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Advent első napján egy alkal-
mazást indított a Magyar Cser-
készszövetség a Facebook ol-
dalán. Ez egy adventi kalendá-
rium, mely minden nap egy jó-
kívánságot, kedves üzenetet, 
idézetet, képet, receptet és még 
sok érdekességet rejt! Kérj egy 
jókívánságot a cserkészek ad-
venti kalendáriumával! Kattints 
és zárd szívedbe az ajándé-
kot – vagy oszd meg a bará-
taiddal! Hogyan használd? Kat-
tints a megfelelő nap ablakára, 

hogy megkapd a jó-
kívánságot! Ha tet-
szett, oszd meg isme-
rőseiddel, vagy ked-
veld, hogy másokhoz 

is eljusson az advent üzenete a 
csapatodban, vagy más cser-
készcsapatokban, kerületekben.

Meg jelent Heizler Norbert szerkesztésé-
ben az idei Gesztenye Levél. Kiderül belő-

le, hogy mi történt a Sztrilich Pál Cserkészparkunkban az 
elmúlt egy évben...

 Zulu és Xhasa nyelven azt jelenti, „fontos ta-
lálkozó, tanácskozás belsősöknek”. BiPi adta 
a nevet a vezetők megbeszélésének, és a 
WOSM 2012-től engedte ennek használatát a 
mi konferenciánkra. A Magyar Cserkészszö-
vetség november 23-án egész napos ren-
dezvényre várta az ország területéről érke-
ző cserkészvezetőket, akiknek bemutatták a 

folyamatban lévő szer-
vezeti fejlesztéseket, 
és azt, hogyan tudja hatékonyan segíteni a 
szövetség az önkéntes vezetők munkáját.

Az Arany János Gimnáziumban a szövetség 
vezetőinek köszöntője után tizenkét forgó-
színpadnál várták a csaknem kétszáz cser-
készvezetőt a Kisközösségi Ifjúságnevelési 
Támogatás (TÁMOP) 5.2.8 projektben részt-

vevők, munkatársak és önkéntesek. 
Minden munkacsoport a saját terü-
letét mutatta be a hallgatóságnak, 
hogy ismertessék velük a kiskö-

zösség-fejlesztést segítő munkát.

 Az állomásokon bemutat-
kozott például a pedagógiai 
fejlesztő munkatársak háló-
zata, akik játékos cserkész-
módszerekkel, különféle segédanyagokkal ismertették meg 
a cserkészvezetőket, a középkor vásári hangulatát idéző 
díszletek között. Januártól nyolc fejlesztő szakember fog-
ja járni az országot, hogy segítsék a csapatokban folyó 
munkát. Bemutatkozott a CSÖK is. A csapatalapítási ösz-
szekötők hálózatára azért van szükség, mert az ország 
felében jelenleg nem mű-
ködik cserkészcsapat. 
Így a hálózatépítőkre is 
komoly feladat vár: fel-
adatuk, hogy minél több 
gyereknek lehetősége 
legyen egy-egy hozzá 
közeli cserkészcsapat-
hoz csatlakozni.

indaba petőfiék a facebookon!

egy ikerpár

adventi 
naptár

gesztenye

A budapesti Madách Imre Gim-
názium 11. évfolyamos diákjai ta-
náruktól azt a feladatot kapták, 
hogy négy-öt fős csoportokban 
hozzanak létre Facebook profilokat 
a XIX. századi költőknek, és töltsék 
meg azokat hitelesnek tűnő tarta-
lommal. A feladat meghatározásá-
ban az szerepelt, hogy a profilok al-
kalmazkodjanak a költők személyisé-
géhez, és feltétlenül tartalmazzanak 
széleskörű irodalmi-közéleti ismerete-
ket. Létrehoztak többek között Prielle 

Kornélia, Szendrey Júlia profilt 
is, hogy a kommenteket bő-
víthessék. A diákok bevallá-
sa szerint nagyon sokat ta-
nultak az egy hét alatt, ren-
geteg szakirodalmat olvas-
tak el, hogy hiteles legyen 
az adott profil. Nézzétek 
meg az elkészült profilo-
kat: a fentieken kívül Petőfi 
Sándorét, Arany Jánosét, 
Kölcsey Ferencét, és Vörös-
marty Mihályét.

m
ix

Légy te is része a TV-
ShoeShine stábjának! 
A TVShoeShine önkéntes munkatársakat keres vágói, 
riporteri és újságírói feladatkörökre. Szakmai tapasztalat 
előny. Várjuk jelentkezéseiteket az info@shoeshine.hu 
e-mail címre! A shoeshine.hu egy olyan online közössé-
gi médiafelület, mely fiatalos és egyedi szemlélettel sze-

retné bemutatni a keresz-
ténységet, azt, hogy milyen 
ma keresztény fiatalnak 
lenni. Az oldal indulása óta 
a stáb kameráival nagyon 

sok helyre eljutott országhatáron belül és azon túl is. 
Szeretnék, ha országosan egyre többen megismernék 
és magukénak éreznék munkáikat, filmjeiket. Elsősor-
ban 16 éves kor fölött várják a jelentkezőket, de a fiata-
labb kor nem jelent akadályt!

keresztény

titkos naplója

a facebookon! konferencia vezetőknek

levél
Cserkésztestvérünknek, a 14 éves Szűcs 
Vandának (1002. sz. Néri Szt. Fülöp cscs.) az 
Egy ikerpár titkos naplója című regénye most 
jelent meg az Alexandra kiadó gondozásá-
ban! A könyv egy tini ikerpár mindennapja-
iba vezeti be olvasóit. A műből részletet ol-
vashatok a 21. oldalon, a Vandával készült 
interjút pedig a 7. oldalon találjátok.

online media
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Interjú Szűcs Vandával

Sudár lány, széles mosollyal. 
Boldog is lehet, hiszen tizennégy 
évesen meg jelent az első könyve!

jobb
őszintének lenni!

zereplői nem vámpírok, vagy más, mostan-
ság divatos, nem evilági lények. Két tizen-
három éves ikerlány életébe kukkanthat be 

az olvasó, ami a fiatalok általános zárkózott-
ságát tekintve ritkaságszámba megy. Fogy is 
a könyv rendesen. Interjú az Egy ikerpár tikos 
naplója szerzőjével, Szűcs Vandával, aki cser-
kész a telki 1002. sz. Néri Szt. Fülöp Cserkész-
csapatban, ritmikus gimnasztika versenyző, és 
még zongorázni is tanul.

mcs  Hogy vagy kedves írónő, milyenek a visz-
szajelzések?
vanda  Nagyon jól érzem magam, sok pozitív 
kritikát kapok, sőt, már rajongói levelet is kap-
tam az interneten. Egy lány köszönte meg, hogy 

megírtam ezt a könyvet. Képzeld, ifjúsági iroda-
lom kategóriában százból az ötödik helyen áll a 
könyvem! Annyira örülök, hogy tetszik az em-
bereknek!

mcs  Akkor a szakértőtől kérdezem, mi a véle-
ményed az ifjúsági regényekről, mi-
lyen a felhozatal?
vanda  Az a baj, hogy sok a ha-
sonló témájú könyv, és egy idő 
után unalmassá válik az, hogy van 
egy lány, akinek nagyon tetszik 
egy srác, kicsit szenved, de aztán 
összejönnek a végére. Persze én 
is szoktam olvasni ilyeneket, meg 
tetszik is egyik-másik, de én pont 
ezért akartam más lenni, és vá-
lasztottam az ikreket és a napló 
formát. 

mcs  Mit szeretsz olvasni? 
vanda  Jelenleg Suzanne Collins: Az éhezők vi-
adala trilógiája tetszik nekem, a megfilmesített 
második rész most megy a mozikban, de ne-
kem a könyv jobban tetszett. Ott én alkothat-
tam meg a szereplőimet. A lányregények szer-
zői közül Jacqueline Wilson műveit szeretem, de 
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téli jótett:
madáretetés
Szajkó, Csóka, Ökörszem, Cinege és Harkály. Fel-
ismernéd őket? Az mond valamit, hogy Tengelic 
és Jégmadár? Fülesbaglyot láttál már? Ha sze-
retnéd közelebbről szemlélni a telelő madarakat, 
etesd őket okosan.

másik fontos tényező, hogy nem 
mindegy, mivel eteted őket. Nem 
úgy van az, hogy a konyhai morzsát, 
vagy a maradék szendvicset kivág-
juk a kertbe! Azzal énekesmadarat lehet 
ölni. Az történik, hogy a begyükben erje-
désnek indul a kenyér, begyullad tőle a 
gyomruk, és valóban elpusztulhatnak. 
Akik szeretik az ilyesmit, ebben az időben pont 
nincsenek nálunk, ők a récefélék, és Tunéziában, 
Algírban rág ják az arabok kenyerét, a pitát.

Azzal tehetünk jót ezekkel a hasznos, kártevő-
ket irtó állatokkal, ha olajos magvakat, állati zsi-
radékot, gyümölcsöt rakunk az etetőbe. Ha nincs 
ilyen a kertben, a párkányon, egészen egyszerű 
módon virágalátétbe szórjunk eleséget, de előt-
te fúrjunk rajta lukakat, hogy az eső vagy a hólé 
elfolyhasson belőle. A feketerigó szereti a kony-
hai hulladékot, főtt répát, krumplit, a pinty kukori-
cadarát csipeget szívesen, de az összes madár 
odavan a magvakért. Ne a foci-szotyit adjuk ne-
kik! Az pirított, sózott. A madarak a natúr nap-
raforgómagot szeretik, ezt állatkereskedések-
ben lehet beszerezni. A cinke különösen hálás, 
ha zsírt kap. Itt sem a hűtőből bányásszuk elő a 

csemegeszalonnát, mert az is sózott, füstölt, 
ahogyan a főtt szalonnát se ők egyék meg. 
Lehet kapni faggyút, illetve direkt cinkéknek 
készített golyót, amit ki lehet akasztani a 
fára. A legolcsóbb gyümölcs, az alma nagy 
kincs ilyenkor a rovarevőknek. Az almákat 
tűzzük a faágakra, hamarosan bámészkod-

hatunk a rárepülő madarakra. 

Ahol eleség van, ott meg jelen-
nek az éhes állatok. Így számí-
tani lehet portyázó mókusokra 

is, és vadászó macskákra, tehát 
alaposan fontoljuk meg, hová helyezzük 
el az etetőket. 

sszel sóvárogva nézzük a vándormadara-
kat, akik elhúznak a déli vakációra. A fecs-
kék a trópusokon szeretnek időzni, a gólyák 

Dél-Afrikát választották, a récéknek, a Hattyúnak 
és a Lúdnak elég egy fapa-
dos járat is. Ők beérik azzal, 
hogy csak ne fagy jon arra a 

víz, amerre szállnak. A ván-
dorok többnyire bandáznak, a 

darvak például Finnországból jönnek 
hozzánk. Pihennek egyet a Hortobá-

gyon, aztán folytatják az utat Észak-Af-
rikába. A kakukk persze ilyenkor is kü-

lönc, ő egyedül száll szebb vidékek-
re. A nyaralás azért sokba kerül ne-
kik is, csak ők fizikailag dolgozzák 

le az árát. A rekorder madárka a (z északi) sar-
ki csér. Ez a tíz dekás kis állat 36000 km-t repül 
oda-vissza egészen Dél-Afrikáig. Honnan tudják, 
hová kell menniük, és hazatérniük? A tudósok 
korábban azt gondolták, hogy ezek 
a madarak érzékelik Föld mágneses 
terét, de aztán ezt nem tudták bizonyítani. 
Azt viszont kísérletek igazolták, hogy a fény 
a kulcsa mindennek. A madarak a Nap, a 
Hold és a csillagok állása alapján tudják, mer-
re szálljanak. Csillagászok! Ezek a tudósok ar-
ról nem beszélnek, hogy „akik” marad-
nak, miért teszik, de mi örüljünk nekik. 

A téli madáretetés felelősséggel jár. Elő-
ször is folyamatosságot igényel, hiszen 
hamar megszokják a helyeket, ahol ele-
delt kapnak, és bajba kerülnek, 
ha hirtelen elapad a forrás. A 

szajkó

szőrös harkály

szabálysértő jégmadár
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kedvenc regényem Dani-
el Keyes műve, a Virágot 
Argernonnak. A klasz-
szikusok közül Dickens 
Twist Olivérje és Mark 
Twain Huckleberry Finn-
je fogott meg, a magyar 
írók közül Gárdonyi 
Gézától A láthatatlan 
ember című regénye.

mcs  A Te korodban igen 
sokat foglalkozik magá-
val az ember, milyen a 
személyisége, milyenné 
válik. Te milyennek is-
mered magad?
vanda  Ezen még nem 
gondolkodtam… Az 
igazságot fontosnak 
tartom. Ha például egy 
tanár igazságtalan, azt 
rossz szemmel nézem. Ha valakinek igaza van, 
adják meg neki! Úgy gondolom, eléggé ismerem 
magamat, a gátlásaimat, a hibáimat. Nehezen 
viselem a kritikát, de próbálok úgy tűnni, mintha 
sebezhetetlen lennék, ellenkező esetben túl so-
kan bánthatnának. Általában nagyon kitartó va-
gyok, a könyv erre is jó példa. Először nem gon-
doltam, hogy befejezem, de mikor úgy a köze-
pénél tarthattam, éreztem: ebből lesz valami.

mcs  Cserkész múltadból, jelenedből mit merí-
tettél?
vanda  Az őszinteséget. Mindig jobb őszintének 
lenni, és segítőkésznek. Igyekszem ezeket gya-
korolni.

Megérkezett a forró csoki. Míg kortyolgatjuk, a 
fotózásról beszélgetünk, milyen klassz lenne, ha 
cserkészegyenruhában tudnánk képet készíte-
ni róla. Vandának azonban a legutóbbi táborban 
ráléptek a gubacsára.

vanda  A Gerecsén voltunk nyáron táborban, az 
1002. Néri Szent Fülöp cserkészcsapattal. Nem is 
olyan nagy csoda, hogy összetörött a nyakken-
dőgyűrűm, mert terroristás keretmesénk volt. 

Mit sem sejtve elin-
dultunk egy repü-
lőgéppel (busz), amit 
megszálltak a terro-
risták (a kószák és 
idősebbek), és földre 
kényszerítették a gé-
pet (megállt a busz). 
Ezután behajtottak 
bennünket az erdő-
be gyalogosan. Ott 
vertünk tábort, míg 
ki nem szabadítottak 
bennünket. Nagyon él-
vezem a cserkészke-
dést, és még csak há-
rom éve lettem tag ja a 

csapatnak. Jó a termé-
szetben lenni, vidám a 
társaság, és szeretem, 
ahogy ugratnak minket 
a nagyok.

mcs  Tizenegy évesen miért álltál be a cserké-
szek közé?
vanda  Azt mondták a barátaim, hogy jó dolog, 
és gondoltam, érdemes kipróbálni. Úgy érzem jól 
beilleszkedtem az őrsbe, összekovácsolódtunk. 
Itt ismertem meg egy jó barátnőmet is. Egyéb-
ként a sulimban, a Prohászka Ottokár Katolikus 
Gimnáziumban sok a cserkész. Az osztályom-
ban 34 főből 23-an vagyunk tagok.

mcs  Milyennek látod a cserkészetet? Van olyan 
dolog, amin változtatnál?
vanda  Az a helyzet, hogy nem szeretek a tá-
borban enni. Én nagyon húsos vagyok, ott pe-
dig ritkán jut belőle. Másik dolog, hogy reggelire 
szinte mindig lekváros kenyér van, így amikor 
hazamegyek, és anyu megkérdezi tőlem, hogy 
egy kis lekváros kenyér jó lesz-e, azt kiáltom, 
hogy NEEE! Azt már soha! Azután pedig húst 
hússal kérek. Ha már így sorolhatom, akkor a 
hétórai kelés lehetne egy félórával később. Az 
egyenruhát szeretem, de a viselésének meg-
vannak a szabályai. Ha egy gomb nincs beg-
ombolva... Nálunk a „bünti” ilyen esetekben az, 
hogy valamit fel kell varrni a zászlóra, vagy 

verset írni a táborparancsnoknak. De az volt a 
leg jobb, amikor valaki elvesztette a nyakkendő-
jét és neki a nyakkendőjéhez kellett egy verset 
megfogalmaznia. Az vicces volt.

mcs  Közben a suli mellett foly-
tatod a regényt. Az első kö-
tet hat hónapot ölelt fel. A 
készülő kötetben most tar-
tasz a második hónapnál. Mi 
a technikád?
vanda  Bezárkózom a szo-
bámba a gépemmel, be-
kapcsolok valami halk 
zenét, majd egyszerűen 
megnézem mi volt a leg-
utóbbi bejegyzés, és foly-
tatom. Kicsit azért pró-
bálom felépíteni a vázla-
tot, de az első részben is 
magát írta a történet. Mi-
kor elkészültem vele, le-
mentem a nappaliba, és 
odaadtam a szüleim-
nek. Ők továbbadták az 

ismerőseiknek, akik arra bíztattak minket, hogy 
ki kéne adatni. Sikerült, hihetetlen! Nagy dolog ez 
nekem!

mcs  A két leányzó a vágyaidat testesítik meg, 
ilyen szeretnél lenni, vagy belőled vannak?

vanda  Konkrétan belőlem vannak. 
Az egyik, Luca a jobbik énem, 
Zita pedig a kicsit rosszabb. 

mcs  Melyikkel vagy jóban?
vanda  Mindkettőben tetszik vala-
mi. Luca például őszinte, komolyan 
veszi a tanulást, tud felelősséget 
vállalni. Zita viszont vagány, fonto-
sak neki a barátai és a bulizás. 

mcs  De ő rosszul is tanul?
vanda  Igen – nevet.

mcs  Csináljunk belőlük egyet! LU-ZI, 
Lujza. Ő lesz a vagány cserkész, aki 
jól is tanul. Mit szólsz? Tetszik?
vanda  Mindenképpen, de az a hely-
zet, hogy akkor ez én vagyok! 
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nyugi, Greg majd

kilök!
mint a madarak, úgy suhanunk – ejtőernyős szakág alakul

mcs  Milyen felszerelés és 
költségigénye van az ejtőernyő-
zésnek?

greg  Először is meg kell felelni az ejtő-
ernyős követelményeknek. Aki jelentkez-
ni szeretne, annak át kell esnie egy orvosi szűrő-
vizsgálaton. Mi „reporvosinak” hívjuk, egy speciá-
lis vizsgálat során engedélyezik a pilóták, az ejtő-
ernyősök, siklóernyősök hobbiját. Nem űrhajósnak 
készülünk, szóval gerincferdüléssel, rossz fogakkal 
is lehet ugrani, de javasolt ezeket kezeltet-
ni. Ismerek egy srácot, 

akinek szívritmuszavara 
van, de kardiológus szak-
véleménye alapján ő is 
megkapta az engedélyt. A 
reporvosi vizsgálatból nem 
lehet alkudni, az manapság 
húszezer forintba kerül, de 
az elméleti oktatás és az 
első ugrás árát, úgy néz ki, 
sikerül letornázni. Jelenleg 
ez csaknem százezer fo-
rintba kerül, nekünk a fe-
lénél is kevesebbe fog! Most tárgyalunk erről, úgy 
gondolom, ez óriási segítség.

mcs  Az ejtőernyősök az ugrást követő hato-
dik másodperctől már kb. 180 km/órás zuhaná-
si sebességgel hasítják a levegőt. Mi a helyzet a 

tériszonnyal?
greg  Itt nincs senkinek tériszonya, mivel ezt a 
magasságot már nem tudja úgy felfogni az em-
ber, mint amikor kinéz egy magas házból. Itt sok-
kal nagyobb távlatok vannak. Az első ugrás nagy 
felkészültséget igényel, de hatalmas élményt jelen-
tett nekem is. Fantasztikus, amikor a szabadesést 
megérzi az ember, tombol benne az adrenalin, és 

reg, azaz Markó Gergő szeret leesni az égből. 
A földön a 140. számú Pro Patria cscs. csapat-
parancsnoka Rákoscsabán. Ezen kívül öt éve 

az ejtőernyőzés a hobbija. Most azon dolgozik, 
hogy a szakágat ismét feltámassza a cserkésze-
ten belül. Közben rengeteg munkája van a csapa-
tánál is. A jelenlegi, hetvenfős létszám folyamato-
san bővül. Beérett az elmúlt évek kitartó munkája, 
és egy másik csapat beolvadása is növelte a tag-
ságot. 

mcs  Hogyan jött az az 
„elszállt” gondolat, hogy 
újraindítsd az ejtőer-
nyős szakágat? Köztu-
dottan nem olcsó mu-
latság.
greg  Azon dolgozom, 
hogy rácáfoljak erre. Az 
ejtőernyőzést főként 
nyáron lehet űzni, amikor 
meleg van, és bár két-
ségtelenül vannak költ-
ségei, sok más népszerű sporttal összehasonlítva 
nem is olyan drága. Ráadásul vannak tapaszta-
lataim, kapcsolataim, ezeket hasznosítva próbá-
lok jobb feltételeket teremteni ennek a sportnak a 

cserkészeten belül. Én 2008 óta ugrálok, akkor azt 
gondoltam, ezt ki kéne próbálni. Ugyan nem mond-
hatom magamat „régi motorosnak”, de ötvenegy 
ugrás azért van már a hátam mögött. Az oktatóm 
több ezer ugrással rendelkezik! Úgy gondolom, 

élvezi, hogy a kinyitott ernyővel re-
pül. Mint a madarak, úgy suhanunk, 

és madártávlatból látni a tájat, az el-
mondhatatlanul jó érzés! Óriási élményt jelent 

az embernek az, amikor először van úgy re-
pülő fedélzetén, hogy tudja, leszállni nem a 
géppel fog! A biztonság pedig garantált. Az 
ernyő, amit a hátunkon viszünk fel, úgy néz 
ki, mint egy hátizsák, aminek két része van. 
Az alsó részben van a főernyő, amit mi hajto-

gatunk és nyitunk, a 
felső részen pedig a 
mentőernyő található, 
amihez egy biztosí-
tó szerkezet (szá-
mítógép) van köt-
ve. Ez méri a ma-
gasságot és a se-
bességet. Kritikus 
gyorsaság vagy 
magasság esetén 
emberi beavatko-
zás nélkül is ké-

pes kinyitni a mentőernyőt.

mcs  Szavaidból úgy tűnik, minden ugrás nagy 
élmény. Kiemelnél mégis pár jelentősebb em-
léket?
greg  Nagyon jó volt, amikor csapattársam, 
Proniewicz Ferenc első ugrásánál ott lehettem, 
és egy gépből ugorhattam vele, valamint ami-
kor egy másik csapatparancsnok, Smeller Anti 
tandemugrásánál a repülőgép ajtaját én nyithat-
tam neki, hogy 4000m-ről ő is kipróbálhassa az 
ugrás élményét. Ezt mindenkinek ki kell próbál-
ni! Fantasztikus élmény! És nekünk, cserké-
szeknek most az átlagnál jóval kezdvezőbb 
lehetőségeink lesznek minderre.

hogy ha már cserkész vagyok, és sorra szerveződ-
nek (újra vagy új) szakágak, akkor miért ne újít-
suk meg ezt a régi cserkészsportot. 1948 előtt volt, 
1989-től ismét elkezdődött, de ma nem túl sokakat 
ér el a repülős és ejtőernyős szakág, azóta a 
technika sokat fejlődött, nagyszerű felszerelé-
sek vannak.

mcs  Mik a terveid a szervezetépítésben?
greg  Már küldtem az 
infolistára igényfelmé-
rőt, ahol külön kértem 
a csapatparancsno-
kokat, hogy regiszt-
ráljanak azért, hogy 
információhoz juttas-
sák a mostani és a 
leendő kószákat. Egy 
újabb lehetőséget, 
egy klassz sportot 
kínálunk, egy kötő-
dést cserkészkerete-

ken belül. Hiszen pont az a probléma, hogy a 
tizennégy-tizenhat évesek elkallódnak a cser-
készetből, külön sportot keresnek maguknak, 
ez is lehet egy ilyen. Miért ne maradhatnának 
velünk? Terveink szerint külön ejtőernyős tá-
borokat szervezünk, reptereken fogunk ki-
alakítani táborhelyeket. Ez az extrém sport na-
gyon vagány, és összekovácsolja az embereket, 
de állítom, kevésbé veszélyes, mint a motoro-
zás!

Szerencsére van rajtunk ejtőernyő. Zuha-
nás közben ajánlott ordítani, az oldja a 
feszültséget, és időben meghúzni a kioldó zsinórt. 
Ha jól hajtogattad a poliésztert nincs miért 
izgulnod. Már csak földet kell érni. Sima ügy!
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rsi erdélyi lány, a nagyenyedi 121. Bethlen Gá-
bor Cserkészcsapatból. Az ő írása azért érde-
mel figyelmet, mert a saját bőrén tapasztalta 

meg, hogy mit jelent magyar cserkésznek lenni Er-
délyben. Családjáról, hétköznapjairól 
kérdeztük.

orsi  Édesanyám fodrász, édes-
apám levéltáros, öcsém, Robi, pedig 
első éves egyetemista itt Marosvá-
sárhelyen, ahol én végzős vagyok. 
Mind a ketten egy jezsuita kollégi-
umban lakunk, én már ötödik éve. 
Öcsémet is én hívtam ide, mert a 
kollégium lakói között barátokra, 

közösségre találtam, és örvendtem volna, ha Robi 
is ugyanezekben a jókban részesül. Nagyszüle-
im is Nagyenyeden élnek. Amikor hazavonatozok, 
akkor az állomásról min-
dig a nagyszüleim fele 
visz az utam. Nagyma-
mám mindig valami fi-
nomsággal rukkol elő, 
ha hazamegyünk, nagy-
tatám pedig előkapja 
az ünnephez a borosü-
vegét. Nagyon szeretek 
a nagyszüleimnél lenni, 
mindig úgy érzem, való-
ságos ünnep, ha láthat-
ják az unokáikat. Igazán 
csak egyetemista éveim 

alatt kezdtem értékelni őket, amikor rájöttem, hogy 
mekkora kincs egy nagyszülő, és mennyit lehet tő-
lük tanulni.

mcs  Mennyi energiád jut a cserkészetre a sok ta-
nulás mellett?
orsi  A csapatomban utolsó középsulis évemben 
a vándor rajt vezettem. Jóformán a hét minden 
napján volt valami közös tevékenységünk, nagyon 
jó társaságunk volt, nem talált a csapatvezetőnk 
olyan munkát, amit együtt ne csináltunk volna 
meg. Nagyon pörögtek a heteink. Civilben is bará-
tok voltunk, nem csupán cserkész körökben. Az-
tán eljöttem az egyetemre, nem tudtam hazajár-
ni a szerdai foglalkozásokra, de találtam feladatot 
a szövetségi munkában. Segédőrsvezetői veze-
tő-képző táborban vagyok öt éve kiképző, irányí-
tom a helyi cserkészblogot, a bejegyzések nagy 

szilárd
jellem

Maxim Orsolya (121.) és 
Gyombolai Zsolt csst. (811.)
megosztott első helyezést 

értek el esszéikkel 
„A cserkészmozgalom szerepe 

a magyar nemzet jövőjében” 
témában a 25. Szent Imre 

Cserkészcsapat Mit köszönök 
a cserkészetnek? című  

pályázatán.

o

Idézet Maxim Orsi esszéjéből
„Nyitnunk kell a külvilág felé, megmutatni magunkat minden egyes adandó alkalommal. Két éve egy nyári civil tábor biztonsági ellátását vállaltuk néhányan cserkészek. Nap-hosszat cserkészegyenruhában cirkáltunk a tábor terültén, ellenőriztük a karszalagokat, kiosztottuk a sátorhelyeket, fel-vigyáztuk a tábori rendet. A szervezők nagyon meg voltak velünk elégedve, és a résztvevők, akik mind civilek voltak, lassan hozzászoktak a jelenlétünkhöz, kezdtek velünk beszélgetni, és csodálkozva mondták el, hogy eddig nem is hallottak cserkészekről. Fontosnak tartom az ilyen jellegű kapcsolatépítést, tevékenységet is, hiszen annyi tévhit él a cserkészekről a társadalomban, hogy éppen ideje ezeket szétoszlatni. Szép eszmékért dolgozunk, és kár lenne, ha a környezetünk csak a katonás rendet, a szemétszedést és az amerikai süti árulást társítaná mozgalmunkhoz.

A cserkészetben nincs korhatár, és ez a leg jobb benne. Leg-kisebbjeinkkel a táborokban, rendezvényeken ismertethetjük meg magyar mondavilágunkat, népdalkincsünket, mesetá-runkat, így számukra felnőttként is értékesek lesznek a népi alkotások, ezeket fog ják ők is továbbadni. Az idő elteltével beléjük ivódik történelmünk, megbarátkoznak a Kárpát-me-dence földrajzával, barátságokat kötnek, néptáncolnak, sportolnak, majd szakmát választanak, továbbtanulnak és családot alapítanak. A fiatalokból olyan felnőtteket tudunk kinevelni, akik valódi értékeket továbbítanak a következő generációnak, akik jó szakemberek, idejüket hasznosan töltik el, közösségért dolgoznak, családjukban a leg jobbra törekszenek, tisztelik az időseket és mindennapjaikban a cserkésztörvény szerint élnek.”

részét is én írom, valamint Marosvá-
sárhelyen igyekszem összeszedni az 

itt tanuló egyetemista cserkészeket. Már 
két találkozónk volt, és úgy látom, van 
érdeklődés, mindig jó hangulatban telnek 
ezek az események. 

mcs  Sok cserkész inaktívvá válik fel-
nőttkorára. Téged mi tartott a mozgalom-
ban?
orsi  Az e körben szerzett közösség, 
barátok, tapasztalatok, élmények miatt, 
és azért, ahogyan felcsillan a kiscserké-
szek szeme, amikor meglátnak az ud-
varon, vagy egy rendezvényen. A cser-
készmozgalom segített az értékrendem 

kialakításában, egyéniségem fejlődésé-
ben, és úgy gondolom, szilárd jellememet 
– mely segített ezidáig megőrizni ma-

gyarságomat –, is a cserkészmozgalomnak 
köszönhetem. Jó dolognak tartom mindazt, 
amit a cserkészet ad, így meg se fordult 

még a fejemben, hogy „kiszálljak”. Volt iskolai 
tanáraim kérdezték meglepődve, amikor már 
egyetemistaként láttak cserkészegyenruhá-
ban, hogy „Orsi, hát te még mindig cserkész-
kedsz?” Hát persze – mondtam, és ezután is 
fogok! Ez nem ér véget a ballagással! 



Szövetség országos elnöke, Buday Barna-
bás vette át december 14-én a Bécsi Foga-
dalmi Templomban és hozta el Magyaror-

szágra. Több helyen is ünnepélyes megemléke-
zéseken fogadták a szimbólumot. Győrben de-
cember 14-én a Petőfi téri Öreg Templomban, Mis-

kolcon december 
15-én, a Szent 
István téren, itt 
aztán a Polgár-
mesteri Hivatal 
dísztermében volt 
a hivatalos Cser-
készkarácsony. 
A fővárosban de-

cember 15-én a Belvárosi Fogadal-
mi Templomban tartottak ünne-
pélyes istentiszteletet, ahol szintén 
fogadták a Békelángot.

A különleges ka-
rácsonyi szimbólu-
mot Jézus születése 
emlékére hozzák el 
Betlehemből, Jézus 
szülőhelyéről. Ezután 
a Békelángot repü-
lővel Bécsbe viszik, 
majd „szétoszt-
ják”: több, kisebb 
fáklyát gyújtanak 
meg, amelyeket 

mit köszönök

a cserkészetnek?betlehemi
békeláng Dr. Erődi-Harrach Béla bá’, a 25. 

Szent Imre cserkészcsapat új já-
alapító parancsnoka születésének 
100. évfordulója alkalmából pályá-
zatot hirdettek „Mit köszönök 
a cserkészetnek?” címmel.

Idén is a cserkészek segítségével 
jutott el a Betlehemi Békeláng 
Bécsből Magyarországra. 

a

a

pályázat célja, hogy emléket állítson Béla bá’ 
cserkész- és ifjúságnevelői munkájának, és 
elgondolkodtasson bennünket, szellemi örö-

köseit, hogy melyek az értékeink, merre tartunk, 
és hogyan éljük, tapasztaljuk meg a cserkészet 
jellemformáló és közösségépítő erejét. Béla bá’ 
1913. szeptember 4-én született. Középiskolai ta-
nulmányait a Budai Ciszterci Szent Imre Gimná-

ziumban végezte. Itt ismerkedett meg a 
cserkészettel és lett tag ja a 25. Szent 
Imre Cserkészcsapatnak. Őrsvezetői, 
segédtiszti, majd cserkésztiszti képesí-
tést szerzett, és maga is vezető kiképző 
lett. Élete során változatos feladatkörök-
ben dolgozott, de mindig keresztény szel-
lemiségben, a nemzet, a társadalom és 
embertársai iránti felelősség tudatában 
végezte munkáját. 1989-ben, 76 éves 
korában új jáélesztette a gimnázium 
cserkészcsapatát és lehetetlent nem 
ismerve szervezte, nevelte, vezette 
a fiatalokat. Az ezredfordulón meg-
álmodta és életre hívta Csobánkán a 

Közép-európai Cserkészparkot azzal 
a céllal, hogy találkozóhelye lehessen a 
kelet-közép-európai ifjúságnak. 2007. 
március 18-án hunyt el, 94 esztendős 
korában. Példája elevenen él közöttünk.

A „Mit köszönök a cserkészetnek?” 
című pályázatot először 1943-ban hir-
dették meg, majd a hagyományt felé-
lesztve 1995-ben, és 1999-ben is siker-
rel zárult. Ezúttal azonban nem csak 
a 25. Szent Imre Cserkészcsapatban, 
hanem össznemzeti szinten, a világ 
bármely táján élő minden magyar 
cserkész számára nyitott volt a le-
hetőség. 

A cserkészek immár harmadik alkalommal hozták el 

a béke szimbólumát hordozó betlehemi békelángot, 

amelyet Kövér László fogadott
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20 európai országba juttatnak el. A Betlehemi Bé-
kelángot először 25 éve, 1986-ban gyújtották meg, 
és vitték el a világ országaiba. A cserkészek im-
már harmadik alkalommal hozták Bécsből Buda-
pestre a lángot, mely az emberek béke iránti vá-
gyát, elköteleződését jelképezi. További részleteket 
a Békelángról és az ünnepélyes fogadások helyszí-
neiről a cserkesz.hu-n találtok. 

Kövér László, az Ország-gyűlés elnöke a Magyar Cserkészszövetség tag jai között a Parlament folyosóján 2013. december 16-án

Cserkészek adják tovább a betlehemi 

békelángot a láng ünnepélyes fogadásán 

a Belvárosi Fogadalmi Templomban 2013. 

december 15-én.

Kövér László, az MCSSZ tag jai között, balról 
Bóna Zoltán református lelkész és Buday Barnabás, 

az MCSSZ elnöke a Parlament folyosóján
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Kíváncsiak voltunk, hogy milyen válaszok érkez-
tek, ezért Merza Pétert, „Pí”-t, a pályázat koordi-
nátorát kérdeztük. Lássuk csak, a teljesség igé-
nye nélkül:

„Cserkészet nélkül egy másik ember  
lennék: unalmasabb élettel, életre szóló  
élmények nélkül, céltalanul.”

„Ráébredtem, hogy a legfontosabb:  
egymás elfogadása, a kitartás, az  
alázat, a közösséghez tartozás…”

„Úgy vélem, a vezetői létnek az egyik leg-
szebb formája az őrsvezetés. (…) Hatal-
mas erénye a cserkészvezetőknek, hogy 
önkéntesen hajlandóak dolgozni egy esz-
méért, és sokkal nagyobb emberekké, ve-
zetőkké teszi ez őket a nagyvállalatok irá-
nyítóihoz képest.”

„(…) Láttam rajtuk a fejlődést, azt, hogy 
jobbá akarnak válni, de nem egyedül, ha-
nem közösségben, az őrsön belül. Renge-
teg szeretetet kapok tőlük, szerintem min-
denképpen megéri vezetőnek lenni, még 
ha sokszor nehéz is ezen az úton járni, és 
fárasztó is olykor-olykor.”

Közel húsz pályázat érkezett határon 
innen és túlról egyaránt. Ezek olyan él-
ményekről és tapasztalatokról számol-
nak be, melyeket mindenképp érdemes 
a nagyközönség elé tárni. Minden vallo-
másban közös a cserkészet iránti mély 
elköteleződés, törekvésük a vezetőik-
től látott jó példa követésére. Többen is 
küldetésüknek érzik, hogy a cserké-
szettől kapott „ javaikat” tovább örö-
kítsék az ifjabb generációknak. 

Ugyanakkor világosan látszik, hogy 
a határon túli magyar közösségekben pótolhatat-
lan megtartó erő a cserkészet. Összességében 
elmondható, hogy ha magyar cserkész vagy, egy 
olyan közösséget tudhatsz magadénak, mely 
összetart, bárhol is élsz. Egyforma értékeket val-
ló és közös nyelvet (nem csak a magyart, hanem 
a cserkész-nyelvet) beszélő barátokkal találkoz-
hatsz Nagyenyeden, Egyházfán, Szombathelyen, 
Székesfehérváron, Jászberényben, Vácon, vagy 
éppen Budapesten. A pályaművek díjazása az 
Erődi-Harrach Béla Emlékesten történt meg, me-
lyet a 25. Szent Imre cserkészcsapat rendezett, 
megemlékezve példamutató csapatparancsno-
kunkról, Béla bá’-ról. Több kategóriában is szo-
ros volt a verseny, a zsűrinek – ahogy mondani 
szokás - nem volt könnyű dolga. 

Merza Péter „Pí” tájékoztatta a Magyar Cser-
készt a díjazásról is: „A díjazás során igyekez-
tünk olyan jutalmakat kiosztani, melyek érté-
ket képviselnek nyertesük szemében. A fődíjak 
könyv- és cserkészbolt utalványok voltak, az 
őrsi kategóriák díjazottjai pedig közösségépítő 
programokat nyertek, mint például egy ingyenes 
hétvége az őrsnek a Csobánkai Közép-európai 
Cserkészparkban, társasjáték, vagy a 25-ösök 
által kifejlesztett „Scoutscape” kiszabadulós já-
tékon való részvétel egy általuk választott idő-
pontban. A pályázatot május 25-én, Csobánkán 
a csapat fogadalomtételén hirdettük ki. Hosszas 
előkészítő munka során a csapat idősebb cser-
készei fogalmazták meg a kiírást, és a kategóri-
ákat, hogy méltóak lehessenek Béla bá’ szellemi 
örökségéhez, illetve a csapatban korábban meg-
hirdetett azonos című pályázatokhoz. Ebben az 

előkészítésben korábbi csapatparancsnokok, ván-
dorok, házas felnőtt cserkészek, cserkész-szü-
lők vettek részt, igen lelkesen, hiszen maguké-
nak tudták érezni a témát és a lehetőséget, hogy 
ezzel is hozzájárulhatnak Béla bá’ munkássá-
gának továbbörökítéséhez, hiszen ők még sze-
mélyesen tanulhattak Tőle. Később a pályázatok 

elbírálásában is ők vettek részt elsősorban.” A 
pályázat anyagi hátteréhez szintén a felnőtt 
cserkészek tették hozzá adományaikat, valamint 
elsőként említendő Adrienne néni (Béla bá’ özve-
gye). További támogatóink a Ciszterci Öregdiák és 
Cserkész Alapítvány és a Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnázium. 

a nyertesek

Hét első hely van, mert voltak rövidfilmesek is, és kilenc nyertes, a megosztott első helyek miatt.

i. mit köszönök a cserkészetnek?" 

Esszé, kósza korosztály: Gloviczki Ráhel (192. Erdősi Imre cs.cs., Vác)

Esszé, vándor korosztály: Őri Fanny (387. Szily János cs. cs., Szombathely)  

és Maxim Orsolya (121. Bethlen Gábor cs. cs. Nagyenyed)

Film, vándor korosztály: Kis Csaba (121. Bethlen Gábor cs. cs. Nagyenyed)

ii. cserkészvezetőnek lenni..." 

Esszé, vándor korosztály: Gujber Mónika (11. Szent Imre cs. cs., Egyházfa)

iii. a cserkészmozgalom szerepe a magyar nemzet jövőjében"

Esszé, vándor korosztály: Maxim Orsolya (121. Bethlen Gábor cs. cs. Nagyenyed)  

és Gyombolai Zsolt (811. Szent József cs. cs., Vác)

iv. a miőrsünk"

Esszé, kósza korosztály: Fecske őrs (1019. Csaba királyfi cs. cs., Piliscsaba)

Film, kósza korosztály: Trópusi Koala őrs (11. Szent Imre cs. cs., Egyházfa)
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fotó: járdány bence

Magyar 
Cserkész minden 

olvasónak áldott 
karácsonyt és boldog új 
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Két testvér, 

két teljesen különböző 

személyiség

Szűcs 
Vanda:

fülpresszum

Szűcs Vanda 14 
éves, három éve 
csatlakozott Telkiben 
a 1002. Néri Szent 
Fülöp cscs.-hoz, és a 
Prohászka Ottokár 
Katolikus Gimná-
zium nyolcadikos 
tanulója. Első regé-
nye 2013 novemberében 
jelent meg az Alexandra 
kiadónál, Egy ikerpár 
titkos naplója címmel.

részletek
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nektek ajánljuk!
gyere ajándékot osztani!

December 21-én, szombaton délután 

karitászos ajándékcsomagokat hordanak 

ki a cserkészek rászoruló családoknak. 

Akinek van kedve és őrsével csatlakozna a 

jótékonysági akcióhoz, esetleg a kihordáshoz, 

azt sok szeretettel várják. Középiskolásokat pedig szintén 

hasonló feladatra várnak december 23-án 13:00 órakor az 

Országos Rehabilitációs Intézetbe, énekelni és beszélget-

ni egy kicsit a betegekkel. Ez utóbbi évek óta nemcsak 

a páciensek, hanem a csapattal tartó cserkészeknek is 

hatalmas élmény a karácsony előtti készülődésben.

Jelentkezni az eseményekre Németh Csengénél lehet: 

cseng.7@gmail.com.

nemzetközi őrsi dzsembori

2014. augusztus 1-6-a között lesz Dél-Koreában 

a Nemzetközi Őrsi Dzsembori. A helyszín 

Sang ju, Gyeongbuk tartomány, a költségek 

200 és 250 dollár között vannak, amelyben 

benne van az étkezés, a sátrazás, a biztosí-

tás, a transzfer és a dzsemboris emléktárgyak. 

Mindenképpen 12 éven felüli cserkészek jelent-

kezhetnek, a felső korhatár 17 év, a többiek csak 

vezetőként mehetnek a dzsemborira. Lehetőség lesz 

kint helyi cserkészeknél eltölteni az időt három napig 

a tábor előtt vagy után, hogy jobban megismerhes-

sük a koreai cserkésztestvérek életét. Jelentkezés: 

2013. december 31-ig, intercom@cserkesz.hu.

cserkészkarácsony
A fővárosi Betlehemi Békeláng-
gal kapcsolatos megemlékezé-
sek mellett idén is lesz cser-
készkarácsony Miskolcon, december 22-én 
délután a városháza dísztermében. Várnak 
kicsiket és nagyokat egyaránt, majd az 
ünnepség után cserkészek gyújtják meg a 
városi adventi koszorú negyedik gyertyáját.

holland camporee 2014

Érdekelne jövő nyáron egy különleges 

tábor? Szeretnél kicsit világot látni? Csat-

lakozz hozzánk, és gyere el a 2014-es 

holland Camporee-ra! Ezen az adventista 

Jamboree-n szerte a kontinensről ta-

lálkozik majd 2300 cser-

késztestvér. Útközben 

meglátogatjuk többek 

között Amszter-

dam-ot is! Ám a tábor 

élményeihez képest 

ez már semmi! Ha fel-

keltette érdeklődésedet, 

keresd fel a kontingens 

kapcsolattartóját Tóth 

Eszter Stee-t a toth.

eszter.elizabeth@gmail.com e-mail címen. 

A táborra nem adventista cserkészeket 

is szeretettel várnak! Helyszín: Gilwell 

Ada’s Hoeve, Ommen, Hollandia. Időpont: 

2014. július 25–augusztus 8. (buszos uta-

zással együtt). Tábordíj: 70.000 Ft, amely 

tartalmazza a tábort, a buszos utazást 

(köztes szállásokat) és minden étkezést. 

Jelentkezhet: bármely 10-19 éves aktív 

cserkész (képesítéstől függetlenül!). A je-

lentkezés részleteiről a jelentkezési lapon 

tudtok tájékozódni, melyet Tóth Esztertől 

tudtok kérni, elektronikusan. A jelentke-

zők száma maximum 70! Jelentkezési 

határidő: 2013. december 31. 24:00, amely 

a kitöltött jelentkezési lap két helyre 

(Tóth Eszter, toth.eszter.elizabeth@gmail.

com és az Országos Külügyi Bizottság, 

intercom@cserkesz.hu) történő elküldé-

sével válik hivatalossá. Kérünk Bennete-

ket, hogy mindkét helyre küldjétek meg 

a lapot, mert másként a jelentkezésetek 

nem lesz érvényes!

disznótour 2014
Ha nem ettél eleget karácsony-
kor, és ennél egy igazán finom 
hájas tésztát vagy egy finom 
disznótoros vacsorát, akkor 
gyere el a Disznótour 2014-re. Január 10-én, péntek este néhány bögre forralt bor vagy tea mellett lesz lehető-ség játékra, derülésre és másnap kezdődhet a tor. Egy hagyományos délvidéki disznóvágás, feldolgozás várja az érdeklődőket, gasztronómiai ínyencségekkel. Este pedig az Odor zenekar húzza a talpalávalót kifulladásig. A program 5000 forintba kerül, jelentkezni előleg befizetésével lehet december 22-ig. További információk: www.facebook.com/regoscserkesz, www.regos.cserkesz.hu.
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hogyan használjuk?

Amikor a hálózsákba fekszünk, a zsákban lévő és 
a zsák szigetelőanyaga által megfogott levegő is át-
melegszik a testünktől, és ebben a meleg levegőbu-
borékban tudunk jól aludni. Igen ám, de a hálózsák-
nak az a része, amin fekszünk, összelapul, és ke-
vésbé szigetel. Ezért nagyon fontos, hogy a talajtól 
még valami elválasszon 
minket, például egy 
derékalj. Ráadásul 
a legtöbb hálózsák 
műszálas borítá-
sa nem elég erős és 
vízálló ahhoz, hogy 
közvetlenül a föld-
re fektessük. Ha így 
tennénk, el is koszo-
lódna.

Bár sok helyen javasolják, hogy a hálózsákba lé-
nyegében meztelenül búj junk, ezt nem ajánljuk 
senkinek, már csak higiéniai okokból sem. Ajánlatos 
vékony és laza, a testet teljesen takaró öltözéket 
viselni: vagyis lehet rajtunk hosszúnadrág. Példá-
ul termó alsó, melegítő vagy vékonyabb terepgatya. 
Utóbbiak előnye, hogy ha riadó esetén hirtelen kell 
felkelni, akkor máris van rajtunk nadrág. Felülre 
hosszú uj jú pólót vagy vékony pulóvert ajánlunk, 
lehetőleg kapucnisat. 

Ne feledjük, hogy a legtöbb hőt a fejünkön, legin-
kább az arcunk szabadon hagyott bőrfelületén át 

veszítjük. Érdemes tehát kötött sapkát viselni, még-
hozzá olyat, ami lehúzható az orrunkig is. Nyakun-
kat fedjük kendővel vagy sállal. Arcunkat ne te-
messük a hálózsákba, ugyanis a lélegzetünkből ki-
csapódó pára rontja a zsák hőszigetelését. Ehelyett 
húzzuk le orrunkig a sapkát és kendőnket húzzuk 
fel szájunk vonaláig. 

Bebújás után húzzuk be a cipzárt, 
és ha van tépőzáras pánt a zsák 
szájánál, azt is használjuk. Húz-
zuk össze a nyílást szűkítő zsi-
nórokat az arcunknál és a hőgal-
lérnál. Csak így garantálhat-
juk, hogy a testünk termelte hő 
megmarad a zsák belsejében.

A zsák központi eleme a cipzár. 
Ha elromlik, a hálózsák hideg 

időben lényegében használhatatlan, és inkább csak 
takaróként alkalmazható. Éppen ezért be- és kibú-
jáskor ügyeljünk arra, hogy a zár ne akadjon bele 
semmibe. Ha mégis, akkor ne próbáljuk erővel szét-
rántani, mert könnyen pórul járhatunk.

Vannak, akik nem szeretik, hogy a lezárt hálóz-
sák a testükhöz szorítja  a karjukat, és szívesebben 
tennék a kezüket kívülre. Számunkra az vált be, 
ha a sapka-sál-kapucnis pulóver összeállítást 
még egy kötött kesztyűvel is kiegészít-
jük. Ekkor már nem zavaró, ha az ember 
keze kint van a hálózsákból, legalábbis 
nyáron. Ha még így is fázunk, egy 
további külső réteget takar-

junk a zsákra. Ilyen lehet egy sátorlap, egy poncsó, 
vagy akár egy arab kendő is. 

Használat után ¬– vagyis felkelés után – érdemes 
kirázni a hálózsákból a koszt, este, lefekvés előtt 
pedig az esetleg belemászott bogarakat. Utána pe-
dig a tölteléket felrázni. Ha te-
hetjük, napközben tegyük ki le-
vegőzni. 

 
szállítás

Úgy pakoljuk és szállítsuk a há-
lózsákot terepen, hogy a lehető 
legkevesebb helyet foglalja, és 
semmiképpen ne érje nedves-
ség. Azaz inkább a hátizsákon 
belül, mint kívül rögzítsük. Ha 
olyan nagy eső van kilátásban, 
amikor még a hátizsák belsejé-
ben is nedvességet kaphat, akkor előzzük ezt meg, 
és a saját tokján kívül egy nagy nejlonzacskóba 
vagy szemeteszsákba is tekerjük bele.

 
tárolás

Sokan sajnos nem tudják, de használaton kívül a há-
lózsákot nem ajánlatos saját tokjában összepréselve 

tárolni. Ennek egyszerű oka van: 
a bélés ilyen állapotban ösz-

szelapul, és a hosszas tárolás során így rögzül. Ez-
után a bélésanyag már nem tud eredeti térfogatára 
visszatágulni. Márpedig a hálózsák lényege, hogy a 
bélés minél több levegőt zárjon magába, mert ez biz-
tosítja a szigetelést. Ha összepréselve tároljuk, azzal 
tehát rontjuk a hálózsák hatékonyságát. Éppen ezért 
hazaérkezés után, a tisztítás és a kiszellőztetés vé-

geztével a hálózsákot ráz-
zuk fel, hogy a töltelék kicsit 
fellazuljon, a tokját tegyük 
a belsejébe (így nem fog el-
veszni), majd lazán össze-
hajtva pakoljuk el száraz 
helyre, például egy ágyne-
műtartó üres részébe.Ami-
kor legközelebb útra kelünk, 
a hálózsákot ne is próbáljuk 
meg szabályosan összehaj-
togatni: hosszú távon ugyan-
is a hajtások mentén ki fog 
kopni. Ehelyett a zárt végénél 

fogva egyszerűen gyömöszöljük bele a tokjába.  

 
mosás

Érdemes hálózsákunkat használattól függő gyako-
risággal, de évente legalább egyszer kimosni. Eh-
hez vásároljunk a túraboltokban erre a célra ké-
szült speciális mosószert, mely nem tesz kárt a töl-
tőanyagban. Amennyiben a hálózsákhoz kaptunk 
használati utasítást, ott is utánanézhetünk, de a leg-
több kádban is mosható. 

Előző cikkünkben azt tekintettük át, milyen 
hálózsákot érdemes venni. Most megnézzük, 
miként lesz hasznos útitárs.
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2hálózsákok

tipp!
A hálózsákot a saját tes-
tünk fűti fel, az viszont 
üzemanyaggal dolgozik: 
étellel. Ezért fontos, hogy 
egy kimerítő nap végén a 
szabadban, táborban mindig 
vacsorázzunk bőségesen.

2524

facebook.com/

vadonszava

még több tipp!



Szenteste rántott pontypatkó hagymás 
krumpliasalátával, halászlé, bejglik, 
sütemények anyutól, nagyitól, aztán 
a töltött káposzta, amire mindenki 
esküszik, hogy az övé a leg jobb. 
Fahéj-, alma-, narancsillat lengedez a 
lakásban, keveredik a fenyőfa fűszeres 
illatával. Itt a karácsony! Most olyan 
recepteket állítottunk össze, amikkel 
akár egyedül is megbirkózhatsz.
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nem fog ki rajtad!

halfasírt

Aki nem rajong a hal ízéért, itt egy cseles böjti étel. Végy fél kiló balinhúst, de jó a ponty is, daráld le egy tejbe áz-tatott zsömlével együtt, adj hozzá egy kisebb fej vöröshagymát, és négy ge-rezd zúzott fokhagymát. Hogy össze-álljon, kell bele egy tojás. Ízesítsük só-val, borssal, kevés őrölt rozmaringot is tehetünk bele, és kevés pirospaprikát. A hal ízét a citromlé fedi el, tegyünk hozzá fél decivel, és a masszát gyúr-juk össze alaposan. Néhány evőkanál zsemlemorzsával válik formázható-vá. Pihentessük egy-két órát. Bevize-zett tenyerünkben formázzunk belő-le kis gombócokat, és forgassuk meg zsemlemorzsában, majd forró olajban süssük meg. 

mézeskalács

Hozzávalók: 

• Ami kell hozzá:

• 25 dkg méz

• 10 dkg porcukor

• 10 dkg vaj

• 1 egész tojás + 2 tojás-

sárgája

• 50 dkg liszt (fele sima liszt, fele rozsliszt)

• 1 kávéskanál szódabikarbóna

• fahéj, mézeskalács fűszerkeverék ízlés szerint

Melegítsd meg a mézet, majd rakd bele a cukrot, 

a margarint, a fűszereket, a szódabikarbónát és 

a tojásokat. Mindezt jól keverd ki egy robotgép 

segítségével. Add hozzá a lisztet, (robotgép da-

gasztó-spirálos keverőjével) keverd össze és leg-

alább egy éjszakán át hagyd pihenni. Pihentetés 

után gyúrd át (ha a tészta lágy, akkor használj 

hozzá még egy kis lisztet), majd nyújtsd kb. 4-6 

mm vastagságúra. Ezután szaggasd ki, és a sü-

tőben süsd 180 fokon, míg aranybarna lesz. Vi-

gyázat, gyorsan elkészül!

A kiszaggatott tésztát díszítheted is. Kend be to-

jással, és úgy rakj rá a magvakat, majd újra kend 

be tojással, és csak aztán állj neki a sütésnek.

pulykamell aszalt szilvával 

A férfitenyérnyi fél pulykamell két embernek 

lesz kiadós ebéd. Nem kell felvágni, kiklop-

folni, csak így egészben, megmosva látunk 

hozzá a sütéshez. 10 dkg füstölt szalon-

nát vékony csíkokra vágunk (kb. 3x0,5 cm), 

majd ezekkel a csíkokkal sűrűn megtűzdel-

jük a húst, vagyis késsel réseket vágunk a 

pulykamellbe, és mellé nyomkodunk egy 

darab aszalt szilvát is. Azért van szükség 

a szalonnára, mert a pulykamell eléggé 

száraz hús, így finomabb lesz a végeredmény. 

A húst óvatosan, enyhén megsózzuk, mert a szalonna is sós, majd szeletelt bacon-nel befed-

jük. Sütőbe vele 180 fokon, 90 percen át! Szúrjuk meg. Ha nem jön belőle húslé, akkor készült el. 

Tálaláskor a pulykát vékonyra szeleteljük, és egy igazi téli finomsággal, sült céklával körítjük.

köret
A céklát meghámozzuk és félbevág juk, ha nagyobbak, akkor darabokra vág juk. Meglocsoljuk 

olívaolaj jal, sózzuk, borsozzuk, és alufóliába csomagolva megsütjük a sütőben.

Sütési hőfok: 180 fok, 60 percen át.

klasszikus halászlé

Hozzávalók:

• 4-5 ponty feje, farka  

( jó, ha van másféle hal is benne)

• 1,5 kg halfilé

• 6-7 vöröshagyma apróra vágva

• 4-4 paradicsom, paprika

• 3-4 evőkanál pirospaprika

• csípős paprika ízlés szerint

Az alapléhez a fejekből eltávolítjuk a sze-

meket, vagy megkérjük a halast, tegye ezt 

meg helyettünk. Ha van keserűfog a szájpad-

láson – kicsi, sárga – a kés élével lepattintjuk, kü-

lönben keserű lesz a levesünk. Az összes halrészt be-

sózzuk, a filéket is, miután beirdaltuk, vagyis 1-2 centinként 

bevagdaltuk, majd 2-3 uj jnyi szeletekre vágtuk. A száraz bográcsba, fazékba beletesszük 

alulra a felszeletelt hagymát, rá a fej, farok, paradicsom, paprika és vízzel felöntjük, míg el-

lepi. Főzzük egy órán át. A léből kihalásszuk a fejeket, farkakat és beletesszük a filéket, pi-

rospaprikát. Ezután nem kevergetjük, csak rázogatjuk a levest. Ha elegendő volt a besózás, 

már nem kell sózni, de a jó szakács kóstol, és dönt erről. Tizenöt perc alatt megfő a hal.
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Együtt indultunk el az alig észre-
vehető ösvényen, amely erről az 
útról nyílt. Bementünk a lombtalan 
fák közé, magába szívott bennünket 
a téli erdő, és néhány perccel később 
egy egészen csodálatos világba 
csöppentem. Rendezett kis tisztásra 
értem, ahol két sátor állt: egy 
nagyobbacska kemping sátor, amely 
hálófülkéül szolgált, és egy fóliasátor, 
amely a nappalit jelentette.

karácsonykor, de már nem volt visszaút, megígér-tem nekik, hogy elmegyek hozzájuk. Képzeld el, hogy a feleségem egyáltalán nem haragudott rám ezért, sőt, még egy nagy szatyor szeretetcsomagot is összeállított számukra. Abban a csomagban volt konzerv, kenyér, csoki, kolbász, keksz, üdítő, tej, tehát sokféle étel, ami karácsonykor talán egy kis erőt adhat nekik a hideg sátorban.
Amikor eljött december 25-e, beültem az autó-
ba, magamhoz vettem a szeretetcsomagot, és elindultam az erdőbe, a hajléktalanok hajlékához. Jól haladtam, mert éjszakai is, nappal is fagyott, a föld kemény volt. A széles erdei úton már tá-volról integetett István, a férj, amikor meglátta az au-tómat. Leparkoltam, és együtt indultunk el az alig ész-revehető ösvényen, amely erről az útról nyílt. Bemen-tünk a lombtalan fák közé, magába szívott bennünket a téli erdő, és néhány perccel később egy egészen cso-dálatos világba csöppentem. Rendezett kis tisztásra ér-tem, ahol két sátor állt: egy nagyobbacska kemping sá-tor, amely hálófülkéül szolgált, és egy fóliasátor, amely a nappalit jelentette. Ebben tűz ropogott, köré tele-pedtünk. Kaptam egy tisztára suvickolt műanyag hokedlit, arra ültem le, ők pedig mellém guggoltak. A néhány fatörzsből és egy ajtólapból készített aszta-lon friss keksz és ropi volt egy tálba helyezve, mel-lette kristálytiszta üvegpoharak álltak, és egy palack narancsos üdítő. Ez volt a karácsonyi asztaluk. Kü-lönös érzés fogott el. Kényelmetlenül éreztem ma-gam amiatt, hogy szegényes körülményeik ellené-re ennyit készültek miattam. Szóvá is tettem, hogy jobb lett volna, ha magukra költik a pénzüket, hiszen szükségük van arra a kevésre is, amijük van. Ekkor Edit elmosolyodott, István pedig rám nézett és me-sélni kezdett.

Előző este, tehát Szenteste a városban sétáltak, hogy teljen az idő, mert az erdő nagyon komor a 

Jó, lehet, hogy most megkérdezed, mi köze 
van a cserkészetnek a hajléktalanokhoz. A Te esetedben talán semmi. A cserkészetnek hozzád van köze. Az én „dualcore” életem azt eredmé-nyezte, hogy hajléktalanok kapcsán tudok Neked mesélni arról a boldogságról, amit Istentől kaptam. De gondold csak át! Mennyi élethelyzet adódik 

számodra is, amelyben kiteljesedhetsz, és bará-taid körében újra és újra megélheted a sok ka-
landon, erőpróbán, tábori élményen keresztül 
azt a boldogságot, amelyet a másoknak vég-
zett szolgálaton keresztül nyersz. Ez az, amit 
semmi másra nem cserélnék fel.

Most biztosan vársz tőlem egy olyan monda-
tot, amely jól összefoglalja ezt a sok informá-
ciót. Ha valóban egy mondatba kellene belesű-
rítenem mindezt, akkor ez lenne az: „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat”. Házi feladat: ki és hol mondta ezt? Jó keresgélést a Bibliában! 

téli éjszakákon. Leültek egy emeletes ház előt-

ti padra. Kisvártatva az egyik ablakból egy idős 

néni egy nejlonzacskót eresztett le nekik madza-

gon. Azt mondta, hogy ezt karácsonyi ajándék-

ként szánja nekik. A zacskóban ötszáz forint volt.

Amikor István befejezte a történtet, azt felel-

tem, hogy örülök az ajándékuknak. Ekkor Edit, 

aki eddig a tűz mellett gubbasztott, felállt, és 

mint egy boldog kislány, csillogó szemek-

kel azt mondta, hogy azért örülnek ennek a 

pénznek, mert tudtak belőle kekszet, ropit és 

üdítőt venni azért, hogy engem vendégül lás-

sanak.

Tudod, ekkor egy kicsit megsemmisültem, és 

olyan boldogság járt át, amilyen csak ritkán ada-

tik meg az embernek. Azzal a szándékkal men-

tem hozzájuk, hogy ajándékot vigyek nekik, de ők 

mindenüket odaadták nekem, nem csak a spájz-

ban lévő felesleget. Azon a karácsonyon roppant 

sokat tanultam attól a két, végtelenül egyszerű, 

szegény, de tiszta lelkű embertől. Életem egyik leg-

szebb karácsonyi élményét köszönhetem nekik.

Ha keresztény vagy, ha cserkész vagy, az életed 

mag ja ugyanaz, mint amit István és Edit meg-

mutatott: szeress másokat minden körülmények 

között, és akkor Te is boldogságot kapsz aján-

dékba Istentől. Kevés olyan vidám és apró dolgok-

nak is örülni tudó embert ismerek, mint amilyenek 

ők ketten, akik minden este Istenhez egymásért 

könyörögve alszanak el a debreceni Nagyerdőben 

felvert sátrukban. Egyébiránt, amikor megtudták, 

hogy cserkész vagyok, szeretek túrázni, táboroz-

ni, akkor csak ennyit mondtak: „Tiszteletes úr! Az 

is valami? Mi egész évben sátortáborozunk!”

karácsonyi
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add meséljek el Neked egy történe-

tet, ami tavaly karácsonykor esett 

meg velem, és amely talán segít a 

gyakorlatban is szemléltetni, milyen csodákat 

élhet át az ember, ha embertársának szeretne 

örömet okozni. Már említettem itt a Magyar Cser-

kész lapjain, hogy a gyülekezetünkben sokat 

szolgálok hajléktalan emberek között. Azok 

között, akiket ellátunk, van egy házaspár, akik 

a debreceni Nagyerdőn laknak egy sátor-

ban. Karácsony előtt néhány nappal sokat 

beszélgettem velük arról, hogy mit 

ünneplünk ilyenkor, hogy ki volt Jézus 

Krisztus. Úgy éreztem, minden, amit elmond-

tam nekik arról, hogy Isten úgy szerette az 

egész világot, hogy Jézust adta érte, és min-

den benne élőért, csak beszéd. Egy szépen 

felöltözött, komfortos lakásban élő ember beszéde 

két ágrólszakadt, erdőlakó hajléktalannak. Azt 

akartam, hogy az Isten szeretete ne csak beszéd 

legyen, hanem cselekedet is, ezért megígértem ne-

kik, hogy karácsony délutánján meglátogatom őket 

az erdőben. Később egy kicsit félni kezdtem attól, 

hogy mit szól majd ehhez a feleségem, meg egyéb-

ként is, féléves a kislányunk, jobb lenne vele lenni 

Ferenc Pápa megáldja a „Hajléktalan Jézus” című szobrot a Vatikánban. Tim Schmalz szobrász több templomnak is felajánlotta alkotását, de egyiknek sem kellett. Ferenc pápa érdeklődését felkeltette a szobor. Az alkotó jelenleg is a Vatikánnal tárgyal, hogy helyet 
találjanak a szobornak Rómában.
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él-Korea déli részén, a Jeollanam-do tar-
tományban fekszik Suncheon (ejtsd kb.: 
szüncsan) város. Itt található a Suncheon 

Ázsia és Csendes-óceáni térség Cserkész-
központ. A Dél-koreai Cserkészszövetség tá-
mogatásával néhány éve kezdtek merész 
tervek megvalósításába: minden évben ön-
kénteseket fogadnak három hónapra a világ 
valamennyi tájáról. Cserkészeket látnak ven-
dégül, akik szívesen ismerkednek meg a ko-
reai kultúrával, s adják tovább a sajátjukat. 

Dél-Koreában is a kezdetektől, az 1910-es 
évektől van cserkészet, és manapság is ak-
tív a mozgalom fiatalok és idősek közt egy-
aránt. A suncheoni cserkészpark a várostól 

Suncheon Asia-Pacific Scout Center

dél-koreai álom
Más a vallásunk, a bőrszínünk különböző, 

gyökeresen más kulturális háttérből 
jövünk, de a cserkészet összeköt!

d

nem messze, hegyek közt fekvő épületkomp-
lexum, táborozásra alkalmas helyekkel kör-
bevéve, mint bármely más cserkészpark. 
Az önkéntes program igazi újítás, mert ezzel 
egyrészt sok koreai gyerek felé tudnak nyit-
ni, akik nemcsak a cserkészetet ismerik meg, 

hanem az eltérő nemzeteket és kultú-
rákat is. Hiszen ők ugyanúgy be van-
nak ágyazódva Ázsia közepébe, mint 
mi, magyarok Eu-
rópába, 
és ugyan-
csak megle-
pő számukra 
valaki, aki na-
gyon nem úgy 
néz ki, mint ők. 
Korea és a ko-
reai cserkészet 
tagadhatatla-
nul magán viseli 
ázsiai jellegét. Na-
gyobb tisztelettel 
fordulnak egymáshoz, nagyobb a fegyelem, 

modernebbek a felszerelések. Más értékeik 
vannak, mint a magyar cserkészetnek, s né-
hány dologban talán kényelmesebbek is. De 

a lényeg, a Bi-Pi által megálmodott 
alapértékek ugyanazok, mint nálunk, 
és sokszor hasonló problémákkal is 
küzdenek, mint mi.

Öten voltunk önkéntesek tavaly ősz-
szel. Ghánából, Nepálból, Malajziából, 
Új-Zélandról és Magyarországról. Fel-
adatunk az volt, hogy a három hó-
nap alatt, míg a város iskoláinak ösz-
szes 9. osztályos tanulója megfor-
dult a cserkészparkban, forgó rend-
szerben tartsunk nekik egy-egy 
órát cserkészmódszerekkel a saját 
kultúránkról. Naim Malajziáról me-
sélt, Kamal Nepálról, Sam Ghánáról, 
én Magyarországról. Esténként pedig 
más-más néptáncot tanítottunk nekik, 
és csapatjátékokat. A koreai diákok 
nagy részének a cserkészet éppoly 
újdonság volt, mint mi, más-más kul-
túrából származó fiatalok. Nekem 
pedig kihívás volt úgy bemutatni a 
cserkészetet és Magyarországot 
több ezer gyereknek, hogy ne ta-
nórának, hanem izgalmas felfede-
zésnek éljék meg.

A cserkészpark dolgozói gondot 
viseltek ránk, zsebpénzt és tömér-
dek megvendégelést kaptunk (mert 
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kelták szent növényként tisztelték a fagyön-
gyöt (Viscum album L.), ágait állítólag ara-
nyozott sarlóval vágták, hogy a rozsda ne 

vegyen el csodás hatásából. A keresztény legen-
da szerint a fagyöngy valaha büszkén állt karcsú 
törzsén, ám miután Krisztus keresztjét is ebből 
ácsolták, kegyvesztett, kiátkozott fa lett, melynek 
még törzse sincs. Emiatt más fákon élősködik, el-
szívva tőlük a tápanyagot.

Ennyit a hiedelmekről. A fagyöngy Európában, 
Észak-Ázsiában és Észak-Afrikában honos, a fák 
lombkoronájában található, gömb alakú, fehér bo-
gyójú, örökzöld cserje. Gazdanövényei általában 
lombos fák és tűlevelűek. Különösen a puha szö-
vetű fákat (fűz, nyár, hárs, akác, juhar, kőris, fe-
nyő) kedveli. A tölgyfán termő fagyöngy a fakín, 
melyet sárga terméséről lehet megismerni. Ez a 
növény lombhullató és nem gyógynövény.

A fehér fagyöngy virágai télen nyílnak ki. Kétlaki 
növény, így a hím- és a nővirágok más-más fán 
jelennek meg. A fehér bogyók (áltermések) júni-
us végén fejlődnek ki, és decemberre érnek meg. 
A bogyók belsejét ragacsos, nyúlós anyag tölti ki, 
húsa számos énekes madárnak nyújt téli táplá-
lékot. A XX. század közepén még Európa szinte 
minden táján elterjedt volt a fagyöngy bo-
gyóiból főzött madárlép, amivel madarakat 
fogtak, de légyfogót is készítettek belőle. Fi-
gyelem, a bogyók enyhén mérgezőek, al-
lergiás tüneteket okoznak!

gyógyító hatása
Leveleit és öt milliméternél nem vastagabb fia-
tal ágait gyűjtik novembertől februárig. Rendkívül 
széleskörű a felhasználása. Leginkább magas 

     fehér
fagyöngy

Az angolszász 
hagyomány szerint, 
ha egy férfi és egy 
nő karácsonykor 
a fagyöngy alatt 
csókot vált, szerelmük 
örökké fog tartani.

vérnyomásra és érelmeszesedés megelőzésére 
használják. Ezt a hatását nemcsak a házi prak-
tikákban kamatoztatjuk, a gyógyszergyárak is 
fontos alapanyagként használják. Hatóanyag-
tartalma nagy mértékben függ a szedés idejé-
től és a gazdafától. Például a galagonya bokorról 
gyűjtött fagyöngy még hatékonyabb vérnyomás 
csökkentő. Vízhajtó és vérzéscsillapító hatása is 
van. Köhögésre, szamárköhögésre, asztmatikus 
és egyéb görcsökre is jó. Nyugtató hatása miatt 
epilepsziás rohamok megelőzésére, fejfájásra is 
alkalmazzák. Javítja az immunrendszer működé-
sét. Kismamáknak is ajánlott, mert erősíti a méh 
izomzatát. Kis mértékben csökkenti a vér cukor-

szintjét, ezért a cukorbe-
tegeken is segít. Teáját 

hideg áztatással készítik.

A fagyöngy remek gyógyító ha-
tásán túl szép növény is, kedvelt ka-

rácsonyi szimbólum. Csipkebogyóval 
és magyallevéllel gyönyörű karácsonyi 

díszeket lehet készíteni belőle. 

a

Koreában szeretnek étteremben ünnepelni, 
és pihenni vagy szórakozni), szabadidőnkben 
pedig kirándultunk. Közösen vagy egyénileg 
megnéztük a helyi látványosságokat, kultu-
rális vagy mindennapi érdekességeket. Mert 
még a hétköznapi dolgok is érdekesek egy 
ennyire nagyon más közegben! Hagyomány-
teremtő jelleggel egy hétvégi sátorozás is volt 
az önkénteseknek, más koreai roverkorú fia-
talokkal, és ott ténylegesen megtapasztalhat-
tuk, hogyan élnek, főznek, alszanak, milyen 

programokat csinálnak a koreai cserké-
szek. Nos, ők még a táborban is rizst 
főznek. De az aztán nem akármilyen!

A cserkészet összeköt, ez volt a leg-
hangsúlyosabb tapasztalatom. Akkor 
is, ha más a vallásunk, a bőrszínünk 
különböző, ha gyökeresen más kultu-
rális háttérből jövünk, és akkor is, ha 
másként verjük föl a sátrat, és más 
jellegű programokat szervezünk a 
gyerekeknek. Visszamennék bármi-
kor Ázsiába, Koreába, a suncheoni 
cserkészparkba. sz
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találd meg a Tíz különbséget!
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