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fel!Idén Kisvárda is csatlakozott az Európai 
Autómentes Naphoz, melyet immár ti-
zenöt éve minden szeptemberben meg-
rendeznek a tagországokban. Az Európai 
Autómentes Nap célja a környezettuda-
tosság erősítése. A munkába járáshoz, il-
letve gyermekeik iskolába szállításához 
általában gépkocsit használó embereket 
ilyenkor a környezetbarát közlekedési módok igénybevételére bíz-
tatják, hiszen a kerékpározás és a tömegközlekedés használata 
sokkal jobban kíméli a környezetet, és takarékosabb is, mint a tö-
meges gépkocsihasználat. Kisvárdán szeptember 22-én folyama-
tos programok várták a gyerekeket. Bemutatkozott a Kisvárdai 
Cserkészcsapat is. Szarvadi Antal és dr. Kántorné Sárközi Katalin 
szabadtéri csapatjátékokkal, Kovács Dominika és Palcsik Balázs, a 
Bessenyei György Gimnázium diákjai pedig „Tanulj, kutass, láss vi-
lágot-avagy élménybeszámoló a tudományról” című előadásukkal 
várták a résztvevőket. A cserkészek a humort is bevetették: kü-
lönleges cserkésztaxival, egy sárga talicskával utaztatták az arra 
vállalkozókat. fotó: szabolcs online, szon.hu

Cserkésztaxi katasztrófa...

barlangássz!

Az 5. Lengyel-Magyar Kisebb-
ségi Cserkészszövetségek 
Konferenciával párhuzamosan 
meghirdetésre került egy há-
romnapos gerinctúra az egy-
kori közös lengyel-magyar ha-
táron, kifejezetten roverek szá-
mára. A túrázók mintegy 45 
km hosszú útvonalon halad-
nak, és 1000 méter felett, sát-
rakban alszanak két éjszakát.

A Magyar Cserkészszövetség tavaszi dunai árvíznél nyújtott 
hathatós segítsége elismeréseképp az Országos- és a Főváro-
si Katasztrófavédelem felkérésére és szakmai támogatásával az 
MCSSZ elindítja a katasztrófavédelmi szakágat. Az együttműködés 
első állomásaként egy továbbképzést követően létrehozzuk a Fő-

városi Cserkész Katasztró-
favédelmi Egységet. A ké-
sőbbiek folyamán szeret-
nénk minden cserkészke-
rületben katasztrófavédelmi 
egységeket indítani. A to-
vábbképzésen résztvevők 
minősített katasztrófavé-
dőkké válnak.

A szövetség barlangász 
szakága (Barit Barlangkuta-
tó Csoport) barlangász kü-
lönpróbát szervez a kósza 
és vándor korosztálynak. A 
különpróba betekintést nyújt 
a hazai barlangok világába, 
a túrák gyakorlati tapaszta-
latai mellett az elméleti hát-
térből is ízelítőt lehet sze-
rezni (felszerelések, barlan-
gi biológia, geológia, térké-
pezés, stb.).

A különpróba túráit csütör-
tökönként Budapesten és 
környékén, a hétvégi túrá-
kat vidéki karsztterületeken 
rendezik. A különpróba ok-
tóbertől januárig tart.

az autómentes napon ...védelmi szakág indul!

különpróba indul októberben 

kószáknak, vándoroknak

háromnapos túra  

a Kárpátokban

jövő nyáron!2014 nyarán Csehországban kerül megrendezésre a 12. Közép-Európai 
Cserkésztalálkozó. A csapatvezető kiválasztása után lehet jelentkezni a 
táborra, addig is, íme néhány alapvető információ:
• A résztvevők életkora: 13–18 év
• A résztvevők mellett szeretettel várnak a szervezők  

18 éven felülieket őrsvezetőnek, illetve IST-snek  
(International Service Team = „tábori személyzet”)

• Helyszín: Posluv mlýn, Doksy, Csehország
• Időpont: 2014. augusztus 3–9.
A magyar csapat törzsének feladata elsősorban a résztvevők kivá-
logatása, a felkészülés szakmai biztosítása, a rajvezetőkkel való kap-
csolattartás lesz.
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Október 5-én regös szaká-
gi napot és regösbált tartottak 
a Ward Mária Gimnáziumban 
(1056 Budapest Molnár utca 4.). 
Rengeteg program gondosko-
dott a résztvevők szórakoz-
tatásáról: beszélgetések, előa-
dások, népi játékok, népdalok, 
kézműves foglalkozások, és 
mesemondás. Este táncház 
zárta a napot.

regös
szakági nap és bál

12. Közép-Európai
Cserkészdzsembori
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Interjú Böjte Csabával
ebuktam. Ki fogsz ábrándulni. Amikor én isko-
lás voltam más színű nyakkendőben rohan-
gáltak a gyerekek. Pirosban. Böcsködhetnék 

(büszkélkedhetnék), hogy én nem voltam se KISZ 
tag (Kommunista Ifjúsági Szövetség), se pionír (úttö-
rő), de én bizony úgy éltem meg, hogy rossz dolog 
az, hogy kihagytak ebből a jó buliból. Ki ne vágyott 
volna arra, hogy a fiúk a lyányokkal legyenek, na-
gyokat kiránduljanak és sokat játszanak. Gyerek-
szemmel ennyit jelentett akkor nekem az a mozga-
lom. Azért nem lehettem úttörő, mert a nagytatám 

Böjte Csaba ferences rendi 
szerzetes arról lett híres, hogy 
húsz évvel ezelőtt az erdélyi 
Déván szegény, nehéz sorsú 

gyerekeket, árvákat gyűjtött maga 
mellé, és gondoskodott róluk. 

Azóta 2500 gyereket nevelnek 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
segítői, több helyszínen. Vannak 

olyan gyerekek, akiknek nem 
lenne mit enniük, nem lenne 

ruhájuk, és nem is tanulhatnának, 
ha nincsen Böjte Csaba, és 
ha nincsenek a ferencesek. 

A mindig vidám Csaba testvér 
viccesen kezdte, és úgy is 

zárta a beszélgetést.
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egyháztanácsos volt, apukám pedig politikai fogoly. 
Olyan verset írt, ami nem tetszett az akkori romá-
niai vezetőknek, ezért börtönbe zárták.” Azért a 
kis Csaba hamar megtalálta a társaságát. Azt me-
sélte, hogy mozgalmas gyerek- és ifjúkora volt. A 
székelyföldi Csíkszeredában összeálltak néhányan 
fiúk, és alpinista csapatukkal a várost körülölelő 
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hova lettek
a házi verebek?

Urbanizáció, azaz városiasodás az állatoknál sem 
ismeretlen. Az állatvilágban ez azt jelenti, hogy a 
városokba költöznek egyes vadon élő állatok.

szétszóródott morzsákat eszegetik. Mennyire örül-
hetnek ennek az áruházak vezetői, hát még a taka-
rítók!?

Az régi dolog, hogy telis-tele vannak a városok ga-
lambokkal. A híres velencei Szent Márk téren a mai 
napig ez a turisták kedvenc fotótémája. A galam-
bok vállról vállra repkednek, nem félnek egy csep-
pet sem. Ez, a félelem hiánya, vagy csökkenése a tit-
ka annak is, hogy egyre több a varjú, vércse, szarka 
a városokban. A varjak sokakban félelmet keltenek 
termetük, hosszú csőrük, hangos károgásuk miatt. 
Szárnyfesztávolságuk átlagosan csaknem egy méte-
res, valóban elég nagyok.

Éreztétek már ti is, hogy a városban mindig néhány 
fokkal melegebb van, mint a szabad természetben? 
Az embertől egyébként alapvetően félő madarak (és 
egyéb állatok) is ezért jönnek közénk: a létfeltételei-
ket itt sokszor könnyebben biztosítják, például köny-
nyebben jutnak élelemhez és biztonságos, meleg la-
kóhelyhez. A városokba beköltöző madarak egyre 
kíváncsibbak, bátrabbak lesznek. Aztán persze, átö-
rökítik ezt a tulajdonságot, és az ő fiókáik még bát-
rabbak lesznek. Ötven évvel ezelőtt még irtották a 
dolmányos varjakat és a szarkákat a mezőgazdasá-
gi területeken. Kiették a magokat a földből. Akkoriban 

még nem ismerték fel, hogy a kártevők elpusz-
tításában is annyira jeleskedtek, hogy emellett 

kártételük szinte jelentéktelen. Ezek a madarak 
szemtelenebbek voltak, mint félős társaik, akik távol 

tartották magukat a vadászoktól, tehát éppen a bát-
rakat lőtték ki, akik lőtávolságon belül gyűjtögettek a 
földön. Ezek ősei menekültek közénk, és az utódjaik 
élvezik a város biztonságát. A régen betelepült vere-
bek sem mentek messzire, csak megtalálták a jelen-
leg nekik legkényelmesebb otthonukat. 

A következő részben négylábú városlakókról is szó 
lesz. 

íz-húsz évvel ezelőtt még apró verebek csiripe-
lésére ébredtek a városi gyerekek. A házakba 
is befészkeltek a kis madarak. Fali repedések-

ből röppentek ki, a szellőzők ritkás rácsaiból bújtak 
elő, hogy eleségért induljanak. Manapság csak el-
vétve láthatjuk őket. Megkérdeztünk egy szakértőt, 
aki etológus, vagyis az állatok viselkedését vizsgálja. 
Pongrácz Péter is bólogatott, mikor erről a megfigye-
lésünkről számoltunk be neki. Azt mondja, ország-
szerte csökken a verebek száma. Sokan vizsgálják 
az okát, de még nem jöttek rá arra, miért hagytak el 
minket ezek a madarak. Az egyik feltételezés sze-
rint a kertvárosokban történt változások okolhatók 
a jelenségért. Mivel manapság már nem tartanak a 
kertekben baromfit, nincs istálló, ahonnan felcsipeget-
hetnék a szétszórt takarmányt, ezért másfelé kezd-
tek élelmet keresgélni.

Pongrácz tanár úr azt mondja, hogy aki verebe-
ket akar látni, menjen a bevásárlóközpontokba. Vic-
ces, nem? A városok szélén álló, élelmiszerrel teli 
hatalmas áruházak és raktárak lettek a kis mada-
rak földi paradicsoma. Oda fész-
kelnek be, esznek-isznak, 
szaporodnak, a 
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Hargita hegyeit járták be. Gyerekek voltak még, de 
több korosztályból, így a nagyobbak figyeltek a ki-
sebbekre. Tizennégy éves korában építettek egy 
hajót, és az Olt fo-
lyón leeveztek a 
Fekete-tengerig. 
Sok hasonló dolgot 
találtak ki maguk-
nak, például gyak-
ran táboroztak is. 
Kicsit olyan volt ez, 
mint a cserkészet, 
pedig akkor arról 
nem is hallottak. A 
később pappá szentelt Böjte testvér munkája mel-
lett még mindig sokat játszik.

Az 1990-es évek elején Erdély érseke kinevezte 
őt Erdély Ifjúsági Lelkészének, és ekkor kezdett is-
merkedni a cserkészettel is. Akkor szerette meg 
igazán a mozgalmat, amikor részt vett az első er-
délyi, Szárhegyi cserkésztalálkozón. Később maga 

is alapított három cserkészcsapatot, Marosvásár-
helyen, Dézsen és Déván. Ezekben az időkben ren-
dezték meg a CSIT-et, a Csíksomlyói Ifjúsági Talál-

kozót, ahol közel ötszáz gyerek volt. 
A játékok közt volt számháború, 
akadályversenyek, olyan foglalko-
zások, amiket a cserkészettől „nyúlt 
le”- mondja cinkosan Csaba testvér. 
A fiatalok közt voltak aktív cser-
késztisztek is, de nem szűkítették 
le az ifjúsági mozgalmat kizárólag 
cserkészekre, sok hittancsapat is 
jött a találkozóra, ahol mindenki ját-

szott, és jókedvű volt. 

A dévai árvák ma is cserkész-
játékokat játszanak.
Sokat kockáztatott Böjte Csaba a gyerekekért. Ré-
gen nem nagyon szerették, ha magyarul beszél-
tek a mai Románia területén élő magyarok, széke-
lyek. A gyermeknevelés csakis állami iskolákban 
történhetett. Ennek ellenére a bátor és elszánt pap 

elfoglalta az üresen álló egykori ferences kolostort 
Déván, és ide gyűjtötte össze a magyar árvákat. 
Csaba testvér ismerte akkoriban már a mozgal-
mat, de ezek a gyerekek nem lehettek fogadalmat 
tett cserkészek, mert „ha még ezekre nyakken-
dőt is kötöttünk volna, akkor aztán tényleg falra 
másztak volna tőlünk a hatóságok.” – mondja ne-
vetve. Vannak még mókás történetei: „Felmentünk 
a Déva várára „honfoglalni”. Az egykori esemény 
sem volt gyerekjáték, ezért mi is akadálypályán 
haladtunk végig – én voltam az utolsó akadály, 
egy kun vitéz, aki elrabolja a királylányt. A gyere-
kek mind Szent Lászlók voltak. De csapat is több 
volt, ezért mindegyikből kellett lányt rabolnom. Fel-
kaptam a nyakamba őket, aztán szaladtam, ahogy 
csak tudtam. A Lászlók meg utánam. Emlékszem, 
miután a tízedik csoport fegyverzett le, és tepert a 
földre, alig tudtam lejönni a hegyről, úgy elfáradtam. 
Persze, nem mondtuk, hogy ezek tulajdonképpen 
cserkészfoglalkozások, keretmesék, és nem öltöz-
tünk zöldbe, de a játék így is, úgy is fontos dolog. 
A mai gyerekek is szeretik, mikor egy felnőtt okos 
játékokat játszik velük.”

Időnként ő is megjárja,  
de nem bánja!
Egy tábor végén, az utolsó éjszakán a fiúk egy 
csoportja még éjfélkor is ficánkolt, nem lehetett őket 
rávenni az alvásra. Csaba testvér furfangos dolgot 
eszelt ki: ha nem akartok aludni, akkor mozog junk 
egyet! „Nagy fapofával odamentem a gyerekekhez, 
s szóltam, Etelka elveszett az erdőben. Jaj Istenem, 
mi lesz? A gyerekek elkezdtek vigasztalni, nem baj 

az, megkeressük! Mondom, nem bánom… Én csak 
azokat akartam felvinni az erdőbe, akik nem akar-
tak aludni, de ezek a maflák felverték az egész fi-
útábort, aztán az összes gyerek kiabálta az erdő-
ben, hogy Etelka, Etelka! Tudtam, hogy hol van egy 
jó nagy mocsár, no, nem mély, csak úgy térdig ér, 
arra csaltam el őket. Egy óra múlva 
jött a hír, hogy Etelka az ágyában 
szundikál. Másnap, hálából az 
egész tábor beledobott egy hi-
deg medencébe, fenn a Hargi-
tán!” – még a könnye is kicsor-
dul, úgy nevet az emléken Böjte 
Csaba testvér. Azt mondja, ez is 
belefér. A játék kölcsönös. „Ha én 
incselkedem velük, ők is megen-
gedhetik maguknak!” 
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nagy mocsár, no, nem 
mély, csak úgy térdig ér, 
arra csaltam el őket…

Tudtad?

a ferencesek
Az assisi szent Ferenc alapította rend tag jai a ferencesek, akik – hasonlóan a cserkészek-hez - jelentős részt vállalnak a nevelésben, oktatásban, a kulturális örökség megőrzé-sében és megismertetésében. Szegényeket, betegeket, időseket, fogyatékkal 

élőket, rászoruló családokat, munkanélkülieket, 
hajléktalanokat segítenek az együttérzés szel-
lemében. Teszik ezt fajra, nemre, nemzetiségre, 
vallási, politikai vagy bármely más meggyőződés-
re való tekintet nélkül.
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földalatti cserkészet

mi barlangunk a Kétlyukú. Hatalmas száj jal 
nyílik a hegy oldalában, nyolcvan méteres be-
járati aknával. Ennek a közepéből indul egy já-

rat, ami levisz minket a hegy mélyére. Most 4,6 ki-
lométer hosszan ismerjük a barlangot. Egy patak 
útját követve tártuk fel a járatokat négy év alatt. 
Tavaly még úgy hagytuk ott, amikor elfogyott az 
időnk és a kötelünk, hogy egy újabb akna szájá-
ból kellett visszafordulnunk. Amikor a fejlámpánk 
fénye megcsillant a húsz-harminc méter mélyben 

sejlő víz felszínén, az feledhetetlen volt. Álmodtam 
is vele, és most viszontláthattam – avat be min-
ket élményébe a Barlangász Szakág vezetője Nagy 
Gergely Domonkos csst. (442.).

A Kétlyukú-barlang Montenegróban, a világörök-
ségi területként nyilvántartott, varázslatosan szép 
Kotori-öböl mellett meredeken magasodó mész-
kőhegyben tekereg. A nyüzsgő, középkori kisvá-
ros, Kotor turistaparadicsom lett az elmúlt években. 
Azt pedig alig tudja valaki odalent az Adria part-
jánál, hogy odafent a sziklákban barlangászok ke-
resgélnek utat maguknak. Kotor közelében van a 
táboruk, ahol 2003 óta hatvan-nyolcvan magyar 
barlangász gyűlik össze nyaranta rendszeresen, 

köztük a mi cserkészeink. A Barit barlangkutató 
csoport, a MCSSZ Barlangász Szakága négy éve 
csatlakozott a kutatáshoz, hogy a Dinári-hegy-
ség többnyire feltáratlan déli részén kutassanak. 
Ilyenkor is különös jelentősége van annak, hogy 
a cserkészek fogadalmukhoz hűen, közösség-
ben, egymásra utaltságban, segítőkészen állnak 

egymáshoz. Lelki, spirituális oldala is van en-
nek – mondja Gergely. Ebben az elzárt, békés 
környezetben a teremtett világnak olyan rej-
tett szépségeit vehetjük észre, ami kevesek-
nek adatik meg – folytatja. 

De hol is járunk? Ez a hosszan elhúzódó mész-
kőképződmény a Balkánon található, tehát tő-
lünk délkeletre. A Kárpátokkal és az Alpok-
kal egy időben jött létre. Északabbra, Horvát-
országban sok feltárt barlang van már, de a 
nehezebb helyzetű déli országokban alig van 
helyi barlangász. A feltáratlan barlangok titkai 
sok-sok kutatni vágyó barlangászt csalnak 
ide a világ számos országából. Gergely azt is 
mesélte, hogy Boszniában a barlangokban si-
mán belefuthat az ember egy rakás fegyver-
be, melyek még a kilencvenes évek polgár-
háborúiból maradtak itt. A Kétlyukút felszíni ba-
rangolás közben találta egy barlangász társuk 
2006-ban. Követ dobott egy sziklarepedésbe, 
és az nagyon sokára ért az akna aljára. 2009 
óta folyamatosan járnak oda kutatni.

Szabó Gergely csst. (1909.), a barlangász cso-
port egyik tag ja így emlékszik vissza az idei 
tábor nagy pillanataira: „A harmadik napon 
történt, hogy eljutottunk odáig, ahol tavaly 

„Ereszkedés közben csatakiáltásunk 
csak úgy visszhangzott az ismeretlen, 

hatalmas csarnokban, melynek alján egy 
patak is csörgedezett. Felemelő pillanat 

volt; éreztük, hogy nagy, új részt találtunk.”  
- A barlangász szakágat kérdeztük.
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megtetszik, később, mikor már a kószák korát élik, 
egy különpróbán bizonyíthatják rátermettségüket a 
szakági csatlakozáshoz. Idővel kiderül az is, hogy 
hosszútávon kire lehet számítani szakági szinten. 
Minden cserkész szakágra vonatkozik, hogy elsőd-
leges cserkész közösségüknek tekintik azt, és heti 
rendszerességgel tevékenykednek választott terü-
letükön.

A barlangász szakág kialakulása is egy folya-
mat része volt. Először 2006. január 14-én döntött 
úgy néhány cserkész, hogy túrázni mennek a Má-
tyás-hegyi-barlangba. Ez olyan élményt adott ne-
kik, hogy a kis csapat további kalandokat keresett 
a föld alatt, és újabb barlangokat látogattak meg. 
Külsős, nem cserkész barlangászok segítségére 
szorultak, mert ehhez a hobbihoz hivatalos papírok 
is kellenek. Mára 10-15 gyakorlott cserkész barlan-
gász van, akik profi szintre jutottak ezen a terüle-
ten. Mások mellett nekik is köszönhető, hogy a bu-
dai Pál-völgyi-barlang közelében található Harcsa-
szájú-barlangban végzett munkájuk révén a Szép-
völgyi barlangrendszer lett Magyarország leghosz-
szabb barlang ja. Az összekötőt ennek tiszteletére 
Cserkész-folyosónak nevezték el. 

kötél hiányában nem tudtunk tovább menni. Most 
vittünk eleget. Beszereltük az új aknába a köte-
let, az éppen hogy leért az aljára! Ereszkedés köz-
ben csatakiáltásunk csak úgy visszhangzott az 
ismeretlen, hatalmas csarnokban, melynek alján 

egy patak is csörgedezett. Felemelő pillanat volt; 
éreztük, hogy nagy, új részt találtunk. Nem téved-
tük. Kényelmesen járható folyosókon kezdtünk 
el bolyongani. Útjelzőket kellett kirakni, hogy visz-
szataláljunk. Szinte végtelennek tűnt a barlang új, 
ember által sohasem járt szakasza. Találtunk éj-

szakázásra alkalmas „táborhelyet” is, ahol néhány 
nap múlva négy teljes napot töltöttünk messze 
a felszíntől. Itt csak az óra mutatja, hogy nappal 
van, vagy éjszaka. A test és a lélek is különle-
ges pillanatokat él át ilyenkor. Kedves barlangász 
imánk részlete gyakran csengett fülemben:

a leghosszabb

barlang

A Pál-völgyi-cseppkőbarlang a Má-

tyás-hegyi-barlanggal és a Harcsaszá-

jú-Hideglyuk barlangrendszerrel együtt 

a Szépvölgyi barlang-

rendszer részét képezi, 

melynek teljes ismert 

hossza 29,8 kilométer, 

függőleges kiterjedé-

se 121 méter, és ezzel 

Magyarország leg-

hosszabb barlang ja. 

Korábban, amíg csak 

az első két barlang 

összefüggését 

ismerték, 19 km-es 

kiterjedésével az 

ország második 

leghosszabb bar-

lang jaként tartot-

ták nyilván, mivel 

a Baradla–Domica barlangrendszer 

a maga 25 km-es hosszával megelőzte.

forrás: wikipedia

A montenegrói Kétlyukú barlang valószínű-
leg sohasem lesz elérhető turisták, kirándulók 
számára, mert függőleges aknákon keresztül 
vezet a mélybe az út, így a látogatás a barlan-
gi kötéltechnikák magabiztos ismerete nélkül 
lehetetlen.

Aki sze-
retne csat-
lakozni a 
2006. ele-
jén elindí-
tott barlan-
gász sza-
kághoz, 
érdemes 
előtte az 
őrs vezetőjével megbeszélnie, hogy az őrsükkel 
elmenjenek egy „ismerkedős” túrára. A szaká-
giak több alkalommal is biztosítanak vezetést 
és ismertetést, többnyire a budapesti, és kör-
nyéki barlangokban. Mesélnek a mélyben élő, 
apró, kis állatokról, a barlangászathoz fűződő 
tudományokról, például a geológiáról (földtan), 
hidrológiáról (a víz természeti mozgásával fog-
lalkozó tudomány), és a régészetről. Akiknek ez 

…Hadd ereszkedjem 
alá mélységeibe isteni 
gondolataidnak, és Te 

várj engem a felszínen, 
amikor visszatérek 
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szelőször a Balatonnál!

gész Erdélyből jöttek gyerekek. Csángók 
Gyimesbükkből, Csíkszereda környékéről 
székelyek, de jöttek a Kolozsvárig terjedő 

területekről is. Összesen háromszázan. Többségük 
első alkalommal járt a Balatonnál és most ismer-
kedett először a cserkészettel. Antal Zsolti tizen-
két éves, gyimesbükki csángó kislegény. Ő is elő-
ször volt Magyarországon, és még az utolsó na-
pokra sem lanyhult a lelkesedése a cserkész prog-
ramok iránt. Naná! Otthon a tanulás és az otthoni 
munka mellett nem sok idő jut 
neki a játékra.
– Te dolgozol már?
– Ha kell…
– Mit?
– Szénacsinálás, se-
gíteni a családban, 
favágás.
– Te tudsz fát vágni?!
– Há…
– Mivel?
– Fejszével.
– Ez igen! Mire számítottál, milyen lesz a cser-
késztábor?
– Nem volt nagy várakozás, csak legyen valami 
jó élményem, amit otthon el tudok mondani. Tud-
tam úgy, amennyiben egy kicsit úszni a Balaton-
ban, ez jó! ( – fogalmaz számunkra tán szokatlan, 
csángó szófordulattal Zsolti. Mi úgy mondanánk: 
úsztam a Balatonban, már amennyiben úszásnak 
nevezhető az, amit csináltam. – a szerk.)
– Nálatok, a hegyekben, nemigen van lehetőség 
az úszásra, igaz?

– De nem is tudok. Na, most már egy kicsit ta-
lán. Nekünk ott van a Tatros folyó, de az meg 
csak a térdemig ér. Úgy nehéz.

Görbe Attila, szintén gyimesbükki csángó fiú, 
már tizennyolc éves, és hat éve cserkész. Azt 
mondja, náluk azért nehéz cserkészcsapatot 
működtetni, mert szétszórtan, nagy távolság-
ra élnek a családok a nagy kiterjedésű, patakok 
szabdalta vidéken. Van, hogy nyolc-tíz kilomé-
tert kell megtenni, hogy az ember elmenjen a 
szomszédjához. Így nehéz összerántani egy őrsi 

gyűlést - mondja. De a sok elfoglaltság is hátrál-
tatja a cserkészélet fejlesztését. A gyerekek ko-
rán dolgozni állnak, és még a tanulás is vár rájuk. 
Amikor ő tett fogadalmat 2007-ben, majdnem 
hatvanan lettek cserkészek, de mára nagyon ke-
vesen aktívak. Most nekiállnak, hogy fejlesszék 
a cserkészcsapatukat, ezért is jöttek el a „Cser-
Készen a Kárpát-medencében” táborba. Ha ha-
zatérnek, újabb tíz-tizenöt gyerekből lehet cser-
kész, persze csak miután sikeresen próbáztak. 
Attila az ottani nehézségek ellenére mégsem 
morzsolódott le, és kitart a cserkészet mellett. 
Azt mondja, azon túl, hogy nagyon szereti a 
természetet, a cserkészettel járó rendszerezett-

ség, és a jó értelemben vett fegyelem is jót tesz 
a személyiségének. Az pedig, hogy a kicsik sza-
badabban, felszabadultan élvezik a nyaralást, 
szerinte érthető. Mégis, úgy látja, akad köztük 
olyan, aki fogékony a cserkészetre. 

Könnyebb helyzetben vannak a székelyföl-
di falvakból érkezők, ahol általában a temp-

lomok köré épültek a házak. Lássuk be, úgy 
sokkal könnyebb összehívni a cserkészeket. 

Általában iskolákhoz, és egyházi közösségek-
hez köthetőek a cserkészcsapatok. Zánkára is 
pap, illetve tanár kíséretében érkeztek a gyere-
kek. A határon túli, és itteni cserkészvezetők egy 

hétre „indiánéletet” varázsoltak a résztvevőknek. A 
„CserKészen az Életre” programvezetője, Bencze 

Dávid csst. (25.) - „Didus” a zánkai Erzsébet-tá-
borok korábbi öt turnusához képest azt ta-
pasztalta, hogy az őszi táborban részt vevő, 
határon túli gyerekek mintha mindennek job-
ban örültek volna. Legyen szó a programokról, 
totemoszlop festésről, arcfestésről, indián tolldísz 
készítéséről, és persze a napi hatszori étke-
zésről. Nagyon lelkesedtek a nyakkendőgyű-
rű-fonásért, csomózásért, nem is beszélve a 
sárkányhajós evezésről, sétahajózásról, métá-
zásról, és a többi csapatjátékról.

Didus szerint „ezeknek a gyerekeknek nem je-
lentett gondot a tűzrakás, a kirándulás, a sok 
mozgással járó programok teljesítése. Nekik 
ez természetes. A gyimesiek mesterei a tűz-
rakásnak, az itteni hegyek nekik csupán dom-
bok, egyszóval jobban bírják a fizikai terhe-
lést. Nagy élmény volt a sok népdalt hallani, jó 
volt látni, milyen összetartó volt a többi erdélyi 
gyerek is. Erősen jelen van bennük a termé-
szetes jóság, és mindenki vallásos közöttük, 
ott ez nem kérdés. A technika, az elektronika 
meg jelent az ő életükben is, de megmaradt 
nekik a természetes környezet közelsége.” 

erdély vagy...

partium?
A mai szó-

használatban 

Erdély alatt a 

Romániához 

csatolt összes 

egykori ma-

gyar területet 

szoktuk érteni. 

A történelmi 

Erdély ennek kisebb része, mert hozzáért-

jük ma a Partium részeit is. A magyarok 

lakta területek is túlnyúlnak ezeken a 

vidékeken, így a moldvai csángók lakóhe-

lye nem Erdélyben, hanem azon is túl, a 

Moldva mentén helyezkedik el.

Erdélyben szeptember 15-én kezdődik 
a tanítás, ezért a hónap első hetében 

határon túli gyerekeket fogadott az 
Erzsébet-program „CserKészen a Kárpát-
medencében” elnevezésű tábora Zánkán.

e
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Még pár hétig lehet túrázni anélkül, hogy 
biztosan megfagynánk, ha eltévedünk. 

A gyakorlott túrázók tudják, igazán 
eltévedni csak térképpel lehet, hiszen 
ki az az őrült, aki térkép híján letérne 

a gyalogösvényről? Na ugye!

a
z alábbiakban néhány olyan androidos okos-
telefon alkalmazást ajánlunk, amelyek ha nem 
is teljesen nélkülözhetetlenek, de hasznos se-

gítségül szolgálhatnak túrázás, táborozás során. 
Nem utolsósorban azért, mert számos remek esz-
köz elfér a zsebben hordott mobilban, így több hely 
marad a zsákban, ami néhány dekával könnyebb 
is lesz. 

A bemutatott alkalmazások mindegyikéhez van 
hasonló, másik program – más platformokra is 
(iOS, Windows). Az alkalmazások típusától függet-
lenül mindig érdemes elolvasni a szöveges érté-
keléseket, és a felhasználók pontozását (sokszor 
csillagok száma jelöli az értékelést). A jobb progra-
mokat folyamatosan fejlesztik, és az egyes hibá-
kat javítják. Mi minden esetben igyekszünk ingye-
nes alkalmazásokat ajánlani. Ezek lényegében tud-
ják mindazt, amit a fizetős változataik, maximum 
kapunk néhány reklámot, esetleg egyszerűbb, és 
nem változtatható a grafikus felületük. Nos, enélkül 
mi elvagyunk.

iránytű
Minden okostelefon képes iránytű-
ként működni, ez az egyik legegy-
szerűbb alkalmazás, ezért renge-
teg félét tudtok letölteni. Azt aligha 
kell elmagyarázni, miért jó, ha van 

nálunk iránytű, azt azonban nem 
árt tudni, hogy mint a hagyományos iránytűnél, a 

fémtárgyak befolyásolják a mérés pontosságát. Ez 
az iránytű az egyik legegyszerűbb felületet kínál-
ja, de így is számos beállítás közül választhatunk. 
Hatféle kinézet szolgálja az igényes júzer kényel-
mét, az egyikben a színt is magunk állíthatjuk be. 
Választhatunk, hogy a földrajzi északot, vagy a 
mágneses északot mutassa-e. Az iránytű alkalma-
zások általában kijelzik a földrajzi koordinátákat is, 
azaz a hogy mely szélességi és hosszúsági fokon 
vagyunk pontosan.

térkép
Igazán igényes magyarorszá-
gi turistatérkép sokáig csak pa-
píron, legfeljebb a drágább gps 
készülékeken létezett. A helyzet 
nem sokat javult, de figyelemre 
méltó a Turistautak.hu kezdeményezése. Közössé-
gük ingyenesen hozzáférhető, igényes elektronikus 
térképeket és ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 
készít. A turistautakon túl a teljes közúthálózat és a 
települések utcaszintű térképezését is elvégzik, és 
elektronikus formátumok széles skáláján publikál-
ják azokat. Térképeik letölthetők a G:hu nevű mobil-
telefonos geocaching alkalmazásba. A G:hu alapve-
tően egy terepre való segédeszköz a geocaching.
hu ládáinak és a gpsgames.hu játékainak keresé-
séhez, megtalálás bejelentéséhez. Térképfunkció-
ja mobilneten keresztül is használható, de célszerű 
még otthon, wifivel letölteni a szükséges térképe(-
ke)t, hiszen azok offline is használhatók.

távolságmérő
A távolságmérő a derékszögű 
háromszög tulajdonságain, illet-
ve a jól ismert Pitagorasz-téte-
len alapul. Az alábbi alkalma-
zás egész pontos, de megfele-
lően kell kalibrálni a telefont, kü-
lönben csalódás lesz a vége!

magasságmérő
Ebből is sokféle változat 
tölthető le. Az alkalmazás 
a telefon gps-ét használja, 
így ha nem kapcsoljuk be a 
gps antennát, hiába várjuk 
a tengerszint feletti magas-
sági helyzetünk kijelzését, 
csak hibás adat fog meg je-
lenni. A legegyszerűbb prog-
ramok is képesek arra, hogy 
bármely tetszőleges szint-
magasságot (vagy mélysé-
get) állítsuk be alapnak, azaz 

nullának. Így 
egyszerűen 
lemérhet-
jük, mennyit 
haladtunk 
függőleges 

irányban a 
túra során.

fémdetektor
Sosem használtuk tábori körül-
mények között, de ki tudja, egy-
szer még jól jöhet… Ez az esz-
köz a telefon mágneses érzé-
kelője segítségével méri a mág-
neses mező értékeit, így képes 
kimutatni a fémet. Ha a telefon közelében fém ta-
lálható, a mágneses mező értékekei növekednek. 
Többek között például a falban rejtett elektromos 
kábelek megtalálására, vagy 
a földben rejtett fém tárgyak 
megtalálására használha-
tó. Persze az alkalmazás 
reagál minden olyan tárgy-
ra, melyben nagyobb meny-
nyiségű fém található, így a 
számítógépre, a tévére, vagy a mik-
rohullámú sütőre is, de a tábori ásó is visszajelez. 

zseblámpa
Nem kell fémdetektorral megtalálni az ásót, ha 
van zseblámpád. A vakus telefonok képesek az 
alkalmazást használni. Akkor hasznos, ha hirte-
len rövid időre kell erős fény. Hosszú távra nem 

tábordroid
hány északi

sarkpont van?

1 A Földrajzi Északi-sark: ahol a Föld 

forgástengelye a felszínnel 

találkozik az északi félgömbön.

2 Az Északi mágneses sark: a Föld 

mágneses terének erővonalai itt 

merőlegesek a felszínre, azaz függőlege-

sek. Ide mutat a hagyományos iránytű.

3 Az Északi földmágneses sark: A 

Föld mágneses terét létrehozó 

elméleti „rúdmágnes” tengelyének 

döféspontjai a Föld felszínével az északi 

félgömbön.

A mágneses és a földmágneses sark a 

Föld forgása miatt nem esik egy pontba. 

A térképek a földrajzi Északi-sark alapján 

készültek, mivel ez egy állandó pont. Az 

eltérés miatt, ha elindulunk az iránytű 

alapján északnak, akkor hamarosan kide-

rül, hogy a térkép szerint nem pontosan 

észak felé megyünk. Az, hogy a valódi 

északi irány és az iránytű által mutatott 

mennyivel tér el, attól függ, éppen hol 

tartózkodunk a Földön. Ez eltérés mértéke 

arányos az Északi mágneses sark hosz-

szúsági körétől számolt távolságunkkal. 

Egyes térképek a hosszúsági körök mel-

lett feltüntetik, hogy mennyivel és merre 

kell korrigálni az iránytű által mutatott 

irányt. 
forrás: wikipédia
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Dismerünk 

jobb meg-
oldást, 
mint a 
kézzel 
felhúz-
ható (di-
namós) zseblámpákat. Ab-
ból egyébként érdemes igé-
nyesebbet venni, ami persze 
drágább is.

menetrend
A jó túrahelyszínre el is kell 
utazni. A menetrend droid 
előnye, hogy a lekéréseket 
el is lehet menteni, így élő 
internetkapcsolat nélkül is 
megtekinthetőek. Az alkal-
mazás a MÁV és a Volán 
magyarországi járatairól 
ad információkat. Jelenleg  
6400 magyar és külföl-
di vasútállomást, és 4000 
buszmegállót tartalmaz 
az adatbázisa. A kere-
sett vonatoknál, ha elér-
hető, meg jelenik a jegy-
vásárlás 

link. Erre kat-
tintva a böngészőben megnyí-
lik a MÁV-Start jegyeladó ol-
dala, ahol bejelentkezés után 
megvásárolhatod a jegyet. Itt 
állíthatod be a kedvezményt 
is, mert a program a teljes árú 
jeggyel számol.

Azért vannak helyek, ahol nincs térerő, vagy 
áram a lemerült akksi feltöltéséhez, ezért jó, ha 
táborozáskor/túrázáskor legalább egyvalakinél 
vannak hagyományos eszközök is, például pa-
pírtérkép, mágneses iránytű, és a biztonság ked-
véért nyolcnapi hideg élelem. A leg jobb, ha az 
őrsvezető zsákjában figyelnek e fontos felszere-
lések, mégiscsak ő a legtapasztaltabb, és a leg-
erősebb, a szállítás pedig mégiscsak nagy fele-
lősség… 
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fotó: szvoboda péter

lasszikus tábori autó. Színhistória: fehér, sárga, kék. Megtett kilométer: 242 000 (cserkészcél ból: kb. 8000 km). Beindítási valószínűség: 50%. Gyorsulás 60 km/órára: 25 mp. Lassulás: kicsit kevesebb, mint 1 G. Fogyasztás: 7 liter/100km (keverék). Állandó utas: Szent Kristóf. Sofőr: Keke – Kékesi Márton 831. csst.

K

a hónap
képe
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Rengeteg előnye van az ágyakkal kialakított körletnek. 
Az ágyakban először is olyan kényelmes a fekvés, hogy 
nem is akar az ember többé sátorban, a hideg, nyirkos 
talajon, vékony derékaljon aludni.

n aponta jó esetben nyolc 
órát töltünk alvással, tehát 

életünk egyharmadát. Cserkész-
táborban az aktív életmód miatt 
persze nem sikerül mindig ennyit, 
de ha csak hat órával számo-
lunk, az is a tábor negyed részét 
jelenti. Ez egy 10-14 napos tábor 
során elég sok idő ahhoz, hogy 
érdemes legyen a lehető legké-
nyelmesebb, a legpihentetőbb al-
vást biztosító őrsi körletet megé-
pítenünk. Olyan körlet lesz ez, 
ahol ágyakat építünk magunk-
nak, sátor helyett pedig ponyvá-
kat használunk az eső ellen.

1 Válasszunk megfelelő hely-
színt. Ez a körlet sok épí-

tőanyagot igényel, ezért csak ak-
kor kezdjünk neki, ha ez mind 
rendelkezésre áll. Válasszunk két 
erős, egyenes, egymástól lega-
lább öt-hat méterre álló fát, ezek 
közé építjük be az ágyakat, ezek 
tartják majd a teher nagy részét. 
Az első előnye a körletnek már 
ott megmutatkozik, hogy nem 
kell teljesen sík terepet választa-
nunk, az ágyak úgyis áthidalják 
az egyenetlenséget.

2 Gyűjtsük össze a szüksé-
ges anyagokat. Elsősorban 

hosszú, egyenes, erős gömbfák 
kellenek majd az építkezéshez. 
Hogy miből mekkorára van 
szükség, megtudhatod, ha to-
vább olvasol!

tipp!
A fenyőfa gyantatartalma mi-
att nehezebben korhad, ezért 
kiszáradt, kidőlt állapotban is jó 
építőanyag lehet, annál is inkább, 
mert egyenes és könnyű.

sz
öv

eg
 é

s 
fo

tó
: m

on
ty

&r
eá

l

tábori kényelem

az építés menete

nektek ajánljuk!
Múzeumok Őszi Fesztiválja

A múzeumok és a pedagógia közös 

ünnepének számító négyhetes rendez-

vénysorozat 2013. szeptember 30-án az 

Országos Múzeumpedagógiai Évnyitóval 

vette kezdetét a Magyar Nemzeti Múze-

umban, és egészen október 27-ig tart. A hat 

közönségnek szóló témakör (A Nagy Rajzolás, Tárgydok-

tor rendel, Pincétől a padlásig, Kulturális tereink másként, 

Diákok buli előtt, Múzeumok délidőben) és további két 

szakmai témakör (Tanárok éjszakája; Szakmai programok, 

konferenciák) köré épülő fesztiválprogram nem csupán 

kellemes és tartalmas kikapcsolódást ígér egész október-

re, de újszerű találkozásokban, az egyéni és csoportos 

kreativitást megmozgató innovációkban is része lehet a 

közönségnek.

A programok részleteiről érdeklődj a helyi múzeumoknál!

A Nagy Rajzolás – The Big Draw

2000-ben indult el világ-

hódító útjára Angliából a 

„Big Draw”, azaz a „Nagy 

Rajzolás” egy hónapig 

tartó rendezvénysorozat, 

amelyet minden októberben 

megrendeznek azzal a cél-

lal, hogy minél többen kezd-

jenek el rajzolni, és ezáltal 

közösen gondolkodni, felfedezni és rajzolva kommunikálni 

egymással egy-egy érdekes kérdés vagy téma kapcsán. 

A kezdeményezésben mára már ezernél is több intéz-

mény (iskolák, múzeumok, könyvtárak, galériák, művészi 

közösségek, helyi önkormányzatok, kastélyok stb.) és több 

mint 200.000 ember vesz részt évente a világ számos 

országában. 

A magyar múzeumok 2009 óta szerveznek programokat 

a Nagy Rajzolás jegyében. A Nagy Rajzolás javasolt köz-

ponti témája 2013-ban a jövő, a holnap világa.

További részletek a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 

honlapján: mokk.skanzen.hu

gyűrűk ura
2013. november 9., 
szombat, 9.30
XIII. Kalazantius Kosár-
labda Torna A X. Cser-
készkerület és a 412. sz. 
Kalazanti Szt. József Cser-
készcsapat idén is megrendezi 
a hagyományos „Gyűrűk Ura” választást. 
Helyszín: a gödöllői Premontrei Szt. Norbert 
Gimnázium. Kategóriák: Lányok és fiúk - 
létszámproblémák esetén vegyes csapat 
is jelentkezhet, amennyiben vállalja a fiúk 
közötti indulást. Korosztályok: cserkészek (el-
sősorban 13-16 évesek, de vállalkozó kedvű 
fiatalabbak is jöhetnek); vándorok és felnőtt 
cserkészek (17+ évesek). Részvétel: legalább 
5 fős csapatok (+ max. 4 cserejátékos). Fel-
szerelés: Csapatonként kétféle egységes 
„mez”, lehetőleg 1 db kosárlabda, váltott 
tornacipő. Nevezési díj: 500 Ft/fő, melyet a 
helyszínen kell befizetni. Jelentkezés: 2013. 
október 31.-éig, murci80@gmail.com, telefon: 
+36 30 582 1845

Láncreakció
Nemzetközi tudo-
mányos verseny 
középiskolásoknak. Jelentkezz 
és vegyél részt az év legmókásabb tudomá-
nyos versenyén! Építsd meg csapatoddal a 
legérdekesebb Láncreakció gépezetet, melyet 
izgalmas fizikai és kémiai reakciók tartanak 
működésben. Színesítsd a masinát látvá-
nyos kémiai reakciókkal, mindezt mutasd be 
egy házi videófelvételen, és nevezz vele! A 
versenyen induló diákcsapatoknak közösen, 
csapatvezető kémiatanáruk segítségével és 
felügyeletével kell felépíteniük egy ilyen izgal-
mas, mozgó masinát. A tervezés során az 
iskolai kémiaórán tanultakat is leleményesen 
fel kell használniuk, hiszen a gépezetbe be kell építeniük kémiai reakciókat is. A diákok bármi-
lyen hétköznapi eszközt vagy újrahasznosított tárgyat felhasználhatnak a gépezet megépí-
téséhez. Emellett több iskola kezdőcsomagot 
kap: a  „Magic Box”-ban sok segédeszköz 
található, melyek még érdekesebbé tehetik a 
diákok építményeit.
A verseny időtartama: 2013. október 1-től  
november 15-ig. www.chemgeneration.com
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Ha te is készítettél magadnak valamilyen ötletes ülőalkalmatosságot  
a táborban, küldd el nekünk a fotóját! mcs@cserkesz.hu

3 Kötözzünk fel a két fa közé 
egy nagyon erős gömbfát 

csípő magasságban. Próbaképp 
üljünk fel rá többen is: el kell, 
hogy bírja a súlyunkat. Ha na-

gyon behajlik, támasszuk alá. 
Szintén kössünk föl egy véko-
nyabb rudat ugyanoda, csak épp 
három méter magasságban. Ez 
tartja majd a tetőponyvát.

4 Tegyük fel a tetőponyvát, 
így máris védve vagyunk a 

tűző naptól vagy a csapadéktól. 
Ha kell, használjunk akár kettőt 
is, egymást átlapolva. Fontos, 
hogy minden irányban túllóg jon 
az ágyakon, hogy a beverő esőt 
is felfog ja. 

5 Készítsük elő az ágyrudak-
nak szánt gömbfákat. Ezek 

hossza ideálisan 2,5-3 méter, és 
olyan erősek, hogy a két végén 
feltámasztva különösebb behaj-
lás nélkül is elbírják, ha ráülünk. 
Az ágyak szélessége (a két rúd 
belső távolsága) legalább 70 cm 
legyen a fej felőli végen, a láb 
felé kicsit keskenyedhet.

6 Az ágyru-
dak nem 

feltámasztott vé-
génél ássunk 
gyalogsági ásóval 
legalább 30 cm 
mély, ásófej szé-

lességű lyukakat. Ezekbe állít-
sunk függőleges ágylábakat, 
ékeljük ki, majd kötözzünk rájuk 
keresztmerevítőt, és végül ma-
gukat az ágyrudakat is.

7 Alakítsuk ki a fekvőfelületet. 
Ezt kötéllel, vagy hevederrel 

tudjuk megtenni. Vezessük az 
ágy két párhuzamos rúdja között 
keresztben oda-vissza a kötelet, 
5-10 cm-es közökkel végig az 
ágy teljes hosszában, és egy-
egy félcsomóval feszítsük rá a 
rúdra min-
den szaka-
szon. Fon-
tos, hogy a 
zsinór végig 
feszes ma-
radjon. Mi a 
műanyag, 
sodort freg-
oli zsinórt, 
esetleg a 
3-6 mm 
vastagság 
közötti 
hegymá-
szó kötele-
ket ajánljuk. 
A heveder 
kényelme-
sebb felüle-
tet ad, de 
drágább be-
szerezni 
elégséges mennyiséget. Ágyan-
ként ugyanis 30-50 méternyi kö-
töző anyagra lesz szükség, attól 
függően, milyen széles, milyen 
hosszú az ágy, és milyen sűrűn 
húzzuk a szálakat.

8 Ha kész 
a fekvő-

felület, terít-
sünk bele sá-
torlapot, te-
gyük rá de-
rékaljunkat 
és hálózsá-
kunkat, és itt 
az ideje ki-
próbálni al-
kotásunkat.

Az ágyakból álló körletet 
sokféleképp összeállíthatjuk. 
Az ágyakat külön-külön is 
megépíthetjük, ekkor minden-
kinek elég tere lesz, de sok 
munka elkészíteni. Elvileg egy 
hatalmas összefüggő fekvő-
felületként egybeépíthetjük az 
összeset, ám ezt kifejezetten 
nem javasoljuk, mert nehéz 
befeküdni a középső ágyakba, 
és az alattuk lévő hely is ki-
használatlan marad. Az ágya-
kat építhetjük akár több méter 
magasságban is a fákon, ami 
roppant hangulatos, de onnan 
az éjszaka közepén lemászni 

korántsem vicces… Szerintünk 
az itt bemutatott építési mód 
nyújtja a legkevesebb munka 
mellett a legnagyobb komfortot, 
azaz derékmagasságban, kette-
sével egymás mellé épített ágya-
kat érdemes emelnünk.

Rengeteg előnye van egy ilyen 
körletnek. Az ágyakban először 
is olyan kényelmes a fekvés, 
hogy nem is akar az ember 
többé sátorban, a hideg, nyirkos 
talajon, vékony derékaljon alud-
ni. Sokkal könnyebb lefeküdni 
és felkelni is: csak kipattanunk 
az ágyból, nincs többé bukdá-
csolás az őrstársakon keresztül. 
Pakolászni a felszerelésünket 
egyszerű: van hely szétrakodni 
az ágyon, és mindehhez még 
hajlongani sem kell. Sokkal 
könnyebb így rendet tartani. 
Az őrsi láda, a nem használt 
felszerelési tárgyak elférnek 
az ágy alatt, nem foglalnak 
fölösleges helyet. Mivel a tető 
magasan van, gond nélkül 
egyenesedhetünk fel, ami sát-
razás esetén nem mindig van 
így. Sőt, esős időben akár még 
a szárítókötél és a száradó 
ruhák is elférnek a tető alatt. Ha 
már esőzésnél tartunk: egyik 
táborunkban egy éj jel kiáradt a 
patak a sok esőtől, számos őrs-
nek kellett a sátrát fejvesztve 
arrébb helyeznie. Nekünk nem 
kellett aggódni, ágyaink alatt 
szépen elfolyt a víz.

Egy sátorral összevetve ennek 
az építménynek nincs zárt ol-
dala, így a szellőzés állandóan 
biztosított. A fény is könnyebben 
beszűrődik, az esti lefekvéskor 

sokszor lámpa nélkül is 
látunk annyira, ameny-
nyire kell, de a nagy 
belső térben gyertyát is 
gyújthatunk, ami sátorban nem 
lenne bölcs ötlet a tűzveszély 
miatt. A tartógerendákra, az osz-
lopokra vagy akár a szárítóköte-
lekre gázlámpát is akaszthatunk, 
vagyis a „belső tér” világítása 
nem okoz gondot. 

Hogy egy hátrányt is említsünk: 
jobban fázik egy ilyen körlet 
lakója éjszaka és 

hajnalban, mintha zárt sátorban 
lenne – főleg hidegebb időben. 
Ezért érdemes magunkkal vinni 
plusz sátorlapot, takarót vagy 
poncsót, melyeket magunk alá 
és fölé terítve további melegítő 
rétegként is felhasználhatunk. 
Természetesen a kötött sapkát 
se felejtsük otthon… 

Variációk

miért is jó ez?

hol tartsd...

a hátizsákod?

Az ágy alatt többféleképpen is kialakíthatunk 

tárolófelületet hátizsákunk vagy felszerelésünk 

számára. Egy kimustrált függőágy például töké-

letes ilyen célra, de ha elég gömbfánk és szél-

deszkánk akad, akkor összefüggő tartófelület-

ben is gondolkodhatunk. Sokszor akár az ágy-

ból egyszerűen lenyúl-

va is elérhetjük az itt 

elhelyezett cuccokat. 

Szintén hasznos, ha 

az ágy fejénél vagy 

végénél egy kisebb 

polcot is építünk. 

Vagy esetleg egy 

hegymászókötélen 

az ágy fölé kötjük a 

hátizsákunkat.

2322

facebook.com/

vadonszava

még több tipp!



gészséges, mert a friss szilvában ke-
vés a cukor, és sok a víz, ezért jól oltja a 
szomjat. Egy marék gyümölcs nagy jából 

50 kalóriát tartalmaz, szóval ehettek belőle bőven. 
A közvélekedéssel szemben nem hízlal, viszont 
sok értékes vitamin van benne. A-, B1-, B2-, illetve 
csaknem valamennyi B-vitamin, továbbá C-vitamin 
is található a lila gyümölcsben. Nagyobb mennyi-
ségben tartalmaz ásványi anyagokat (kálium, kalci-
um, foszfor és magnézium) és cinket. Ezek segítik 

Mi jut eszetekbe a szilváról? Sokféle van belőle. Az egyik savanykás, a másik 
mézédes, a harmadik pedig ringló. Az is szilva. Ráadásul összesen közel 
kétezer fajtája ismert a világon. Nálunk a szilva szezonja a sokféleségnek 
köszönhetően júliustól egészen október végéig tart.
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a csontképződést, erősítik a fogakat, a cink pedig 
a pattanásos bőrt gyógyítja. 

A szilva a konyhában is jól használható, hiszen 
sós ételek, sült húsok mellé, vagy azzal együtt 
sütve is nagyon ízletes ételt készíthetünk belőle. 
És még a szilvás gombóc szóba sem került… Né-
hány egyszerű étel receptjét osztjuk meg veletek, 
amit egyedül, vagy egy kis segítséggel magatok 
is el tudtok készíteni. fo
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tudtad?

a szilvafa

A szilvafa nem igényel 

különös gondozást, 

metszést, permetezést, 

mégis jól terem. Már az 

egyiptomi fáraók sírjaiban 

is találtak aszalt szilva 

maradványokat. Svájcból 

bronzkori szilvamagok 

kerültek elő a föld alól. Kis-

Ázsiából és a Kaukázus 

környékéről a római légiók 

hozták Európába ezt a gyümölcsöt, sőt a 

Dél-Amerikai kontinensre is eljutott. Praktikus és 

gazdaságos gyümölcs. Itthon a szilva szó egy 

1231-es dokumentumban fordul elő először, mint 

„silwafa”, és mára – gondolnátok-e? – minden 

negyedik gyümölcsfánk szilva.

szilvaszezon

szilvakrém leves 

Főzés nélkül! Önts egy 

műanyag falú edénybe egy 

nagy doboz joghurtot. Adjál 

hozzá egy csipet sót, 5-10 

dkg porcukrot, három csipet 

őrölt fahéjat. Előtte tíz percig 

5 dkg apróra vágott, kima-

gozott aszalt szilvát áztass 

be tejbe és rum aromába, 

add a többihez, aztán botmi-

xerrel dolgozd meg az egé-

szet! Tej jel érdemes hígítani.

sertésragu aszalt szilvával
Hozzávalók:
• 20 dkg sertéscomb
• 10 dkg füstölt szalonna• 1 fej vöröshagyma
• Egy maréknyi kimagozott aszalt szilva• 30 dkg metélt tészta
• Őrölt bors
A húst és a szalonnát kis kockákra vág juk. Elő-ször átpirítjuk a szalon-nát, hogy a zsír kiolvad-jon belőle, aztán a meg-mosott, kockákra vágott husi mehet utána. Ka-

vargatni kell, hogy min-den oldalán kifehéredjen a hús. A felvágott aszalt szilvákat tíz percig áztassuk vízben vagy kis tejben. A húshoz adjuk hozzá a finomra vágott hagymát, az aszalt szilvát, és 1,5 dl vizet. Sózni nem is kell, a sza-lonna elég sós. Megborsozzuk, és fedő alatt közepes lángon főzzük, amíg a hús megpuhul. Ez körülbelül fél óra lesz. Ha elfő a leve, pótolhatjuk egy kis vízzel. Közben főzzük ki a tésztát sós vízben. Ha megpuhult, szűrjük le, és tálaljuk a hús mellé köretnek.szilvás lepény

Hozzávalók: 
Egy nagydobozos tejföl (a továbbiakban ezt a tej-
fölös dobozt használd „bögrének”), fél bögre cu-
kor, 1 bögre liszt, fél bögre olaj, 1 csomag vaníli-
ás cukor, 1 csomag sütőpor, 2 db hideg, folyóvíz 
alatt lemosott tojás, fél kg szilva.

A szilvát mosd meg, vágd félbe és vedd ki a 
magokat. A többi hozzávalót mérd ki, és keverd 
össze egy nagy tál-
ban. A tepsit béleld 
ki sütőpapírral. A 
kimagozott szilvát 
rakd egyenletesen 
a sütőpapírra, majd 
öntsd rá a masz-
szát. Előmelegített, 
180 fokos sütőben 
30 perc alatt kész-
re sül. Amikor kihűlt, egy ügyes mozdulattal for-
dítsd át az egész süteményt, a sütőpapírt húzd 
le róla így a szilva kerül felülre, aztán már csak 
fel kell szeletelni. És megenni!
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Az egész nagyon régen kezdődött… Hősünk, 

Stanley Yelnats ük-ükapja összetűzésbe keve-

redett egy nagyhatalmú jósnővel. Malacot lopott 

tőle. A jósnő ezért megátkozta. Azóta balsze-

rencsék sorozata sújt-

ja a családot. Stanleyt 

sem kerüli el a végzet, 

ráadásul a 15 éves fiú 

amúgy is gyakran ke-

rül rossz időben rossz 

helyre. Egy napon a fe-

jére pottyan egy menő 

sportoló értékes edző-

cipője. Nagyon hamar a 

bíróságon találja magát, 

a vád: lopás! A bíró javí-

tó-nevelő táborba küldi a 

fiút. A Zöldtó Tábor, ne-

vével ellentétben, a forró 

texasi sivatagban találha-

tó, messze a civilizációtól, 

többórányi autóútra a leg-

közelebbi településtől. In-

nen lehetetlen megszökni! 

Ide kerülnek azok a gye-

rekek, akik balhéik miatt 

összetűzésbe kerültek a törvénnyel. Életüket 

szigorú szabályok keserítik meg. 

Stanleynek, akire társai a Barlanglakó nevet ag-

gatták, egész nap szabályos, kocka alakú göd-

röket kell ásniuk. Stanley, Röntgen, Hónalj, Zéró, 

Polip, Cikcakk és Mágnes hajnalban, napkel-

te előtt kezdik a megerőltető munkát. Addig 

kell ásniuk, amíg el nem készülnek vele. Azt 

senki nem tudja, mi szükség van a gödrökre, 

de a tábor vezetői szerint 

a munka nemesíti a lel-

ket, és fejleszti a jelle-

müket. Hiszen mégis-

csak egy nevelőtá-

borban vannak! Vagy 

van itt más titok is? 

Vajon miért kötelező 

azonnal jelenteni, ha 

bármit találnak? Mi-

lyen titkokat rejt a si-

vatag és a tábor? És 

mi köze van minden-

nek a Yelnats csa-

lád átkához? A Zöld-

tó tábor helyén régen 

tényleg volt egy tó 

és egy kisváros is. 

Ez már sok! A srá-

cok gyanút fognak.

Vajon ki lopta el Clyde edzőcipőjét? Sikerül-e 

Stanleynek megtörni a családi átkot? Hogyan 

kapcsolódik a tábor a cserkészekhez? Kide-

rül ebből az izgalmas regényből, amelyből si-

keres filmadaptáció is készült Shia LaBeouf 

(Transformers, Indiana Jones és a kristályko-

ponya királysága) főszereplésével.

      Stanley,
       a szerencse fia sz
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Louis Sachar, amerikai író gye-
rekkorában egyáltalán nem 
szeretett olvasni. Ma mégis 
nagyon felkapott író, aki 
elsősorban gyerekeknek ír. A 
középiskolában kezébe ke-
rült néhány izgalmas könyv, 
és ezek nyomán szerette 
meg az olvasást, és az írást 
is. Magyarul is olvasható könyvei: Bradley, az osztály réme, Laura titkos társasága, David nem hagy ja magát, Carla nem adja fel.
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Úgy tartják, hogy a Yelnats családon átok ül, mióta Stanley Yelnats 

ük-ükapját megátkozta egy jósnő. Stanley egy cseppet sem kételkedik 

az átok valódiságában, hiszen őt is, és apját is sorra éri a balszerencse.

Louis 
Sachar:
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„Mid van, amit
       nem kaptál?” lé
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Mi van azokkal, akik nem élték meg, hogy Isten szereti őket, 
akik úgy érzik, hogy hazájuktól nem kaptak semmit, vagy 
akikkel a többi ember nem törődött? Ők honnan tudnák, miért 
éreznék, hogy lenne bármiféle „kötelességük”?

A cserkész híven teljesíti 
kötelességeit, melyekkel 
Istennek, hazájának és 

embertársainak tartozik.
Szilágyi Szabolcs

atya, csst. (1909.)

 

ü
lök a plébánián az íróaszta-

lomnál, és próbálom formába 

önteni futkározó gondolatai-

mat. Ablakom a templom melletti térre 

néz, ahol a következő jelenetre leszek 

figyelmes: egy fiú meg egy lány kö-

zeledik az ablakom felé. A fiú meg 

akarja fogni a lány kezét, mire a 

lány durván: „ne fogd meg a ke-

zem, már nem járunk!” A másik 

nem hagy ja annyiban, és elkezd 

erőszakoskodni. A lány ott akarja 

hagyni a téren, de a fiú állandóan megy 

utána és követelőzik… A „ járás” két em-

ber szabad döntése. Ha az egyik szakít, 

akkor a másiknak azt tiszteletben kéne 

tartania – gondolkodom. Ha ez a fiú tisztel-

né ezt a lányt, akkor békén hagyná, ennyi-

vel igazán tartozik neki – viszem tovább 

a szálat. No de mi van akkor, ha ezt a 

fiút sem tisztelte senki, ha a társai 

nem adták meg neki azt, amivel tartoz-

tak volna neki? –próbálom magamban 

mentegetni.

És ez a nehézségem a második cser-

késztörvénnyel. Megfogadjuk, hogy tel-

jesítjük kötelességeinket, amivel az Is-

tennek, a hazánknak és az embertársa-

inknak tartozunk. Na és mi van azokkal, 

akik nem élték meg, hogy Isten szere-

ti őket, akik úgy érzik, hogy hazájuktól nem 

kaptak semmit, vagy akikkel a többi 

ember nem törődött? Ők honnan tud-

nák, miért éreznék, hogy lenne bármi-

féle „kötelességük”? Kétségtelenül van-

nak, akik kevesebbet kaptak, vannak, 

akik többet. Utóbbiak közül viszont so-

kan megfeledkeznek arról, hogy mindezt 

kapták, s így nem jut eszükbe azt tovább-

adni. Talán mi is beleesünk valamelyik 

kategóriába… Mit lehet ilyenkor tenni?

Egyszer valaki kért tőlem egy sze-mélyes beszélgetést és ott elhangzott egy mondat: „Tudod –mondta –, Isten az, aki megteremtett engem, és én ezért nagyon hálás vagyok neki…” Ilyes-mit csak olyasvalaki mondhat, aki átélte, aki merte átélni, hogy a létét Istentől kapta, és ez számára önmagában akkora aján-dék, amiért örökké hálás neki. Egy olyan ajándék, amit bizonyos értelemben soha-sem tud „visszafizetni”. Igen, szabad leülni és kicsit elmélkedni: mi mindent kaptam Istentől, hazámtól, embertársaim-tól. Rá fogok jönni, hogy rengeteg mindent, sőt olyan dolgokat is, amiket sohasem fogok tudni megfelelőképpen „visszafi-zetni”. Ilyen például a létem, a szüleim „igen”-je az életemre, a hazám nyelve és kultúrája. Nem adok-kapokról van szó, ha-nem arról, hogy mindent kaptam, és ezért mindent tovább is adhatok. Ahogyan Szent Pál mondja a korinthusiaknak írt levelében: „mid van, amit nem kaptál?” (1Kor 4,7)
És mi van akkor, ha arra a következte-tésre jutsz, hogy nem kaptál „eleget”? Miért adnál, ha neked sem adtak? Nos azért, hogy mindazok, akik eddig keveset kaptak, erőt nyerjenek az „ajándékozás-hoz”. Vagy azért, hogy akik még nincsenek tudatában annak, hogy mi mindent kaptak, azok rádöbbenjenek erre, és merjenek „ajándékozni” Istennek, hazájuknak 

és embertársaiknak. 

 És mi van akkor, ha  arra a következtetésre jutsz, hogy nem kaptál  „eleget”? Miért adnál,  ha neked sem adtak?

A cserkészek törvényéből 
a második pont így szól: 
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gp – élmény-, és képzőcentrum  
minden korosztály számra
A Gilwell Parkot egy skót üzletember és cser-
készvezető, William Frederick de Bois Macla-
ren vásárolta a Brit Cserkészszövetség számá-
ra 1919-ben. A park mind méretben, mind szál-
láshely kapacitásban négyszer akkora, mint a 
mi Sztrilich Pál Cserkészparkunk. (Sztrilich 

ez első cserkészpark:

Gilwell Park
Ha időd és lehetőségeid engedik, 

ide egyszer el kell jutnod! Igazi 
cserkésztörténelmi élményben 

lehet részed, már csak azzal is, ha 
körbesétálod a parkot. Londontól csak 

egy kőhajításnyira van. Indulás!

Pál is járt a Gilwell Parkban) A 212 ifjúsági férő-
hely mellett van 35 kétágyas szállodai minőségű 
szoba is felnőtt konferenciák számára.

Mi, magyar cserkészek, legutoljára a 2007-es vi-
lágtalálkozó kapcsán látogathattuk meg tömege-
sen a parkot, hiszen az angliai „100 éves dzsem-
bori”-n egy egész napot tölthettünk itt.

A Gilwell Park mára rengeteg kalandos progra-
mot kínál, cserkészeknek és nem cserkészek-
nek egyaránt. Akár iskolás csoportok vagy ba-
ráti társaságok is látogathatják. Lehet íjászkodni, 
falat, és sziklát mászni, rohampályán végigszá-
guldani, magasban kötélpályán ügyeskedni… De 
itt van a Brit Cserkészszövetség székháza is.
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z egy olyan gyomnövény, amellyel szin-
te bárhol találkozhatunk: ligeterdőkben, víz-
parton, nitrogéndús területeken, így az aká-

cosokban, de a kertekben is gyakori. Ennek, az 
akár egy méterre, vagy magasabbra is megnövő 
lágyszárú növénynek a levelein és szárán sajá-
tos mirigyszőr, ún. csalánszőr fejlődik. Ez okoz a 
bőrön égető, csípő fájdalmat, bőrpírt, hólyagokat, 
amikor hozzáérünk. A növénynek a levelét és 
gyökerét is felhasználják. Levelét tavasztól őszig 
gyűjtik. A hajtásokról frissen lefosztott leveleket 
szárítják, és ebből készítik a teát. Gyökerét ok-
tóbertől-áprilisig lehet felszedni.

Miért nagyon hasznos ez a növény? 
Ahogy fentebb már említettük, a csa-
lán egy igazán jó vér- és vesetisz-
tító növény. Vércukorszintet csök-
kentő hatása klinikailag is alátá-
masztott. Gyomor és légzőszer-
vek hurutos megbetegedése-
inél, fáradékonyság ellen is 
hatásos szer. Tüdőbetegségeknél is 
jótékony hatású a csalántea, emel-
lett nagyon jó vízhajtó. A 
benne levő vas miatt 
emésztésjavító hatá-
sa is van. Ekcémára és más bőrbetegsé-
gek kezelésére is csalánlevet javasolnak a 
hozzáértők. Az erre használt szer a frissen 

Csalán:
gyógyító gyom
Október az őszi nagytakarítás 
ideje - a szervezetünkben is. 
Ezért most az egyik legfontosabb 
vér-, és vesetisztító növényt, 
a csalánt (Urtica dioica) mutatjuk be.

préselt csa-
lánhajtás levé-
nek és a víznek megfelelő arányú keverékéből 
készül.

A csalánteát – ami természetesen nem csípős 
– kúraszerűen lehet fogyasztani, legfeljebb hat 
hétig napi egy csészével. Huzamosabb fogyasz-
tás esetén ugyanis allergiás reakciót is kiválthat, 
a benne levő kovasavtartalom pedig felhalmo-
zódhat a szervezetben, amit a vese már nehe-
zen dolgoz föl, és vesekő képződhet belőle. Hor-
gas szőreiben csípős hangyasav termelődik, amit 
a népi gyógyászatban főleg reuma ellen hasz-
náltak. A friss növénnyel megcsapkodták a fájó 
testrészt, mert így oda több vér áramlik. A több 
vér segíti az ízületekben felhalmozódott sala-
kanyagokat kiüríteni, ezáltal a fájdalmat lassan 
megszünteti. 

A csalánt nemcsak a gyógyításban, de egyéb 
területeken is használják. Leveléből festék-

nek alkalmas klorofillt nyernek ki, de a 
szépségápolásban is igen elterjedtek a 

növényből készült arcápoló szerek, 
samponok. Hajritkulás és korpáso-
dás megszűntetésére is alkalmaz-
zák. A híres Bánfi Hajszesz egyik 
alkotóeleme. Vitaminban és ásványi 
sókban gazdag fiatal hajtásából sa-

látát, levest, főzeléket készítnek, sőt, még 
sört is főznek belő-

le! Nem is gondolná 
az ember, hogy ez a 
gyakran oly bosszantó 
gyomnövény ilyen sok 

áldásos hatást hordoz 
magában. 

e

Cserkész relikviák  
a világ minden tájáról
A Park nagyon sok tárgyi ado-
mányban részesül mind a mai 
napig. Természetesen találkoz-
hatunk BiPi mellszobrával, BiPi 
lakókocsijával, és bronzból ké-
szült lábnyomával is. Mivel a 
cserkészet egy világmozgalom, 

ezért sok vallásnak van saját ima-
háza. A katolikus kápolna mellett 
1967-ben épült a thaiföldi cserkészek 
támogatásával a Buddhista pavilon, 
a zsinagóga pedig 1957-ben készült. 
Bár nem cserkész relikvia, de meg 
kell említeni az 1941-ben becsapódott 
bomba kráterét, amely ma már tóként funkcio-
nál, „Hitler ajándéka” néven.

Magyar lábnyomok a Gilwell Parkban
Igen-igen, a GP-hez is köthetők magyar érde-
kességek. Talán a leghíresebb, BiPi bronzból 

kiöntött lábnyoma, amely hol 
másutt készült volna, mint 
BiPi 1928-as magyarországi 

látogatásakor a Hárs-
hegyi Cserkészpark-
ban. Teleki Pál fő-
cserkészünk adomá-
nyozta a Parknak. A 
magyarországi pél-
dánynak a II. világ-
háború alatt nyoma 
veszett. Az angliai 
példányból újraön-

töttünk kettőt a ma-
gyar cserkészet szá-
mára, és így került egy 
példány a Sztrilich Pál 
Cserkészparkba 1997-
ben. A lábnyomot 1928. 
májusában készítették 
a magyar cserkészek, 
amikor Bi-Pi először 
járt Magyarországon. 
Eredetileg a Megye-
ri Nagytáborra hívták, 

de oda nem tudott eljönni. Lábnyomát kiöntve 
a Hárshegyi Cserkész-
parkban és a Szövet-
ségi székházban he-
lyezték el. A briteknek 
is készítettünk máso-
latot. Mivel a II. világ-
háború után az erede-
tiek eltűntek, így a 90-es évek elején a máso-
latról készítettünk újabb másolatot, amit ma is 
megtalálhattok a Sztrilich Pál Cserkészparkban 
és a Cserkészmúzeumban is. Egy másik fonto-
sabb kapcsolódás, amit talán kevesebben tud-
tok, hogy 1956-ban az ENSZ felhívására a Park 
magyar menekülteket fogadott be a forradalom 
után.

22 magyar cserkészvezető végzett itt Wood 
Badge-képzést 1922-ben, az elmúlt években pe-
dig többen is önkéntes vezetőként tevékenyked-
tek a GP-ben. Pár hónap önkéntesség során sok 
külföldi cserkésszel lehet megismerkedni, és az 
angol nyelv gyakorlására is kiváló lehetőség. 
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Őrsötökkel most gratis hét-
végét tölthettek el a Sztrilich 
Pál cserkészparkban!  
Részletek a honlapon!

julianna major:

ingyen hétvége!

ha cserkésztiszt, akkor

wood-badge

A cserkésztiszti-ve-

zetőképzés szim-

bóluma a vékony 

bőrszíjon függő 

két kicsi fadarab: a 

Wood Badge (WB., 

ejtsd: vúd bedzs), 

a kettősfonatú bőr 

nyakkendőgyű-

rű és a Parkot 

adományozó 

Maclaren család egységnégyszö-

gével díszített szürke nyakkendő. A 

WB-t szerzetteket egy nemzetközi 

nyilvántartásban tartják számon, és 

évente tartanak nekik egy wood badge 

találkozót, ahova minden WB tulajdo-

nost meghívnak. WB-t csak a Cserkész 

Világszövetség (WOSM) felhatalmazá-

sával adhat ki a WOSM tagszövetsége, 

így a WOSM-tól kell igényelni a jelvé-

nyeket is. A WB táborokban a kiképzők 

a WB hármas jelvényét viselik, és a 

tábor végén azt kapják meg a jelöltek.



Hogyan telje-
sítsem a túlélő-
próbát, ha nem 
gyakorolhatok?
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találd meg a Tíz különbséget!

Szerencsés fickók ezek a 

cserkészek. Kint aludhatnak 

az erdőben, és még füröd-

niük sem kell minden nap…

Persze, örülünk, hogy hazajöt-tél a táborból, drága fiam! De nem jöhetsz be, amíg le nem mosod magad a slaggal!

Próbára készülve.

Legközelebb a világításról is 
gondoskodnom kellene…

Kázmér, ma este 
te leszel a tábor-

tűz-felelős! Tábortűz… Piszkos füst, 
idegesítő szikrák…
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