
művészeti sajátosságaival 
ismerkedtek meg. Minden 
este volt táncház, melyen 
egy erdélyi zenekar húz-
ta a talpalávalót, illetve egy 
estére a szervezők szo-
kás sze-
rint meg-
hívtak egy 
moldvai 

zenekart is. A gyerekek nap-
közben a legtöbb időt a népi 
kismesterségek megismerésére 
fordították, amire igazi mestere-
ket hívtak meg. Idén fát farag-
tak, tojást írtak, csipkét vertek, 
nemezből, csuhéból, vesszőből, 
agyagból, és sok másból apró-
ságokat készítettek. A tábort 
egy nagyszabású hagyomá-
nyos népi esküvő zárta, lovas 
kocsis felvonulással és hajna-

lig tartó lagzival. Idén 
három pár házaso-
dott össze a Regös-
cserkész-táborban.

több száz cserkész,  

közel 100 óra helytállás
száz év után újra

népművészet, táncház 

és lagzi szegeden
zánka: nyaralás hátrá-

nyos helyzetű gyerekeknek

a cserkészirodában 

dolgozók is kivették a 

részüket a munkából

Július elején 
már a jó idő-
nek, a Bala-
tonnak és a szabadidős prog-
ramoknak örülhettek a tábo-
rozók. A CserKészen az élet-
re táborban nyaraló gyerekek 
az Erzsébet-program jóvoltából 
hat napot tölthettek Zánkán. 
Az első turnus nagyon jól sike-
rült, ebben persze segítettek a 
Cserkészszövetség tag jai és a 

napsütés is. A zánkai táborba 
elsősorban hátrányos helyzetű 
gyerekek jelentkezhettek, akik-
kel képzett cserkész vezetők 
foglalkoztak minden turnusban. 
Öt hét alatt összesen 1600 is-
kolás juthatott el a Balatonra a 
táboroknak köszönhetően. Az 
első turnusról készült riportunk-
ról a 16-17. oldalon olvashattok.
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mikor még csak egy tévécsatorna 
volt, Bálint Gyuri bácsi, azaz Bálint 
gazda volt az az országosan is-

mert kertész, akinek a tanácsaira min-
denki odafigyelt.

Gyuri bácsi nagyon megörült, mikor meg-
kerestük, hogy szeretnénk, ha mesélne a 
régi időkről, amikor ő is cserkész volt. Azt 
mondta, az egész életét meghatározta a cser-
készet, a természettel való közeli kapcsolat. Sőt, 
ez volt az egyik oka annak, hogy kertészmérnök 
lett belőle. Kicsi kertjében büszkén mutatja a sár-
gabarackfát, ami olyan – ő mondta –, mint saját 
maga. Tele sebhelyekkel, sérülésekkel. A cser-
készlélek segítette a göröngyös úton – somolyog 
a bajsza alatt. 

Tizenhárom éves korában, 1932-ben tett foga-
dalmat szülőhelyén, Gyöngyösön. Érettségiig volt 
csak aktív, de mindig barátságban maradt sok 
cserkész testvérével, és ma is cserkésznek érzi 
magát. A természet védelmét élete egyik fon-
tos feladatának tekinti a munkájában és a magá-
néletében is. Gyuri bácsi a 99. számú Mátra Cser-
készcsapatnak volt a tag ja, később őrsvezetője 
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Ma telis-tele van a tévé, az újság 
szakemberekkel. De meg tudsz-e 
nevezni akár egyet is, aki jó 
tanácsokkal láthat el téged, vagy 
a szüleidet? Egy olyat, akiben 
vakon megbízol, mert sokszor 
beigazolódott már, amit mond?

aa

Bálint
   Gazda

Snoopy,
a beagle

Talán nincs a 
világon olyan 

gyerek – de felnőtt is kevés – aki ne is-
merné ezt a mindentudó, kedves kis figurát, aki 
időtlen ugyan, de tudni illik róla, hogy 1950-ben 
született egy amerikai művész gyerekkori kutyá-
jának emlékére. A rajzoló Charles Schulz olyan 
híres lett, mint más Hollywood-i sztárok. Még csil-
lagot is kapott a hírességek sétányán. Talán en-
nek köszönhető, hogy Snoopy „eredetije” Ma-
gyarországon is a tíz legnépszerűbb kutyafajta 
között szerepel.

z évszázadok óta Angliában tenyésztett 
kopó eredetileg vadászatra lett nevelve, de 
ma inkább a sportban jeleskedik, amit be-

aglingnek neveznek. Itthon tilos minden fajta ko-
pózás, de ahol szabad, ott a beagle tulajdonosok 
területet bérelnek, versenyeket szerveznek, és a 
kutyákat párokba sorsolják, aztán irány a nyulak 
nyomába! Nyugi, a nyuszik manapság műnyulak, 
és még ők is megússzák a hajszát: a bírók a ku-
tyusok pontosságát, stílusát értékelik, és a párok 
közül a jobb jut tovább.

Itthon azért lett ilyen népszerű, 
mert különösen szelíd, barátságos 

fajta, könnyen alkalmazkodik a 
gazdájához, szereti a gyereke-
ket, jók az idegei és még csinos 

is. Az első beagle kiskutyák 1979-
ben születettek hazánkban. 

Egy közös pont van az összes beagle-ben: a far-
kincájuk vége fehér, de a testük fekete, fehér 
és cserszínű foltozottsága a világon mindenütt 
egyedi. Ezt azért tenyésztették így, hogy a vadá-
szat közben éneklően ugató ebet az erdő, mező 
aljnövényzetéből kikandikáló fehér farka jelezze, 
merre jár. Persze aki városban tartja, annak nem 
ez a legfontosabb tényező. 

A beagle végtelenül türelmes, a gyerekek „nyú-
zásait” megértően kezeli. Legendásan szelíd fajta, 
kisgyerekes családok ezért is választják a kis fol-
tosokat. Szaglása kiváló, jól tájékozódik, nyugodt, 
kiegyensúlyozott és kitartó. Azt is nagyon fontos 
róla tudni, hogy későn érő fajta, ezért ne bánjunk 
vele soha igazságtalanul, türelmetlenül! A beag-
le gyorsan és könnyen tanul, feltéve, hogy sok dí-
cséretet kap tőlünk. A túlzott fegyelmezés, a kö-
vetkezetlenség a beagle-ből konokságot, makacs-
ságot vált ki. Pont olyan, mint 
egy gyerek, nem? De ha 
folytatjuk a hasonla-
tot, és mondjuk, nem 
hagy juk eleget mo-
zogni, hanem az 
ellenállhatatlan 
könyörgő tekin-
tetének köszön-
hetően folyton 
adjuk neki a nasit, 
ellustul, és csúnyán 
el tud hízni. 
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ha este fáradtan 
lefekszem, mielőtt 
elaludnék, végig-

gondolom a napomat, 
mi az, amit jól tettem, 
helyesen intéztem el, 
és mi az, amit nem.

is. Részt vett az 1933-as 
gödöllői dzsemborin. Ez volt 
a 4. Cserkész Világdzsem-
bori. Hatalmas élmény le-
hetett! Negyvenhat ország 
26.000 cserkésze volt je-
len, köztük több mint tíz-
ezer magyar cserkész. 
Teleki Pál, későbbi minisz-
terelnök volt akkor az or-
szágos főcserkész. A tá-

bor jelvénye a magyar mitológiából ismert cso-
daszarvas volt. Bi-Pi, azaz a cserkészmozgalom 
megalapítója, Lord Robert Baden-Powell így szólt 
a dzsemboris búcsúbeszédében: „Mindegyiktek 
hordja a Magyar Fehér Csodaszarvas jelvényét. 
Kívánságom, hogy őrizzétek e jelet és emlékez-
zetek arra, mikor elmentek innen. Az ősmagya-
rok követték a csodaszarvast, s ez a boldog-
ság ösvényére vezette őket. A Fehér Szarvast a 
cserkészjellem szimbólumának tekinthetjük. Ez 
vezet benneteket szembenézve új kalandokkal, 
melyekre a cserkészet céljainak követése köz-
ben akadtok.”

Bálint György tizennégy éves volt 
ekkor. Szerencséjére csapatuk 

a főtáborban kapott helyet, 
közvetlenül az amerika-

iak mellett. Volt nagy 
barátkozás, ételcse-
re. Addig sosem lá-

tott konzervek és kek-
szek kerültek a magyar 

fiúk birtokába. A kis 
Gyuri nem sokat 

játszadozha-
tott, mert megtisztelő 

feladatot kapott. Ő lehetett 
egy kimagasló cserkészvezető, 

Sík Sándor (költő, piarista 
rendfőnök) futárja.

Mi is a futár? 1933-at írunk. 
Hol vagyunk még a mobil-
telefontól, számítógéptől! 

A táborparancsnok papír-
ra vetett utasításait kellett 

kéztől kézig adni, de sebesen, mind a kilenc altá-
bor-vezetőhöz. Miközben szaladgált a levelekkel, 
találkozhatott Lord Baden-Powell-lel, aki Teleki Pál 
kíséretében minden nap lóháton járta végig a tá-
bort. Csodálta a két rövidnadrágos férfit, akiknek 
minden cserkészhez volt egy jó szava. Gyuri bá-
csinak máig hatalmas élmény maradt ez a két hét, 
és sajnálja, hogy nincs róla fényképe. De másban 
is csak az emlékeire hagyatkozhat. Hiába kértük, 
hogy mutasson magáról cserkész képet, vagy a 
liliomos nadrágcsatot, cserkészinget, a II. Világhá-
borúban minden emléke elpusztult. Ezek a veszte-
ségek semmik ahhoz képest, hogy min ment ke-
resztül akkor, amikor a Gyöngyös közelében fek-
vő családi tanyát el kellett hagynia. Aki van olyan 
szerencsés, hogy vidéken él, növények és állatok 

közelében, vagy legalább a nagyinál nyaranként 
kimehet a szabadba – vagy cserkész, és akkor 
ez teljesen természetes –, el tudja képzelni, milyen 
rossz lehet elveszíteni mindezt az élményt. Gyu-
ri bácsival ez is megtörtént. A háború után két bő-
rönddel a kezében rakták ki a családi birtokról, mi-
kor az állam elvette az emberek saját tulajdonát. 
Erről majd fogtok tanulni, a nagyobbak már hallot-
tak erről az iskolában.

Bálint György életét mégis sikeresnek, és boldog-
nak értékeli. A szaktudása miatt ő lett az ország 
Bálint gazdája. Mindenki szerette, szereti. Persze 
mostanában visszavonultan él, de úgy érzi, min-
den nap gyakorolnia kell a napi jótettet, ami hoz-
zátartozik egy cserkész mindennapjához. Erre 

szerencsére bőven van lehetősége – meséli. 
Gyakran csörög a telefonja, hogy a muskátli le-
velével már megint baj van, mert száraz. „Évtize-
dek óta mondom, hogy többnyire azért, mert el-
felejtik megöntözni” – kuncog Gyuri bácsi. „Más-
kor meg megyek a buszon, felismernek: maga 
a Bálint gazda? Akkor legyen szíves, és mond-
ja már meg, hogy mit csináljak a diffenbachiá-
val (népszerű szobanövény, nincs magyar neve). 
És ha este fáradtan lefekszem, mielőtt elaludnék, 
végiggondolom a napomat, mi az, amit jól tettem, 
helyesen intéztem el, és mi az, amit nem. Ha pe-
dig úgy érzem, valakinek nem adtam siettem-
ben alapos választ, akkor lelkiismeret-furdalásom 
van, és a következő napon igyekszem ezt bepó-
tolni. Cserkész vagyok!” 
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„Legyen szíves, mondja 

már meg mit csináljak 

a diffenbachiával!”
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z eredetileg Edward Michael Grylls néven szü-
letett főcserkész keresztnevét, a medve jelen-
tésű Bear-t, nem kalandjaiból hozza: nővére 

nevezte el kisgyerekkorában Teddy mackónak. A 
brit hadsereg különleges légi egységének egyko-
ri katonája, népszerű tévésorozatok műsorvezető-
je (pl. A túlélés törvényei, Ha minden kötél szakad) 
sokoldalú ember. Könyvei világszerte hódítanak, és 
itthon talán kevesen tudják, de a fiatal korosztályt 
kalandokra buzdító főcserkész kitűnő szónok is. 

Kiscserkészként kapott rá a természetjá-
rásra, a kalandok világára. Iskolásként az 
édesapja tanította meg a mászás alapja-
ira a Wight-sziget tengerparti szikláin. Ez 
később szenvedélye lett. Iskolái elvégzé-
se után Bear bejárta az összes kontinenst, 
rengeteg cserkésszel találkozott világszer-
te. Számos országban ismerik és elisme-
rik, tevékenységével a cserkészet glo-
bális nagykövete lett. Az an-
golon kívül spanyolul és 
franciául is beszél, na-
gyon érdeklik a különbö-
ző vallások és kultúrák.

Leg jobban azokat a programokat szereti, ahol 
cserkészekkel túrázhat. Aktív alakítója a Cserkész 
Közösségi Hét-nek.  Az Egyesült Királyság cser-

készei ezen az eseményen a helyi kö-
zösségekkel közösen találják ki, melyek 
azok a feladatok, amik halaszthatatla-
nul megoldásra várnak. Tulajdonkép-
pen azt határozzák meg, mi az, ami-
vel lakóhelyüknek leginkább javára 
válhatnak. Miután kitalálták, természe-
tesen meg is valósítják. Ez szólhat 

egy elhanyagolt játszó-
tér felújításáról, jár-

dák, utak kisebb 
hibáinak kijaví-

tásáról, vagy 
akár idős em-
berek meglá-
togatásáról is. 

bear gryllsbear grylls in
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A 38 éves Bear Grylls az Egyesült 
Királyság cserkészetének legfiatalabb 
főcserkésze. Bár csónakkal szeli az 
óceánokat, megmássza vagy épp 
elsőként repül át a Himalája felett 
siklóernyővel, Bear mindezeken túl is 
tud egy-két dolgot a kalandról.

A

Mindig előre 
nézz, soha ne 
hátra, de ne is 

próbáld kitörölni 
a múltat, mert az 

is az életed része, 
és az tett azzá, ami 
vagy. Csak próbálj 

tanulni belőle -  
legalább egy kicsit.

az angol főcserkész igen 

nagy népszerűségnek örvend
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a kaland mestere
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Segítenek a ház körül, vagy éppen csak elbeszél-
getnek velük, hiszen már az is nagy öröm a magá-
nyos időseknek.

Bear azért lett cserkész, mert kis korában azt hal-
lotta, hogy a cserkészek között igazi kalandokra lel. 
Frissen fogadalmat tett cserkészként vezetőjétől 
egy fura feladatot kapott: neki és őrsének kolbászt 
kellett sütniük egy londoni sikátorban. Csupán két 
szál gyufát kaptak hozzá, de meg-
oldották a feladatot! Ez volt a kez-
det. Főcserkészként azt a célt tűzte 
ki, hogy minél több fiatalt hozzáse-
gítsen egy tartalmas és kalandos 
élethez. Szerinte az a lényeg, hogy a 
fiatalok minden lehetőséget megra-
gadjanak. Nem attól vagy penge, ha 
nagy vagy, erős vagy, leg jobb vagy 
valamiben; a kitartás tesz naggyá - 
mondja. Ez egyszerű bölcsesség, erre 
és hasonlókra tanít a cserkészet. Bear 
szerint a cserkészet ma azért vonzó, 
mert ez az, ami próbára teszi a fiata-
lokat, akik valódi kalandokat élhetnek át. A cserké-
szek sátortengere, a nyüzsgés, a nevető arcok, a 
rengeteg friss barátság, ami miatt sosem fárad el. 
Ezért éri meg újra és újra belevetnie magát a szer-
vezésbe. Szerinte Bi-Pi elégedett lenne, ha láthatná 
mivé fejlődött a mozgalom, amit százhat éve indí-
tott. Büszke lenne a mai cserkészekre, ha láthatná, 
milyen lelkesek, és elszántak, hogy megfeleljenek 
a mai srácok igényeinek. A cserkészet már csak 
ilyen: folyamatosan megújul.

Hogy miért jó a cserkészet? Bear szerint azért, 
mert tárt karokkal vár minden érdeklődőt, és igazi 
élményt jelent azoknak, akik szeretik a kihívásokat.  
Cserkészként valódi tudást szerezhet mindenki, 

igazi csapatmunkában vehet részt, megtapasztal-
hatja a felelősséget, és olyan értékekkel ismerked-
het meg, mint a hit, mások tisztelete és elfogadása. 
A cserkészet egyik fő erőssége, hogy úgy műkö-
dik, mint egy igazi család. Második otthonként szol-
gál, mert mint a család, a cserkészek is odafigyel-
nek egymásra, és segítik, támogatják egymást. 
Csak itt 30 millió testvéred van világszerte – és ez 
hihetetlenül jó érzés. Együtt sokkal erősebbek va-

gyunk. 

Abban, amit Bear most csinál, na-
gyon sok szerepe van a cserkész-
ként eltöltött éveknek. Véleménye 
szerint a cserkészeknél megszer-
zett tudás, és a cserkész értékek 
egy életre útravalóul szolgálnak. 
A kalandok, a testvériség mellett 
ugyanis a cserkészetnek a minden-
napi életben felhasználható tudá-
sa is nagyon fontos. A cserkészek 
mindenütt ott vannak, ahol baj 

van, ahol segítség kell. Segítenek a háborús mene-
külteknek, elsősegélyt nyújtanak, a helyreállításban 
segédkeznek. A gyakorlati segítség, ha baj van – 
ez az, amiről megismerszik a cserkész!

A fiatalok nem tesznek különbséget az emberek 
között, bőrszín, származás vagy vallási alapon. Az 
a felnőttek buta szokása – mondja Bear. Két éve 
ott volt a 22. cserkész világtalálkozón, a svédor-
szági dzsemborin. Nagy hatással volt rá az ott ösz-
szegyűlt mintegy negyvenezer különböző vallású 
és származású fiatal, akik tökéletesen megértették 
egymást, tiszteletben tartották egymás szokásait 
és roppant kíváncsisággal viseltettek egymás kul-
túrája iránt. Erre a fajta hozzáállásra nagy szüksége 
van a világnak. 

edward michael

bear grylls

Bear Grylls, eredeti nevén Edward 

Michael Grylls brit kalandor, író,  

A túlélés törvényei című tv-műsor 

műsorvezetője, a Brit Cserkészszö-

vetség főcserkésze. Három évet 

szolgált a brit hadsereg különleges 

légi egységénél. Egy ejtőernyős beve-

tésen eltört a gerince. Súlyos balesete 

ellenére Bear 23 évesen a legfiata-

labb brit hegymászóként jutott fel a 

Mount Everest csúcsára. Élményeiről 

A srác, aki megmászta az Everestet 

című könyvében számolt be. Azóta 

számos rekord fűződik a nevéhez, 

például jet-skivel kerülte meg az 

Egyesült Királyságot. Legnagyobb 

kalandjairól könyvet ír, amelyek több-

nyire magyarul is olvashatók.
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Úgy őrizd a felhőtlen 
boldogság pillanatait, mint 

értékes drágaköveket - 
váratlanul érkeznek, és 

mámorító izgalommal 
töltenek majd el.
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A Survival Run Bear Grylls egy érdekes 
játék. Először azt hittem, hogy ez csak 

egy Temple Run utánérzés. Nem hittem 
benne, hogy Bear Grylls feldobhatja. Nos, 

a játékfejlesztők kitettek magukért. 
Az SRBG egy felturbózott Temple Run.

b
ear Grylls angol főcserkész nem csak az a 
srác, akire bármikor rábíznád az életed, ha 
egy lakatlan szigetre sodorna a balsors, de 

sikeres író és üzletember is. A következőkben 
egy, az ő nevével fémjelzett – okostelefonra írt – 
játékról lesz szó. Survival Run Bear Grylls – sza-
badon fordítva: Éld túl Bear Grylls-szel.

Akik jártasak a játékok világában, rögtön azt 
mondják, hogy az SRBG nagyon hasonlít a nép-
szerű Temple Run-ra. Sok szempontból igazuk 
is van. Kicsit tényleg olyan, mintha csak meg-
tuningolták volna azt Bear Grylls karakteré-
vel. De azért a Survival Run sokkal jobb! A já-
tékkörnyezet sokszínűbb, az akadályok sokkal 

érdekesebbek, és ami 
talán a leglényegesebb: 
a játékelőzményekhez 
képest ebben a játék-
ban csodás lehetősé-
gek vannak. Az SRBG-
ben nem csak futni 
tudsz, hanem kúsz-
nod, siklóernyőznöd, 
kajakoznod is kell, sőt 
a bázisugrást sem 
hagyhatod ki.

A játék a Temple 
Run: Brave verziójá-
hoz hasonlóan indul: 
Bear Grylls fut, a dü-
hös medvék üldözik. 
Akik ismerik a Temple 
Run-t, azoknak pofon-
egyszerű lesz irányítani 
a játékot. Szinte teljesen 
azonos módon kell ját-
szani. Akik még nem is-
merik, azoknak röviden 

elmondjuk. Nagyon egyszerű: 
uj jadat balra húzva balra, jobb-
ra húzva jobbra mozogsz. Felfe-
lé kell húzni az uj jad, ha át aka-
rod ugrani az akadályokat, és ter-
mészetesen lefelé, ha be akarsz 
csúszni a tereptárgyak alá. Aka-
dályok, vízmosások és sziklák ne-
hezítik az előrehaladást. A szaka-
dékok elkerülésére és az érmék 
összegyűjtésére a telefonodat csak 
a megfelelő irányba kell döntened. 
Az uj jaiddal történő húzásnál fi-
gyelj! Ha nem vagy elég gyors, 
könnyen elveszik az életed. 

A grafika szép, bár az animáci-
ók néhány jelenetnél mesterkél-
tek. Nem élethű, de azért nem is 
úgy néz ki, mint egy rajzfilm. A 
fejlesztő nem sajnálta a színe-
ket, a természeti háttér zsír, ve-
szettül jól néz ki. És mint koráb-
ban említettük, a játék igen ér-
dekes a folyton változó hátte-
rek, és akadályok miatt is.

A zene hasonlít ahhoz, amit 
a Temple Run-ban megszoktunk. Törzsi do-
bok aláfestése mellett itt viszont Bear Grylls 
valódi hang ja buzdít a haladásra, vagy épp 
kemény hangon kéri számon, ha pél-
dául a krokodil szájába vezeted úszás 
közben, vagy a szakadék szélére irá-
nyítod. Folyamatos kommentelése azért 
egy idő után kicsit unalmassá válik…

A Survival Run kiemelkedik az átla-
gos kalandjátékok közül, de ne feledd, 
a valódi kalandot a természetben élhe-
ted át! 

fuss, Bear, fuss!

b.a.s.e. jump

bázisugrás
A bázisugrás alacsony magasság-ból (az ejtőernyőzés minimális 800 méteres magasságához képest) és fix objektumokról vagy természeti képződményről végrehajtott ugrás, ami során speciális, az ejtőernyőkhöz hasonló, de nyílási és hajtogatási tulajdonságait tekintve eltérő, bázis-ugró ernyőket használnak az ugrók. Angol elnevezése – Basejump – a B.A.S.E. mozaikszóból ered, amely az ugorható alapobjektumok kezdőbetűiből (+ a jump = ugrani szóból) áll: B=Building(épület), A=Anten-na(antenna), S=Span(híd), E=Earth(föld-szik-la). Ebből egyenesen következik a találóan magyarosított bázisugrás elnevezés.
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survival run
with

bear grylls

töltsd le!
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a zánkai erzsébet-táborban jártunk

e nem vagy cserkész!? – 
mondtam egy kislánynak, 
aki jelentkezett, hogy szí-

vesen mesélne arról, milyen itt 
az élet. Hm, még nem. – vá-
laszolta Martinák Anna har-
ci díszekkel az arcán. Tizenegy 
éves, és Kecskemétről jött. Most 
volt először Zánkán. Szeretnél 
cserkész lenni? – kérdeztem. 
Nagyon! Azért jöttem ebbe a 
táborba, mert mondtam anyu-
kámnak, hogy szeretnék cser-
készkedni. Kérdezték, miről van 
szó, én elmondtam, aztán most 

Az Erzsébet tábor keretében több mint 
negyvenezer gyermek üdülhetett idén. 
A cserkészek ezerhatszáz gyereket 
táboroztattak a Balaton partján.
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meg itt vagyok – mosolyog 
Anna. Azt is mondták – foly-
tatja –, ha jól fogom érezni ma-
gam, beíratnak cserkésznek. 
Képzeld, tegnap este bátorság-
próba volt! Kifeszítettek nekünk 
egy akadálypályát éj jel a vak-
sötét erdőben! Közben ijeszt-
gettek is, rémisztő volt! Nekünk 
viszont bátran, csak a kötelet 
kellett követnünk. És sikerült is, 
nagyon büszke vagyok ma-
gamra! – ragyog ja. Anna egyi-
ke annak az ezerhatszáz gye-
reknek, akik az ország szá-

mos pontjáról érkeztek ide, 
a zánkai Cserkészen az 
életre Erzsébet-táborba, 
hogy a cserkészek se-
gítségével fedezzék fel 
az indiánok izgalmas vi-
lágát. Persze egyszerre 
nincs ennyi gyerek a tá-
borban. Hetente három-
százhúszan vannak, ez 
is sok ahhoz, hogy min-
denki megismerkedjen 
egymással. De nem is ez 

a cél: a hat-nyolc fős őrsökben 
barátokra lehet találni. Az őr-
sökből áll a raj, átlagosan négy-
öt őrsből. Zánkán két nagyobb 
csoportot, úgynevezett altábort 
alkottak a rajok. Ez tulajdonkép-
pen két indiántörzset is jelentett 
egyben. Tör-
tént pedig, 
egy szép 
napon, hogy 
az egyik indi-
án törzs bá-
tor, és elszánt 
tag ja elrabol-
ta a másik-
ból a „szerel-
mes lányt”. Ez 
nem maradhatott következmé-
nyek nélkül! A lányrabló altá-
bor „törzsfőnöke”, Székely Csa-
ba cserkész segédtiszt mesélte 
el, mi is történt ezen a napon. 
Nagy hadijáték volt! Elraboltunk 
egy lányt a fentiektől, akinek a 
szerelme a mi törzsünkből való. 
Összecsapás lett a vége. Nem, 
nincs verekedés, nem folyik itt 

vér. Nálunk, cserkészeknél, ez 
úgy megy, hogy a nyakkendőn-
ket az övünkbe tűrjük hátul, mi-
nél nehezebb legyen azt meg-
szereznie az ellenségnek. Végül 
kifáradtunk a tusában, de úgy 
döntöttük, mindenképpen foly-
tatjuk. A szerelemért, és a tör-
zsi becsületért!

Másnap megint összemér-
te erejét és ügyességét a két 
törzs. A leg jobbnak mégiscsak 
azt látták, ha elássák a csata-
bárdot. A „szerelmesek egy-
máséi lettek”, a két törzs ezáltal 
eggyé vált, a törzsfőnökök pe-
dig a lehető legbölcsebb dön-
tést hozták meg: lementek ün-
nepelni a Balaton partjára. Anna 
mesélt a sápadtarcúakról, akik 
a dörgedelmes nevű Dörgi-
csén élnek. Az indiánok Zán-
káról hosszú cserkészés után 
érték el a tiltott zónát, követve 
a sápadtarcúak nyomait. Nagy 

meglepetésre a dörgicsei sá-
padtarcúak épp olyanok, vagy 
legalábbis nagyon hasonlóak, 
mint a zánkai indiánok. Csak 
nincs színes csík az arcukon, 
és nem viselnek tol-
las fejdíszt sem.

A táborban persze 
igazi cserkész él-
ményekkel is ta-
lálkozhattak a tör-
zsek tag jai. Bátor-
ságpróba a sötét 
erdőben, kaland-
park, íjászat, tűz-
rakás, főzés. Meg-
tanulhatták a cserkészek egyik 
fő tudományának, a csomó-
zásnak az alapjait, és különfé-
le kézműves foglalkozásokon 
is részt vettek.  A törzsek tote-
moszlopot festettek, és maguk 
készítették el indiános fejdísze-
iket is. A Balatonon sárkányha-
józtak. A sárkányhajó dobszóra 

működik. Elől ül a dobos, a töb-
biek a dobszó ütemére húzzák 
az evezőt. Volt sétahajózás is, 
és lógás a strandon. Az őrsve-
zetők azért ott is figyeltek. A 

napi kirándulások után minden 
este tábortűz mellett ücsörög-
tek a törzs tag jai.

Sok új barátra tettek szert, és 
sok élménnyel gyarapodtak a 
gyerekek. Martinák Anna pe-
dig, úgy néz ki, tényleg cser-
kész lesz! 

az erzsébet-táborban számos  

cserkészvezető vállalt feladatot sz
öv
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fotó: mcs

z első és tizedik cserkészkerület őrsvezetőképző táborainak GH-sai (gazdasági hivatal, avagy konyhatündérek) megpróbálják Bear Grylls-esre venni a figurát. Mégha nem is tartja mindenki rendeltetésszerűen a macsetát (ráadásul pont a BG-set), a kis kalandot szerencsésen túlélték és az ebéd is elkészült. Az igazi veszélyt egyedül a konyha főnök morcos tekintete és rettenetes fakanala jelentette.

a

a hónap
képe
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a
mikor egy cserkésztábor 
során kiköltözünk a fák 
közé, az nem azt jelenti, 

hogy innentől nélkülözésben és 
önsanyargatásban kell élnünk. 
Sőt! Ösztönözzön bennünket a 
megszokott otthoni komfort hi-
ánya arra, hogy saját kis kör-
nyezetünket a lehető legkényel-
mesebbre alakítsuk! Ennek egy 
egyszerű és hatásos módja, ha 
rögtönzött függőágyat és füg-
gőszéket építünk magunknak. 
Mindössze sátorlapokra és némi 
kötélre lesz szükségünk. És per-
sze a táborhelyen élő fákra. 

tábori kényelem

Ha te is készítettél magadnak függőágyat  
vagy függőszéket, fotózd le és a fényképet  

küldd el nekünk! mcs@cserkesz.hu

A
 v

a
d

o
n

 s
z

a
v

a

facebook.com/

vadonszava

még több tipp!

Függőágy építéséhez 
először ki kell választa-

nunk a megfelelő helyet. Ehhez 
keressünk két fát, amelyek 
mintegy három méter távolságra 
állnak egymástól, és ame-
lyek elég erősek ahhoz, hogy 
megtartsanak majd bennünket, 
vagyis törzsük legalább tíz cm 
vastag legyen.

1

A két fa között tisztítsuk meg a terepet. 
Terítsük közéjük a sátorlapot a leghosz-

szabb átlója mentén. Ebből azt is láthatjuk, 
hogy megfelelő-e a távolság.

2

A sátorlap végeire 
erősítsünk kötelet. 

Legcélszerűbb, ha egy 
szorítónyolcast kötünk 
az összefogott anyagra a sarkától befelé 15-20 
cm-re, a sarkat visszahajtjuk erre, és az egészet a 
kötéllel áttekerjük, majd visszabújtatjuk a hajtások 
között. Így a vászon anyaga elég nagy felületen 
van terhelve, és nem megy tönkre.

3

Miután a sátorlap mindkét végére 
felkerült a kötél, a kötelek másik 

végét kössük fel a fára. Mellmagas-
ságban érdemes, mert a 
súlyunk miatt a függőágy 
közepe meg fog eresz-
kedni, márpedig nem 
szeretnénk, hogy a földig 
leérjen. A fára kötéshez 
használjunk szorítónyol-
cast, amelynek másik vé-
gét azonban le kell zárni, 
különben szétcsúszik. 
A fára kötés során 
figyeljünk rá, hogy a 
sátorlap és a fa között 
feszülő mindkét 
kötél közel egyforma 
hosszú legyen, és egy 
magasságba kerüljön. 
Szintén figyeljünk 
arra, hogy feszesre 
húzzuk a köteleket.

4

Nincs más hátra, mint kipróbálni. Ellenőriz-
zük még utoljára, nincs-e valami kiálló kő, 

fa vagy egyéb sérülést okozó tárgy 
a függőágyunk alatt. Ugyanis, ha 
netán rosszul végeztük a mun-
kánkat, és a függőágy leoldódik, mi 
pedig lehuppanunk, akkor legalább 
ne essünk rá semmire, ami megse-
besíthet. Ezek után álljunk a függő-
ágy közepéhez háttal, és hátunk 
mögött két kezünkkel feszítsük 
szét a függőágy két szélét, majd óvatosan ereszkedjünk bele. 
Végül lábunkat is beemelve elnyújtózhatunk.

5

függőszéket épp úgy kell 
elkészíteni, mint a függő-

ágyat. Egy különbség van, hogy 
a két fa, melyekre felkötjük, ne 

három, hanem 
csak egy méterre 
álljon egymástól. 
Továbbá lega-
lább két méter 
magasan kell a 
kötelet megkötni 
a fán. Ha a két 
fa külső oldalára 
felkötünk egy 
keresztrudat, 
azzal háttámlát alakíthatunk ki a füg-
gőszékhez. Ha íves vagy rugalmas 

faágakat használunk ehhez, még kényelmesebbé 
tehetjük. Merev keresztrúd helyett a sátorlap harma-
dik sarkát magasra kötve szintén egy támlát kapunk, 
amelyben kényelmesebb az üldögélés.

A

Figyelem! Soha ne fűzzük bele 

a kötelet a sátorlap fűzőlyuka-

iba, mert ezek kiszakadnának 

az erős terheléstől!

mire jó A...

sátorlap

A sátorlap egy erős (sátor)vászonból kiszabott, fűzőlyu-

kakkal ellátott ponyva, amelyet az elmúlt évszázad során 

használtak főleg katonák, cserkészek és természetjárók. 

Mára a sátorlapok visszaszorulóban vannak, mert modern 

anyagokból könnyebb és vízállóbb ponyvák készülnek. 

Ezek azonban sokszor kevésbé erősek, ezért javasoljuk 

sátorlap használatát a bemutatott építményekhez. Létezik 

négyzet, háromszög vagy rombusz alakú, attól függő-

en, hogy melyik országban gyártották. Ebben a cikkben 

mi a magyar gyártmányú rombusz (vagy háromszög) 

sátorlapot használjuk, de ugyanígy más sátorlapokkal is 

elkészíthetőek ezek az építmények.
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 függőágy

függőszék 

tipp!
A sátorlap oldalra 
kihajló maradék anyagát 
magunkra is hajthatjuk, 
ez kisebb eső vagy a 
rovarok ellen is nyújt 
némi védelmet. 
Ha hálózsákunk 
vagy a takarónk 
kéznél van, akár 
az egész éjszakát 
is átaludhatjuk a 
függőágyunkban.
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lónektek ajánljuk!
koronázási ünnepi játékok 

Székesfehérvár, augusztus 17-18.

Esténként fénykön-

tösbe öltözik Székes-

fehérvár belvárosa, 

ám nem csak a Fő 

utcán érezhetjük ma-

gunkat történelmi képregényben. A Koronázási 

Ünnepi Játékokon életre kel a történelem. Idén 

I. István a főszereplő. A fesztivál feltámasztja 

azt az ünnepet, amely Székesfehérvár legősibb hagyománya: 

a koronázást. Emellett a város történelmi belvárosának utcáin, 

terein középkori kézműves- és vásári forgatag fogadja majd a 

látogatókat. Látványos felvonulásra készülnek az Árpád-kori 

hagyományőrző lovas- és gyalogos századok, de itt vonulnak 

végig a négy és fél méter magas óriásbábok is.

szent jobb körmenet
Budapest, augusztus 20., 17 óra

Hagyományosan a Szent István Bazilika 

előtt tartják meg az ünnepi szentmisét, és 

az azt követő Országos Szent 

Jobb-körmenetet. A 17 órakor 

kezdődő liturgiát Erdő Péter bí-

boros, prímás, esztergom-buda-

pesti érsek, a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia elnöke 

vezeti. Szentbeszédet mond 

Jakubinyi György gyulafe-

hérvári érsek. A Szent Jobb 

vándorútja a XV. században 

kezdődött: a török uralom 

alatt kezdetben Boszniába, később Raguzába 

került, ahonnan hosszas diplomáciai tárgya-

lásokat követően Mária Terézia Bécsbe szállít-

tatta, majd Budán az Angolkisasszonyok 

gondjaira bízta. Ezzel együtt elrendelte Szent 

István napjának, augusztus 20-ának nemzeti 

ünneppé tételét. 150 ével ezelőtt, 1862-ben a 

Magyar Püspöki Kar megrendelésére készül 

el az a díszes ereklyetartó, amelyben a Szent 

Jobb most is látható.

virágkarnevál

Debrecen, augusztus 17-20

A cívisváros 

egy hétre 

virágba 
borul. A 

Debreceni 

Virágkarne-

vál nemcsak 

országos, de nemzetközi összeha-

sonlításban is rendkívül különleges 

látványossággá vált sok évtizedes 

története során. Erre az ünnepre 

a világ minden tájáról érkeznek 

színesebbnél színesebb művészeti 

csoportok virágból készült csodás 

összeállításokkal.

mesterségek ünnepe Budapest, augusztus 17-20Kézművesség, zene, tánc – minden, 
ami hagyomány. Immár 27. alkalom-
mal népesül be a Budavári Palota és 

környéke a népművészet legkivá-lóbb mestereivel, a régi szakmák tradícióinak őrzőivel. Négy napon keresztül szól fülbemászó muzsika, 
folk- és világzene. Egymást váltják 
a színpadon az ország, és olykor a világ legkülönbözőbb pontjairól érkezett néptáncegyüttesek. Mester-

ségek Ünnepe – négy nap, amelyre 
egész évben készülnek mindazok, 
akik évről évre szeretnének egy kicsit belefeledkezni a hagyományok 
lenyűgöző hangulatába.

szegedi sárkányhajó fesztivál Szeged, szeptember 7- 8.
Az idei év a színpompás sárká-nyok éve. Mindezt mi sem bizonyít-ja jobban, minthogy 2013 júliusában Magyarországon első alkalom-mal rendezték meg Sárkányhajó 

Világbaj-
nokságot. Ez a keleti 
sportág igazi kuriózum 
hazánkban. A sárkány-
fej jel díszített hajók és a 
dobos ritmusára óramű 
pontossággal evező 
versenyzők egyedi látványt nyújtanak. A résztvevőknek sport, a javából, a nézőknek szórakozás. Lehet, hogy jövőre te is benevezel? A folytatásban szeptember 27-29 között siklanak a hajók a Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztiválon.

szin – szegedi ifjúsági napokSzeged, augusztus 21-24
Idén is igazi nyárzáró pörgés-re számíthatnak a Szegedi Ifjúsági Napok látogatói. A fellépők között több mint 100 hazai zenekar kap helyet: itt lesz Ákos, a Tankcsapda, és olyan új kedvencek, mint a Punnany Massif vagy a Paddy and the Rats. A legbátrabb SZIN-esek az Extrém Sport Parkban töltődhetnek fel, ahol több különböző sport kipró-bálása mellett akrobatikus ugrók, és triál kerékpá-rosok produkcióit láthatják majd. A nevetésről a Dumaszínház stand-

up fellépői, többek 
között Felméri Péter, 
Janklovics Péter és 
Mogács Dániel gon-
doskodnak majd.

madzagfalvi Napok
Békés, szeptember 7-8

A XV. Madzagfalvi Napokon a 

szokásos házi termék verseny 

mellett bemutatót is szeretné-

nek tartani. Az Élővíz-csator-

na partjára várják azokat a 

jelentkezőket, akik terméküket 

szívesen megmutatnák, 

kóstoltatnák a nagyközön-

ségnek is. A kipakolás feltétele, hogy 

házi jellegű termékkel jelentkezzenek, 
illetve olyan 
hagyomá-
nyos mes-
terségek-
hez köthető 
tárgyakkal, 
eszkö-
zökkel, 
melyek-
nek akár 

készítését is szívesen bemutatnák vagy 

elmesélnék az érdeklődőknek. A kiállí-

tóknak nevezési díjat nem kell fizetni. A 

helyszínen a bemutatáshoz a szerve-

zők sátrat biztosítani tudnak, hűtést 

viszont nem. Jelentkezési határidő: 2013. 

szeptember 2. (hétfő) 19:00 óra

Jelentkezés helyszíne: Kecskeméti Gá-

bor Kulturális Központ (Békés, Jantyik 

M. u. 23-25.), www.bekesikultura.hu
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ég mielőtt anya, apa csomagol az útra, 
mutassátok meg: ti is gondolkodtatok 
azon, mi kerüljön a hasatokba. Ha szere-

ted a banánt, azt még az első napon fogyaszd el, 
mert gyorsan megromlik és még 
össze is maszatolhatja a holmi-
dat. Kemény héjú gyümölcsöket, 
előre megpucolt zöldségeket vi-
szont bőven pakolhattok, olyat is, 
amit te nem szeretsz, de a társa-
iddal majd csereberélhettek. 

A májkrém klasszikus tábori ele-
del, kis konzervekkel vigyél belő-
le, hogy ne pazarold el, ha jóllak-
tál vele. Felvágottak közül csak a 
füstölt, sós szalámikat, kolbászokat 

érdemes bepakolni, mert azok ter-
mészetesen tartósak a füstöléstől, 
míg a párizsi, sonka, egyebek ha-
mar megromlanak. Büdös, nyálkás lesz a felü-
letük, és ha megeszed, komoly betegséget kap-
hatsz tőle!

A készételekkel 
ugyanez a gond, úgy-

hogy beszéld le a 

Ha a cserkész táborba igyekszik,
 valószínűleg ritkán fog hatfogásos 
ebédet enni, de hat zsíroskenyeret 

bármikor behelyez az arcába.
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   a táborban? k
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szüleidet arról, hogy ilyet csomagoljanak! A tá-
borban mindent közösen főzünk majd. A me-
legben gyorsan „ecetes” lesz a húsleves, és 
megerjedhet a bableves a galuskától. A 
sütni való szalonnát zárható dobozban 
hozd, mert az már szobahőmérsékleten ol-
vadni kezd. Nincs értelme rejtegetni a na-
sit! Előbb eszik meg a hangyák, mint ti, ez a 
szomorú tapasztalat…

A tábori étkezésre egy 
csajkát szoktunk vinni. Az 
egy fémből készült lábos-
szerű valami, amit tűz fölé 
lehet rakni. Fogója is van, 
és teteje. A táborban a 
műanyag pohár helyett a 
fém bögre dívik. Ne hagyd 
otthon az evőeszközödet, 
szalvétát, és az elmarad-
hatatlan szemeteszsáko-
kat sem!

Sok táborban egy köz-
ponti sátorban gyűjtik 

össze a cserkészek otthonról hozott élel-
meket, amiket egy mélyre ásott verembe 
tesznek, mert a föld ebben a mélységben 
jó hideg ám! A verem tetejét magunk fog-
juk elkészíteni úgynevezett széldeszkából, 
ami egy kb 40-50 centiméter széles keze-
letlen deszka, általában fakéreggel együtt. 
Ennek felvágása persze nem feltétlenül a 
mi dolgunk. Ezt elvégzik az erdészek, de 
mi fog juk összekötözni. Kellő nagyságú 
„fedőt” készítünk, ami megakadályozza, 
hogy elszökjön a hideg. 

Nyáron izzasztó munka a főzés, ezért az aláb-bi recept egy könnyen és gyorsan elkészíthető ételről szól. Nem kell sokat a bogrács közelében lennie a szakácsnak.

Tűzrakással indul a munka, a 
többiek előkészíthetik az 
alapanyagokat. Krumplit pu-
colni, megmosni, hasábokra 
vágni, vízben tartani, hogy 
ne sötétedjen meg. Kolbászt 
karikára, hagymát apróra. 
Szalonnát kockára. Ha kész a 
parázs, mehet a bográcsba a szalonna. Addig kevergetjük, míg üvegesre olvad. Aztán mehet utána a hagyma. Sózzuk meg, ettől hamarabb levet ereszt. Pirítjuk, de csak annyira, hogy meg ne ég jen! Ekkor tegyük bele a kolbászkarikákat. Tovább pirítjuk. (így finomabb lesz a kolbász és nem esik szét később) Jöhet a paradi-csom, paprika felvágva, és a pirospaprika. Ha megrottyant, levet eresztett, akkor mehet bele még kevés pirospaprika és a kömény. Végül a krumpli és a víz. Se túl leves, se túl sűrű ne legyen! 15-20 perc múlva kész is a forró étel. Kóstoljuk meg. Ha valakinek nem elég fűszeres, még tehet bele!
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mindenki abszolút 
legkedvencebb kedvence:  
a sertésmájkrém! Éljen!

hogy készül a...

paprikás krumpli

Egy őrsi főzésre való 

mennyiség:

• 1.5 kg burgonya

• 1 szál parasztkolbász

• 3-4 fej vöröshagyma

• 2-2 paprika, paradicsom

• 40 dkg füstölt szalonna

• 2 evőkanál pirospaprika

• 1-2 ek őrölt kömény

• só, bors, tejföl ízlés szerint
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lelkiismeret-vizsgálat

Nem hazudtam? – Nem voltam alattomos? Nem hízelegtem? – 

Nem vétettem a hazaszeretet ellen? – Szigorú voltam magam-

mal szemben? Uralkodtam nyelvemen, cselekedeteimen? – Nem 

voltam udvariatlan? – Nem voltam lusta? – Nem kínoztam ál-

latokat? – Nem bántottam az öcsémet? - Engedelmeskedtem? 

Szüleimnek engedelmeskedtem? – Jókedvű voltam? Nem va-

gyok valakivel haragban? Nem estem kétségbe? Nem sértettem 

meg egy társamat? Nem mérgelődtem? – Nem pazaroltam? – 

Nem beszéltem „csúnyán”? – Megtettem a napi jótettet? – Nem 

vétettem a IV. törvény ellen? – Nem mulasztottam el egy alkal-

mat a segítésre? – Vonakodás nélkül engedelmeskedtem? – El-

végeztem kötelességeimet? – Tornáztam? Elveimhez hű voltam? 

– Önálló voltam? – Nem vétettem barátaim ellen?

önállótlanság

1. Nevetni, mikor a többiek 
nevetnek. – 2. „Ordítani a 
farkasokkal”. – 3. Más vé-
leménye által, ha az nincs 
megokolva, befolyásoltatni. 
4. Az égre nézni, ha más 
odanéz. – 5. Hátat fordí-
tani, ha más odanéz. – 6. 
Jókedv elvesztése rossz-
kedvű társaságban. – 7. 
Külső befolyás alatt ásítani. 
– 8. Megvetni valakit vagy 
valamit, mert a többiek 
megvetik. – 9. Állításunkat 
feladni, ha nem is vagyunk 
teljesen meggyőzve az el-
lenkezőről. – 10. Elvet el-
hagyni, mert a többiek ne-
vetnek.

1914. december 30.

Őrsi óra. – Gondolkodjunk az őrs külön jellegéről. 

Cserkész-szeretet. Ápolhatjuk ezt: I. Ha gondolunk 

cserkész testvéreinkre. – II. Ha összejövünk ve-

lük. – III. Ha segítünk cserkész-testvéreinken.: a) 

áldozatok árán is, b) kötelességteljesítésből, c) juta-

lom nélkül. - IV. Ha védencet választunk.

mennyivel lettem jobb,  

mióta cserkész vagyok?

I. önállóságra törekszem. – II. Elveim vannak. – III. Udvarias 

lettem. – IV. Jókedvű vagyok. – V. Munkámat lelkiismerete-

sebben végzem el. – VI. Kész vagyok másokon segíteni. – 

VII. Lelkiismeret-vizsgálatot tartok, és ha egy hibát fedezek 

fel, igyekszem leszokni róla. Cél: Bakonyival foglalkozni.

január 5.

mi a hasznom  
a cserkészetből?
I. Javulok (I. alább). – II. Erő-
södöm testben és lélekben. 
– III. Edzem magam. – IV. 
Sok fiúval megismerkedem, 
és ezek mind jó barátaim 
lesznek. – V. Megismerem 
a természetet. – VI. Tanulok 
engedelmeskedni. – VII. Ta-
nulok tanulni. – VIII. Tanu-
lok dolgozni. – IX. Megtanu-
lom az időmet helyesen be-
osztani. – X. Szolgálatokon 
segíthetek másokon, eset-
leg a hazának is szolgálatot 
nyújthatok. – XI. Jól mula-
tok. – XII. Sok hasznos gya-
korlati dolgot tanulok.

január 6.

Segítettem. Nem teljesíthettem cé-lomat, ezt tehát újra kitűzöm, azon-kívül beszélek Dukoviccsal. Ma le-tettem a felvételi vizsgát. Mihelyt lesz alkalmam, fogok térképet raj-zolni. Azt indítványoztam, hogy vegyünk őrsi pénzen őrsi Biba-bót. Indítványom megbukott. Elha-tároztam, hogy ha hét koronánk lesz, újra fogom indítványozni. Meg fogom kérni Budayt, hogy elmél-kedjünk együtt a munkáról. Elha-tároztam, hogy reggel átolvasom a leckét. Elhatároztam, hogy cser-kész-jegyzeteimet magammal vi-szem az iskolába. Elhatároztam, hogy Borossal nem foglalkozom többet, lévén ez hiábavaló időlopás. –  Cél: II. Nem fogok mérgelődni. Elhatároztam, hogy nagyobb napi jótettet csinálok. 

1915. január 3.

Segítettem. Cél: Hor-

váthnak megmutatni, 

hogy barátja vagyok. 

Megírom a felvételi 

vizsgára szükséges 

dolgokat.

január 4.

Őrsi óra. – Szó 
volt a munkáról. 
– Cél: Dukovics-
csal és Hauserral 
beszélni. – Nem 
fogok egyáltalán 
vizet inni.

szerb antal
cserkésznaplójából
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tudni illik...

szerb antal

Szerb Antal (1901–1945) 

jelentős magyar 

író, irodalomtörté-

nész, nemzetközileg 

népszerű regények 

szerzője. Gyermekkora 

legmeghatározóbb 

élménye a cserkészet 

volt. A budapesti 

piarista gimnáziumban Sík Sándor piarista 

rendfőnök és cserkészvezető tanította és 

támogatta irodalmi szárnypróbálgatásait. 

A gimnáziumi önképzőkörben írta első 

verseit, novelláit. Ma is népszerű regényei 

a Pendragon legenda és az Utas és 

holdvilág, melyet a középiskolás korosz-

tálynak jó szívvel ajánlunk mi is.

Sosem kerül 
pénzedbe, 

amiért igazán 
érdemes élni.
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a boldog élet
nyomában

lé
le

k
su

li 

é
ltél át már olyat, hogy a tükör 

előtt állsz, mondjuk fürdés előtt 

vagy után, belenézel a tükörből 

rád figyelő tekintetbe, alaposan szem-

ügyre veszed az arcot, ami egyébként 

a te arcod, nézed és nézed, majd 

egyszer csak úgy érzed, hogy vala-

ki figyel? Velem már történt ilyen, 

bevallom, nem is egyszer. Vala-

hányszor ezt tapasztaltam, először 

megijedtem, aztán belefeledkeztem 

abba az örömbe, amit az jelentett, 

hogy néhány másodpercig olyan érzé-

sem volt, mintha valaki más bőrébe bújva 

figyelhettem, mi több, leshettem volna 

meg magamat. Most talán mosolyogsz a 

bajuszod alatt, és azt gondolod, hogy nem 

vagyok normális, a pszichomókusok (le-

ánykori nevükön pszichológusok) pedig 

megállapíthatnák rólam az egyértelmű 

tényt, hogy legalább eggyel több sze-

mélyiségem van a kelleténél. Erről szó 

sincs, bár bevallom, sokszor a lelkész és 

cserkész énem között elég nagy a vál-

tás.

Református lelkipásztorként a Debre-

cen-Nagytemplomi Református Egyház-

községben sokszor fekete öltönyben, fe-

hér ingben, hosszú fekete palástban állok 

szószékre, amikor Isten üzenetét hirdetem 

azoknak, akik eljöttek a templomba. Sok időt 

töltök nagyon szegény, hajléktalan em-

berek között, sokat beszélgetek velük 

az életükről, a problémáikról, azokról 

a dolgokról, amik foglalkoztatják őket. 

Persze, közöttük nem hosszú fekete pa-

lástban járok, mert az általában vállfán 

pihen egy nagy szekrényben. Olyanban, 

mint amilyen Narniába is elvezette a négy 

Pevensie testvért. (Egyszer megnéztem, 

ennek a szekrénynek a hátulja nem nyí-

lik Narniába, ellenben sikerült 

belőle kiűznöm néhány kó-

bor molyt.)

Cserkészéletem során egy egészen másfajta ruha viselését is megismertem. Ezt leginkább a khaki színű ingről és a zöld színű nyakkendőről ismerheted föl. Olykor az egyik ruhámat viselem, oly-kor a másikat, de mindkét szolgálatom, a lelkipásztori és a cserkészvezetői is a Jézus Krisztusba vetett hitem-ből fakad, mert Ő megtanított arra, hogy a boldog élet egyetlen járha-tó útja az, ha másoknak szolgálok. A cserkészek úgy mondják ezt, hogy ak-kor lehet boldog az ember, ha másokat is boldoggá akar tenni. Sok barátom és cser-kész testvérem van, akik olykor a hétvégi nagy kikapcsolódások, szórakozások előtt nagyon részletesen lefestik nekem azt, hogy hol és hogyan fognak bulizni. Az én kor-osztályomhoz tartozók gyakran hívnak magukkal, egyszer-egyszer el is me-gyek velük. Azt tapasztaltam, hogy nincs annál rosszabb bulizás, amikor nagyon jól érzem magam, viszont a társaságban va-laki szomorú, rosszkedvű. Ha ezen nem tudok változtatni, akkor hiába megyek el szórakozni, mert magam sem tudok iga-zán boldog lenni addig, amíg a többiek nem azok.

A cserkészés – és az egész keresztény-ség, a keresztény élet – erről szól. Nem azért akarsz boldoggá tenni másokat, mert az-zal jó pontokat gyűjthetsz, hanem azért, mert jó, felemelő, felszabadító érzés más embereket boldogsághoz segíteni, s köz-ben magad is felszabadulsz a boldog életre. Próbáld ki egyszer! Mielőtt elmész bulizni, tervezd el azt, hogy azon az estén örömet okozol a barátaidnak. Biztosan strapás lesz egy kicsit, de figyeld meg, milyen felszaba-dultan fogsz örülni a társaidnak. 
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Molnár Szabolcs
cserkészlelkész gondolatai

magam sem tudok 
igazán boldog lenni 

addig, amíg a többiek 
nem azok.
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a
z angol hadsereg ezredesé-
nek, Robert Baden-Powell-
nek a fejében született meg 

a gondolat a XX. század elején, 
hogy a nagyvárosok utcáin csel-
lengő, és sok veszélynek kitett 
gyermekeket felkarolja. Úgy 
látta, hogy a gyerekek el-
vesztették kapcsola-
tukat a természettel, 
puhányokká váltak, 
unatkoztak. Az ez-
redest háborúkban 
szerzett tapasztalatai vezették, 
hiszen sokszor fiatal fiúk segéd-
keztek a frontvonal mögött. Őrt 
álltak, hírt vittek, vagy épp a se-
besülteket ápolták.

Baden-Powell ezredes, közis-
mert nevén Bi-Pi (nevének kez-
dőbetűit így ejtik angolul) először 
1907-ben vitt négy őrsbe szer-
vezett huszonnégy fiatalt tábo-
rozni Brownsea szigetére. Bi-Pi 
viselete, ami akkori állomáshe-
lyének, Dél-Afrikának a rendőr 
egyenruhája volt, nagyon meg-
tetszett a táborozóknak, így ez 
lett a cserkész egyenruha 
alapja. A tájoló északi irá-
nyát jelző háromlevelű 
virágszirmot, később 
a Bourbon-liliomot 
választották jelvé-
nyüknek, és meg-
alkották jelmondatu-
kat is, ami magyarul „Légy 
résen!” formában hono-
sult meg.

Bi-Pi egy évvel később köny-
vet írt addigi tapasztalatairól. A 
fejezeteket a tábori élet fontos 
eseményére utalva tábortüzek-
re keresztelte. Huszonnyolc tá-
bortűzben fejtette ki a legfonto-
sabb cserkész tudnivalókat.

dzsembori-kalauz
mi az a...

dzsembori?

A cserkészek nagy, nemzetközi ta-

lálkozója. A cserkészet legrangosabb 

nemzetközi eseménye a négyévente 

megrendezett világdzsembori. A szó 

valószínűleg a szuahéli dzsembo 

(szia) üdvözlésből ered.

c
se

r
k

é
sz

tö
r

i

A cserkész-
életben a leg-
fontosabb a má-
sokon való segítés és a 
becsületesség. A cserkész-

mozgalom szerint min-
denki egyenlő függet-
lenül attól, hogy hová 

született, milyen gaz-
dag, vagy éppen  
milyen szegény.

Bi-Pi még köny-
ve megírásának évében, 

1908-ban hivatalosan is 
meghirdette a cserkész-

mozgalmat, melyhez egy év-
vel később már 11 000-en csat-
lakoztak! Akkoriban tévé, mo-
biltelefon, internet még gondo-
latban sem létezett, így szóró-
lapokon hirdették a mozgalmat. 
Mára világszerte több mint 30 
millióan tartoznak közénk. 

cserkésztörténelem i.

1979. neyshabur

1979. július 15.–23.
elmaradt
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1920. london

július 30–augusztus 8.
8 000 cserkész
„develop world peace”

1924. ermelunden

1924. augusztus 10–17.
4 549 cserkész
„world citizenship”

1971. fujinomiya

1971. augusztus 2–10.
23 758 cserkész
„for understanding”

1947. moisson

1947. augusztus 9–20.
24 152 cserkész
„ jamboree of peace”

1991. mt. sorak

1991. augusztus 8–16.
20 000 cserkész
„many lands, one world”

1959. los banos

1959. július 17–26.
12 203 cserkész
„building tomorrow today”

2007. chelmsford

2007. július 28.–augusztus 8.
38 074 cserkész
„egy világ, egy fogadalom”

1933. gödöllő

1933. augusztus 2–15.
25 792 cserkész
„face new adventures”

1983. calgary

1983 július 5–15.
14 752 cserkész
„the spirit lives on” 1955. niagara-on-the-lake

1955. augusztus 18–28.
11 139 cserkész
„new horizons”

1998-1999. picarquín

1998. december 27.–1999. január 6.
31 000 cserkész
„building peace together”

1967. farragut state park

1967. augusztus 1–9.
12 011 cserkész
„for friendship”

2015. kirarahama

2015. július 28.–augusztus 8.
a spirit of unity

1929. birkenhead

1929. július 31.–augusztus 13.
50 000 cserkész
„coming of age”

1975. lillehammer

1975. július 29.–augusztus 5.
17 259 cserkész
„five fingers, one hand”

1951. bad ischl

1951. augusztus 3–13.
12 884 cserkész
„ jamboree of simplicity”

1995. flevoland

1995. augusztus 1–11.
28 960 cserkész
„future is now”

1963. maraton

1963. augusztus 1–11. 
14 000 cserkész
„higher and wider”

2011. rinkaby

2011. július 27.–augusztus 7.
40 061 cserkész
„simply scouting”

1937. bloemendaal

1937. július 31.–augusztus 9.
28 750 cserkész
„lead happy lives”

1987-1988. sydney

1987. december 31.–1988. január 7.
14 434 cserkész
„bringing the world together”

1957. sutton park

1957. augusztus 1–12.
30 000 cserkész
a cserkészet 50 éves évfordulója

2002-2003. sattahip

2002. december 28.–2003. január 8.
24 000 cserkész
„share our world, share our cultures”
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ugusztus a citromfű ideje. Mediterrán ere-
detű növényről van szó, így jól tűri a szá-
razságot. Ennek ellenére vadon ritkán fordul 

elő, házi kertekben viszont már gyakran találkoz-
hatunk vele. Hasonlít a mentára, de sokaknak a 
csalán ugrik be róla. Nem is csoda, hiszen ugyan-
abba a családba (Lamiaceae-ajakosok) tartozik. 
Magyar nevét levelének dörzsölésével nyert kel-
lemes, citromos illatáról kapta. A népnyelv méh-
fűnek, mézfűnek is mondja. Latin neve, Melissa 
officinalis a görög eredetű női névből a Melisszá-
ból ered, melynek jelentése „méh” vagy „mézelő 
méh”. Valóban elsőrendű mézelőként tartják szá-
mon ezt a növényt, ami annyit jelent, hogy virága 
nagy mennyiségben termeli a méz alapanyagát 
képező nektárt.

tudtad?
A méhészek gyakran citromfűvel dörzsölik be a 
kaptár falát, hogy a kirajzásra készülő méheket 
maradásra bírják. Évelő növény, így ha leveles 
szárát le is vág juk, évekig elél, évről évre meg-
újul.  Június és szeptember hónapok között még 
a virágzás előtt gyűjtik a leveles szárát, vagy 

    eljött a 
citromfű

 ideje!

dzsembori jelvények 1920–2013

Ökorovatunkban próbálunk mindig 
aktuális gyógy-, fűszer-, aroma-
növényekkel is foglalkozni, melyek 
vagy az adott hónapban gyűjthetők, 
vagy fogyasztásuk éppen arra az 
időszakra jellemző. 

csak a száráról le-
fosztott levelét.

mire használd?
Friss levelét limo-
nádé ízesítésé-
re használhatjuk 
úgy, hogy az el-
készített italba 
dobunk egy-két 
frissen szedett, 
lemosott levelet. 
Szárítva és mor-
zsolva saláták és mártások is fűszerezhetők 
vele. Szárítás után levelének forrázata nagyon jó 
idegerősítő, nyugtató tea, de altató teakeverékek-
nek is gyakori összetevője. A citromfű teának ét-
kezés előtt fogyasztva gyomornyugtató hatása 
is van. Illóolaja baktérium- és vírusölő tulajdonsá-
gáról ismert. 

A citromfű legfőbb összetevője volt a híres kar-
melita-víznek is, amelyet hajdanán sokféle baj 
orvoslására használtak.  

a
Melissa officinalis
citromfű

A citromfű az árvacsalánfélék családjába tartozó, kellemes, citromra emlékeztető illatú, fehér virágú, évelő növény. A Közel-Keletről származik, a mediterrán éghajlatot kedveli. Vadon csak szórványosan fordul elő, de ker-tekben sokfelé megtalálható. Népies neve: orvosi citromfű, citromszagú melissza, méhfű, mézfű, igaz nádrafű, macskaméz, mézelke. wikipedia.org
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biztos, ami biztos…
A főnök diktál az új titkárnőjének: 
– Írja, hogy összehívunk egy megbeszélést  

a témában keddre. 
– Főnök, a keddet egy vagy két d-vel írjuk? 
– Legyen inkább szerdán…

figyel
– Laci, miért nem figyelsz?
– Figyeltem, tanárnő kérem!
– Akkor ismételd el, amit az előbb mondtam.
– Laci, miért nem figyelsz?

szeretné tudni
– Szeretném tudni, hogy mikor volt  

a mohácsi vész!
– Ha a tanár úr se tudja, akkor mit szóljak én?

sportolás
Az osztályfőnök arról beszél, hogy milyen  

fontos a sportolás. A saját gyerekkori  
példájával hozakodik elő.

– Én annak idején a Tisza partján laktam,  
és minden reggel, még iskolába menet  
előtt háromszor átúsztam a folyót.

A gyerekek szétesnek a nevetéstől.
– Mi ebben olyan 
vicces? 
– Csak az, hogy 
ha a tanár úr 
nem úszta át 
negyedszer is 
a folyót, akkor 
vagy pucéran 
maradt, vagy 
egyáltalán nem 
is ment isko-
lába!

A humorban nem 
ismerek tréfát.

   Karinthy Frigyes

útbaigazítás
Egy járókelőt megállít az utcán egy ember:
– Elnézést, megmondaná, hogy  

hogyan jutok el a postára?
– Az attól függ. Kocsival van?
– Nem.
– Akkor gyalog.

lúdtalp
Az arab gyerek kérdezi az apját:
– Apu, mi az a lúdtalp?
– Nem tudom kisfiam, kérdezd meg a libától!
– Ali bá, mi az a lúdtalp?

felejt
– Segítsen rajtam doktor úr! Az utóbbi időben 

gyakran felejtek.
– Mióta tart ez a dolog?
– Milyen dolog, doktor úr?kifestő

találd meg a tíz különbséget!
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