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Új irodába, VIII. kerületi Párbe-
széd Házába, a Horánszky utca 
20. szám alá költözött a Magyar 
Cserkészszövetség projektirodá-
ja. A Titkárság marad a szövet-
ség székházában, a II. kerületi 
Tömörkény utcában.

1912-ben adták át a Jezsuita 
rend Mária Kongregációs Ottho-
nát, a mai Párbeszéd Házát. Az 
I. Világháborút követően, majd a 
gazdasági világválság idején a je-
zsuiták a korabeli forrásfejlesztés 
kiváló példájaként adományok-
ból fenntartott ingyenkonyhát és 
segélyegyletet létesítettek a Ho-
ránszky utcai épület alagsorában. 
Akkoriban ez a kezdeményezés 
teljes családokat mentett meg az 
éhhaláltól.

A Párbeszéd Háza a hitüket 
megvallóknak és a társadalom 
bármely rétegének egyaránt te-
ret ad a párbeszédre. Tökéletes 
szellemiségű hely a cserkészek-
nek, akik évszázada dolgoznak 
sokszor eltérő hátterű személyek 
bevonásával, hogy párbeszédet 
hozzanak létre ember és ember, 
gyermek és gyermek között.

125 éve, 1889. január 20-án 
született Sík Sándor, a Ma-
gyar Cserkészszövetség 
első elnöke, a magyar ka-
tolikus cserkészek lelkiségi 
mozgalmának, a  Táborke-
resztnek az alapítója. Sík 
Sándor piarista tanár, tartományfőnök, költő, műfordító, iroda-
lomtörténész, író, a Magyar Tudományos Akadémia levelező 
tag ja is volt. Zsidó vallású szülei katolikus hitre tértek, őt a 
budapesti piarista gimnáziumba íratták. 1903-ban lépett be a 
piarista rendbe, később magyar-latin szakos tanári diplomát, 
majd doktori végzettséget is szerzett. Tanári, költői és iroda-
lomtudósi munkája mellett egyik alapítója és irányadója volt a 
magyar cserkészmozgalomnak. A II. Világháborúban a nyila-
sok által kivégzett jelentős írónk, Szerb Antal patrónusa volt 
tanárként és cserkészvezetőként egyaránt.

sík sándor

eurázsiai dzsembori 2014

költözés

2014. július 25. és augusztus 4. között kerül 
megrendezésre Kazahsztánban, Astana mellett, 
a nagy kalandnak ígérkező 3. Eurázsiai Dzsem-
bori. A Kazahsztáni Cserkészszövetség szere-
tettel vár külföldi, így magyar cserkészeket is. 
A tábor hivatalos nyelve az orosz lesz, de az 
oroszul nem tudók számára biztosítanak fordí-
tót. További információt a táborról a Kazahsztá-
ni Cserkészszövetség oldalán lehet találni an-
gol nyelven (http://scouts.kz), vagy írjátok be a 
böngészőbe: Jamboree of Eurasia region 2014. 

Résztvevőnek 12-18 éves, a nemzetközi tábor-
törzsbe (IST) pedig 18 év feletti cserkészek je-
lentkezhetnek. Astanába repülővel fogunk utaz-
ni, Kijeven keresztül.

Az előzetes jelentkezés határideje 2014. január 
15. volt, a végleges jelentkezés határideje pedig 
2014. február 15. Részletes információkat a tá-
borról és a részvételi díjakról itt találtok: http://
mu.cserkesz.hu/elsoker/2013/12/18/eurazsi-
ai-regios-jamboree/

m
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A Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség, va-
lamint az emléktűz-gyújtásról gondoskodó 
457. számú Prohászka Ottokár Cserkész-
csapat idén huszadik alkalommal szervez-
te meg a történelmi egyházak ökumenikus 
imádságos megemlékezésével egybekö-
tött kegyeleti tűzgyújtását, mellyel a máso-
dik világháború magyar hősei előtt tisztelegtek. 1943. január 12-én kö-
zel 120 ezer magyar katona esett el a Don-kanyarban. A történelmi 
egyházak képviseletében Spányi Antal megyés püspök emlékezett a 
hősi halált halt katonákra. A megemlékezés helyszínéül évről-évre az 
1993-ban épített, pákozdi  Don-kanyar Emlékkápolna szolgál.

tűzgyújtás

új iroda

125

A Somogy Megyei Közgyűlés azon személyek és 
kollektívák elismerésére, akik kiemelkedő tevékeny-
ségükkel a megye fejlő-
dését szolgálták, illetve 
munkájukkal kimagasló 
érdemeket szereztek, el-
ismeréseket alapított. 

Somogy Polgáraiért Díjban 
részesült Pauer Sándor, a 
balatonboglári 622. Gaal 
Gaston Cserkészcsapat 

csapatparancsnoka Az 1990 őszén életre hívott 
cserkészcsapat alapító vezetőjeként szervezi, irá-
nyítja a mintegy 60 cserkészből álló csapatot. A 
gyerekeknek, fiataloknak tartalmas elfoglaltságot, 
elméleti és gyakorlati ismereteket, haza- és termé-
szetszeretetet, és legfőképpen a közösség élmé-
nyét nyújtják hétről hétre, nagytáborról nagytáborra. 

A kisebbek és az „öregcserkészek” kö-
zött is életre szóló barátságok szövődtek 
és visszajárnak azok is, akik már elkerül-
tek Boglárról. Pauer Sándor Varga Béla és 
SzőllőSi Ferenc plébánosok szellemi örök-
séget viszi tovább barátaival, cserkész-
tiszt társaival. Sík Sándort idézve azt vall-
ja: legyen a felnövekvő nemzedék „em-
berebb ember és magyarabb magyar”.

a Don-kanyar emlékkápolnánál elismerés
a cserkészvezetőnek
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Interjú Katona Andrissal

Mi leszel, ha nagy leszel? Ügyvéd, 
rajztanár, informatikus, vagy 
népdalénekes? Bármit is választasz, 
attól még cserkész maradsz. Katona 
András – Kat, csst. (831.), élő példája 
annak, hogyan lehetsz sikeres, ha a 
szakmádat ötvözöd a cserkészettel.

csillaghegyi
csibész

mcs Gratulálunk a Junior Príma-díjhoz! Két éve, 
26 évesen nyerted el az építész szakma elisme-
rését, és cserkész témával pályáztál. Bejött.
katona andrás  A Csobánkai Közép-európai 
Cserkészpark rehabilitációja volt a diplomamun-
kám a Műegyetemen (Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem). Már ott sem támo-
gatta mindenki a terveimet, de sok rostán, kitar-
tó munkával, és a tanszékvezetőm, Balogh Ba-
lázs támogatásával végül sikeresen megvédtem 
a diplomát. Nem mondom, örültem, hogy vége 
lett az egyetemnek! – nevet. A választásom nem 
volt szokványos. Én a Rajz- és Formaismere-
ti Tanszékre jártam, ahol szabadkézi rajzzal fog-
lalkoztunk. Ez az egyik legfelkapottabb terület, a 
másik a középület-tervezés. Gyerekeknek parkot, 
bizonyos értelemben játszóteret építeni a kívülál-
lók számára, akik nem ismerik a cserkészet ne-
velési módszertanát, komolytalannak tűnhetett.

mcs  Mit álmodtál Csobánkára?
kat  Csillaghegyi cserkész vagyok, Csobánka a 
szívügyem. A park gyönyörű területen fekszik 
a település határában, a Dera patak mentén, az 

Oszoly erdő mellett, a Pilis egyik legszebb he-
lyén, a Duna-Ipoly Nemzeti Park szomszédságá-
ban. A park az épületek szempontjából nem túl 
szerencsés, mert ott egy ház, amelyik nincs jó 
állapotban, és rossz helyen is van. És további ki-
sebb házak is vannak a területen. Először úgy 
álltam hozzá, hogy akkor lássuk, ebből mit lehet 
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Nagysziklából
Varázshegy

Az óriáskerékről vagy a hullámvasútról nem is 
tűnt nagynak. Ha arra vonatoztál, vagy az autó-
pályára kanyarodtatok a felüljárón, akkor is alat-
tatok volt a Nagyszikla a maga 34 méter magas 
csúcsával. Mégis, a földön járva ez a mestersé-
ges szikla barangolóssá, kalandosabbá teszi az 
állatkert felfedezését. Így lett kitalálva több mint 
száz évvel ezelőtt. A Fővárosi Állat- és Növény-
kertről szóló sorozatunkban elsőként a Nagyszik-
lába bújunk körülnézni.

az állatkerttel szemközti Széchenyi fürdő termálhője 
adja a meleget.

irány a tudás barlangja!
A hegy belsejébe lépve máris döntéshelyzetben a 
homo sapiens: a három út közül melyiket válasz-
szam? Ha tovább megyek felfelé, akkor a Darwin 
laborba érek, ha lefelé vinne a szívem, akkor az 
Őstengerhez jutok az élet bölcsőjét vizsgálva, ha 
pedig inkább vennék egy sima balost, akkor három 
szinten várnak a meglepetések. Ígérnek játékokat, 
csontvázakat, maketteket és élő állatokat: levélvágó 
hangyakolóniát, félarasznyi, ártalmatlan csótányo-
kat, vagy sivatagi vakondpatkányt. Kezdjük inkább 
az elején. 

az őstenger 
A félhomályban azon vesszük 
észre magunkat, hogy a több 
százmillió évvel ezelőtti óceán víz 
alatti sivataga felett lépkedünk. 
Távolabb egy korhű medencé-
ben cápák és ráják kerülgetik 
egymást, de számolni is nehéz, 
hányféle lehet. Az egyik rájának 

gitár alakja van, a másik egy nagy repülőszőnyeg-
re hajaz. Amott pedig tőrfarkú rákok araszolnak. 
Ők is fittyet hánytak az evolúciónak, 200 millió éve 
változatlan a formájuk. Láthatsz itt még korallokat, 
és bohóchalakat, és ha jól figyelsz, még fátyolszerű 
medúzákat is kiszúrhatsz a vízben, vagy tenger-
fenéken araszoló halakat, rákokat. Ha jókor jössz, 
még látványetetésen és rájasimogatáson is barát-
kozhatsz a tengeri élőlényekkel. 

Maradjunk még a vizek világánál, de már egy má-
sik teremben, a leghosszabban vagyunk, ahol fe-
jünk fölött, a vasbeton gerendák alatt egy élet-
nagyságú ámbráscet lengedez. A tátott szájú állat 
persze nem igazi, sosem volt az. Ez egy makett, 
ahogyan a többi, itt kiállított tengeri élőlény is ártal-
matlan váz és habszivacs. Ilyen a nagy fehér cápa, 
az óriáspolip és az óriásmedúza, vagy a barnamo-
szat, rögtön egy bálna szívének szomszédságá-
ban, amelybe a kisebbek bele is tudnak bújni. Hal-
lottad már a cetek énekét? A Varázshegyben sok 
más lélegzetállító kisfilm, előadás és bemutató mel-
lett azt is meghallgathatod. Folyt. köv. 

Hősök teréről a Vá-
rosligetbe érve a gyö-
nyörű elefántos kapu 

az első, ami megállítja az 
embert. A hamarosan 150 
éves Állatkert grandiózus, 
1912-ben befejezett felújítá-
sakor épült a bejárat is, mint 
a legtöbb műemléki épület 
az Állatkertben. A kor stílusát követve ún. szecesz-
sziós műremekek készültek, az akkor legnevesebb 
építészek bevonásával. A Kis- és Nagyszikla is ek-
kor épült fel. Az ilyen mesterséges sziklahegyek 
az állatkerti építészet csúcsát jelentették akkoriban, 
és az elkövetkező években sok helyen elterjedtek 
a világban. Ma Budapesten kívül csak Hamburg-
ban és Párizsban léteznek ilyen építmények euró-
pai állatkertekben. A Nagyszikla eredetije az erdélyi 
Hagymás-hegység sziklatornyos Egyeskő-csúcsa, 
ezt másolták le a korabeli szobrászművészek. Tar-
tószerkezete vasbetonból áll. 

Régen alig hasznosították a belsejét, de azért volt itt 
korcsolyapálya, lovarda, céllövölde is. A teteje víz-
toronynak épült, de mire az építése befejeződött, 
már nem volt rá szüksége az Állatkertnek, ideért 
a vezetékes víz. A hatalmas szikla felszíne alatt 
ma az Állatkert legizgalmasabb téli eseményei zaj-
lanak lenyűgöző látványosságokkal, eddig nem is-
mert állatokkal és ismeretekkel találkozhatunk. Míg 
régen fáztunk volna a kifűthetetlen sziklában, ma 
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kihozni. De aztán az építész konzulensem – aki 
mások mellett segíti a munkámat –, azt javasolta, 
hogy inkább tiszta lappal lássunk a tervezéshez. 
Ugyanis lehetne még többet költeni a felújítások-
ra, de ettől sajnos nem lenne jobb a park. Csak 
egy dolog maradna meg, egy öreg kápolna. Azt 
felújítanák. 

Alapvetően kisközösségeket, kis csoportokat 
szeretne kiszolgálni a terület, amelyen átfut a pa-
tak. Úgy gondoltam, ennek mentén fűzöm fel az 
őrsi, kisközösségi szálláshelyeket. Ezen kívül van-
nak kiszolgáló épületek, van egy sátorozásra ki-
alakított rész, a hozzá tartozó kiszolgáló létesít-
ményekkel, és két központi épület. Ezek egyike 
konferenciaközpont, a másik egy étterem. Termé-
szetesen az őrsi házaknál is kialakítottam tűzra-
kásra használható területet.

mcs  A Nemzeti Nagytáborban a sok őrsi, altábo-
ri építmény ötletességről, ügyességről, lelemény-
ről tanúskodott. Meg jelenik a tervedben ez a já-
tékosság?
kat  Bizony, az is jó a cserkészetben, hogy ezek-
kel a csomózásokkal, építkezésekkel mindenki 
bele tudja vinni a saját egyéniségét, kreativitá-
sát a munkájába. Ez nem múlik el később sem. 
A csobánkai tervezésnél azért alkalmazkodnom 
kellett a tájhoz, a település hagyományos építé-
szetéhez, amely sváb jellegű, paraszti léptékű. 
Végül egy sejtelmes, játékos tetőmegoldást ta-
láltam ki. Egy olyan tetőt, ami úgy tűnik, mintha a 
házak felett lebegne. Én így játszottam.

mcs  Akkor mondhatjuk, hogy a cserkészettől 
kaptál ihletet.
kat  Igen. Az erdei lépték az, ami közel áll hoz-
zám, de az egyetem alatt terveztem én borá-
szatot, mentőállomást, orvosi rendelőt, lakóparkot 
és persze családi házakat is, de a szívem visz-
szahúz az erdőbe. És ahogyan a lelkület találko-
zik a kreativitással, az nagyon tudja motiválni az 
embert.

mcs  Tanszékvezetőd, Balogh Balázs terjesztet-
te fel a díjra a diplomádat, amit neked újra kellett 
írnod, ki kellett egészítened. Az építőművészet 
kategóriában a harminc év alattiaknak szánt 
elismerést kilenc másik tehetséges kollégád-
dal együtt kaptátok meg. De lesz-e a tervből 
valóság?
kat  Nagyon remélem! Vannak tervek 
arra nézve, hogy fejlesszük a cser-
készparkokat. A csobánkai tervemet 
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szIgenis meg kell mutat-

nunk, hogy milyen 
kreatívak, innovatívak 
vagyunk!

katona andrás

cserkészmúlt

Kat 1994-ben lett cserkész 

a csillaghegyi 831. Szent 

Kristóf cserkészcsapatban, 

vagy ahogy magukat neve-

zik, a csillaghegyi csibé-

szeknél. 2001-től őrsvezető, 

de volt vezetőképző-tábor 

parancsnoka, és kiképző a 

Pál utczai fiúk altáborban. 

2004-től 2010-ig a 831. 

csapat parancsnoka volt. 

A vezetőképzést 2007-ben 

fejezte be egyetemi tanulmányai miatt.

odaajándékoztam a szövetségnek, és a park ve-
zetője is örömmel vette, hogy a tablót kirakhatja 
a falára, plusz egy szép makett is készült a park-
ról. Az önmagában örömteli számomra, hogy egy 
erős szakmai zsűri mondta ki rá, hogy ez jó, és 
mostantól bármikor elő lehet húzni a tarsolyból.

mcs  Sokan a munkájuk miatt maradnak el a 
mozgalomtól, te viszont direkt olyan munkát vá-
lasztottál, ami megtartott aktív cserkésznek. 
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kat  Így alakult. Az életem legszebb évei vol-
tak azok, amikor gyerekcserkész voltam. Ná-
lunk Csillaghegyen nagyon jó közösség alakult 
ki. Persze számít az is, hogy milyen karizmatikus 
vezetője van a csapatnak, de ugyanakkor min-
denki felelős azért, hogy milyen a közösség. A 
maradásom másik oka az őrsvezetőképzésben 
szerzett élményeim. A VK táborból hazatérve ti-
zenöt évesen arra számítottam, hogy majd ka-
pok öt-hat szőke, kékszemű kisfiút, akikkel majd 
foglalkoznom kell. Hát ez nem így történt. Csil-
laghegy nem ennyire egyszerű környék. Az első 
két őrstagom két kis roma gyerek volt. Toboroz-
tam a helyi általános iskolában, és nekik megtet-
szett a dolog. Nagyon aranyosak voltak. A har-
madik tag egy értelmi fogyatékos srác volt, szó-
val elég szokatlan helyzetbe csöppentem. Addig 
nem volt roma származású, vagy fogyatékkal élő 

a csapatunkban. Aztán voltak nehézségek is. A 
cigány gyerekeknek nem volt postaládájuk, de 
egy szorgalmas farkaskutyájuk igen. Úgy kellett 
a portyalevelet eljuttatnom a nyitott bejárati ajtóig, 
hogy én legyek a gyorsabb, ne a kutya. Átugrot-
tam a kerítésen, és nagyon szaladtam. Sikerült.

mcs  Mit tanultál ennek következményeként ma-
gadról, a külvilágról?
kat  Voltak izgalmas szituációk, és kezelni kel-
lett a társadalmi különbségeket. A csapat tudott 
adni szociális kedvezményeket a rászorulóknak, 
én is mindig kértem, mint őrsvezetőjük, így ők is 
tudtak jönni kirándulásra, ha a költségekre nem 
futotta volna a családnak. Ezek az élmények to-
vábbi lökést adtak nekem, hogy maradjak a kö-
zösségben. Akkor, tizenöt évesen, olyan helyzet 
elé állított az élet, hogy addig ismeretlen kultúrájú, 

előttem ismeretlen élethelyzetben lévő gyereke-
ket kellett nevelnem. Az értelmi fogyatékos fiú, 
Gyuri sokat adott az őrs tag jainak. Ugyan a leg-
többet a sarokban ülve töltötte az időt, időnként a 
BKV menetrendet olvasva, hiá-
ba hívták, ritkán ment a töb-
biekkel játszani. Alighanem 
a helyzetéből adódó kudarcot 
akarta elkerülni. De ami fel-
tűnt mindenkinek, hogy hihe-
tetlenül jószívű volt. Gyakran 
hoztunk édességet, finomságot 
magunkkal, amit ima után min-
dig megosztottunk egymással, 
igazságosan. Ő a saját részét 
is meg szerette volna oszta-
ni a többiekkel. Ennyire önzet-
len volt mindenben. Ezek a hét-
nyolc éves gyerekek nagyon 
fogékonyak ebben a korban, 
érzékenyebbek, empatikusab-
bak, mint én voltam akkor, ti-
zenöt évesen. Én korábban nem 
ismertem közelről roma, vagy fo-
gyatékkal élő embereket. 

A segédtiszti vezetőképző tábor 
aztán egy újabb perspektívába he-
lyezte nekem a cserkészetet, új 
szemszögből, megvilágításból lát-
tam rá a feladatunkra. 18 éves vol-
tam, akkor fejeztem be a gimit, és 
nagyon nagy megerősítést adott ne-
kem. Nemcsak a cserkészet terén, 
vagy a hitben, hanem az életveze-
tésben, jellemfejlődésben is. Termé-
szetesen voltak veszteségeink is, 
olyan gyerekek, akik elmaradtak, 
vagy nekünk kellett elküldeni a csa-
patból, mert rossz hatást gyakoroltak 
a többiekre. De azt mondom, hogy a rájuk fordí-
tott idő sem elvesztegetett! Biztos vagyok ben-
ne, hogy azok a srácok is sokat tanultak, akiket 
„elveszettünk”, és sohasem tudhatjuk, hogy ké-
sőbb, az életben mikor kapnak erőt a megélte-
ket felidézve. Ezek közül a gyerekek közül többen 
velem voltak először templomban, tanulták meg 
a Miatyánkot, vagy keresztet vetni. Szerintem 

nagyon sokat kaptak a cserkészettől. És itt ki-
emelném, hogy nem elsősorban az őrsvezető az, 
aki nevel. Azt gondolom, hogy a közösségnek 
van jellemformáló ereje!

Igenis meg kell mutatnunk, hogy mi-
lyen kreatívak, innovatívak vagyunk. Mennyire 
meghatározó a közösség működésében a test-
véri együttműködés, együtt dolgozás. Ahogyan 
egy tábort fel tudunk építeni, egymást segítve, 
vagy a saját munkánkkal, amiben mi a leg jobbak 
vagyunk, ki-ki, a maga tehetsége szerint. Az, 
hogy egymásból a leg jobbat hozzuk ki, az fan-
tasztikus dolog! 

Csillaghegyi 
cserkész vagyok, 
Csobánka  
a szívügyem!
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Na, ki a legény
a gáton?

de határozott vezetői feladatra születtek. Ezút-
tal is bebizonyosodott, hogy a cserkészek jól ke-
zelték a helyzetet, ennek örömére alakult ki az 
együttműködés a Magyar Cserkészszövetség és 
az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
között. 

mcs  Mik a szakág legfontosabb feladatai, mi min-
dennel foglalkoztok?
lóránt  Alapvetően két dolgot tettünk. Létrehoz-
tuk a cserkészeten belül a katasztrófavédelmi 
szakágat. Ennek keretében megszólítjuk a kósza 
és vándor korosztályt, és aki kedvet érez, szert 
tesz arra az egyedi tudásra, amelynek birtoká-
ban egyebek mellett árvízi helyzetben is szak-
szerűen tud majd segíteni. A szakági vezető 
emellett a tábori biztonság, tűzvédelem biztosítá-
sára is oktatja majd a cserkészeket, akik orszá-
gos lefedettséggel, csapatszinten egy-két fővel 
felelősséget tudnak vállalni táborok tűzbiztonsá-
gában, az esetleges védekezés lebonyolításában. 
A szakági tagok dolga és felelőssége lesz, hogy 

csapattáborok előtt bekopog janak a helyi tűz-
oltókhoz, és tájékoztatást nyújtsanak: „Ekkor és 
ekkor, itt és itt táborozunk. Ha baj van, számítunk 
önökre, de ránk is számíthatnak!” Vállalásunk 
másik részeként megalapítottuk a Cserkész 
Mentőegységet a katasztrófavédelemmel karölt-
ve. Arra törekszünk, hogy a hivatásos tűzoltók, a 
polgári védelmisek mellett jelentős hangsúly he-
lyeződjön a cserkészek részvételének növelé-
sére az önkéntes munkában, mert előfordulhat, 
hogy a katasztrófavédelem személyi állománya 
nem elegendő egy adott veszélyhelyzet elhárí-
tására. Elméletileg persze minden felnőtt ember 

avaly márciusi hó zúdult az országra, júni-
us elején pedig hatalmas árvíz fenyegette a 
Duna mentén élőket. Ezreket kellett kitelepí-

teni Közép-Európában. Csehországban szükség-
állapot, Németországban katasztró-
fariadó volt. A folyó szinte teljes ha-
zai szakaszán rendkívüli árvízké-
szültség volt érvényben. Önkéntesek 
nélkül nem lehetett volna megfékezni 
az áradást. Várható volt, hogy nagy 
kihívás elé állítja az országot a kö-
zelgő ár, ezért merült fel a cserkész 
vezetőkben, hogy jó lenne a kataszt-
rófavédelembe cserkész önkénteseket 
is bevonni szervezett formában. Közel 
száz cserkész vett részt végül az árvízi mun-
kálatokban. Az összefogásnak köszönhetően új 
szakág is alakult a szövetségben, a katasztrófa-
védelmi. Így ezután az eddigieknél is szervezet-
tebben tud meg jelenni a cserkészet, ha segítség-
re van szükség.

mcs  Egy komplett szervezetet létrehozni nem lehet 
csak úgy, elkapkodva. Hogyan kezdődött? 
kovács lóránt  A kezdetekkor, júniusban, egy 
sms-riadóláncot tudtunk kialakítani, amelynek 
az országos központ volt az elosztóegysége. 
A száz jelentkezőt tízfős csapatokra osztottuk, 
a csapatfőnökük értesítette őket a központi hí-
rekről. Így kaptuk a hírt, mikor, hová kell men-
ni, és mennyi emberre van szükség az adott 
helyszínen. Egy-két órás reakcióidővel tudtuk a 

kötelezően behívható, de a kényszerítés nem jó 
eszköz. Ma inkább úgy működik a rendszer, hogy 
helyben biztosítanak lehetőséget az önkéntes 
munkára, egyénileg, vagy akár szervezett for-
mában. Mi, cserkészek, ez utóbbit választottuk, 
hiszen a mozgalom alapja is az önkéntességre 
és a csapatmunkára épül. Elsősorban a dél-budai 
katasztrófavédelmi kirendeltség önkéntes mentő-
egységeiben vagyunk jelen az alpinisták, búvá-
rok, önkéntes tűzoltók, polgári védelmisek mellett. 
Jelenleg húszfős a csapatunk.

mcs  A jelentkezők az ősz folyamán részt vettek 
egy elméleti és egy gyakorlati képzésen, és sikeres 
vizsgát tettek, miután minősített hivatásos önkénte-
sek lettek.
lóránt  Nem volt nagy ör-
döngösség, mert alapve-
tően olyanok jelentkeztek, 
akiknek már volt e téren 
tapasztalatuk. Azonban 
a gyakorlati tudásunkat alátá-
masztottuk és pontosítottuk el-
méleti szinten is. A minősítő 
vizsgán a fővárosi igazgató is 
jelen volt, külön kiemelte a cser-
készek szervezettségét, fegyel-
mét. Mostantól az önkéntes állományba tarto-
zunk, és ha bármi baj adódik, legfeljebb hat órán 
belül a helyszínre érkezünk. Telefonos próbari-
asztások során edződünk a feladatra.

A katasztrófavédelmi szakágba a 14 évnél idő-
sebb, a Cserkész Mentőegységbe a 18 évnél idő-
sebbek jelentkezhetnek, ezen a címen: katasztro-
favedelmi_szakag@cserkesz.hu. 

cserkészeket mozgósítani. Ez azért volt így, mert 
a többség egyetemista korú, ráadásul pont vizs-
gaidőszakban jártunk, így kicsit szabadabb idő-
beosztással rendelkeztünk. De vizsga ide, vizsga 
oda, ugrottunk. Amikor rezgett a telefonom, én a 
csendes könyvtárból, tanulás közben rohangál-
tam ki koordinálni az eseményeket, eligazítani a 

többieket.

mcs  Mi volt a cserkészek szerepe a 
védekezésben?
lóránt  Szentendrén és Budakalá-
szon egy-egy jelentősebb védművet 
a cserkészek építettek és tartottak 
fenn, mert a katasztrófavédelemnek 

és az árvízvédelemnek nem volt ép-
pen erőforrása arra a területre, viszont 

kulcsfontosságú helyszínnek bizonyultak. 
Ilyenek a pataktorkolatok is, amelyekről senki 
sem gondolná, hogy milyen fontos szerepük van 
a védekezésnél. Hiába épül ki a part menti véd-
mű, az ár a patakot visszaduzzasztva megkerüli 
a gátat, és minden úszik. Ezeket a helyszíneket a 
cserkészek tartották rendben, irányítva a vízmű-
vesek és a civil önkéntesek munkáját, koordinál-
va a homok- és zsák utánpótlást. 

mcs  Volt már hasonló tapasztalatok?
lóránt  Az országot sújtó korábbi nagy dunai 
és tiszai árvizeknél tettünk szert komolyabb ta-
pasztalatokra. Akkor kiderült az is, hogy ilyen ko-
moly stresszhelyzetben ki, mire alkalmas. Van 
olyan, aki erejénél fogva kitartó a homokzsáko-
lásban, vagy a gátrakásban segédkezik, van, aki 
jól tudja kezelni a riadt lakosokat, mások higgadt, 

Katasztrófavédelmi Szakág 
és Cserkész Mentőegység 
alakult. Kovács Lórántot, 
csst., (412.), a szakág 
vezetőjét kérdeztük.

t

sz
a

k
á

g

 magyar cserkész 13magyar cserkész   magyar cserkész   12



 magyar cserkész 15magyar cserkész   14

in
te

r
c

se
r

k
é

sz

okavillantás és alkoholivás tilos, cserébe igen 
vendégszerető emberekkel találkozhat, aki 
Iránba látogat. Szakadj le a netről; Kína után 

Iránban cenzúrázzák a legtöbb weboldalt, és nincs 
nagy sávszélességű 
internet! Kedvet 
kaptál a kirán-
dulásra? Böröcz-
ky Csongor (442.) és 
Bársony Kristóf őrsve-
zető (442.) igen. Szerve-
zik is a kiutazást, miu-
tán ők is ott voltak azon 
a Cserkészklub előadá-
son, ahol egy háromfős 
csoport számolt be hátizsákos túrájáról Irándulás 
címmel.

mcs  Hogyan győztétek meg a többieket, hogy 
erre az ellentmondásos megítélésű földre lépje-
nek?
böröczky csongor  Nem kellett senkit sem megy-
győzni. Irán ötlete úgy jött, hogy a tavalyi törökor-
szági túránk után kérdeztük meg a többieket, hogy 
hová mennének el a legszívesebben. Ők mondták 
Iránt. Alighanem jó híre ment a cserkészek között 
az Irándulás előadásnak, sokan ennek hatására 
dédelgették magukban a nagy tervet.

Irány Irán!
Mesebeli világ, és atomhatalom. 
Az emberi civilizáció egyik legősibb 
vidéke háromezer éves leírt 
történelemmel, de a bankkártyánkat 
hiába visszük, nincsen jelen a nyugati 
bankrendszer. Az ősi perzsák földjére 
indulnak a cserkészek.

b
legnagyobb városa, Per-
zsia gyöngyszemeként 
emlegetik, mert az iszlám 
művészet fellegvára. Alig 
várom, hogy megpillant-
sam az Imám teret, ami a 
világ második legnagyobb 
tere, 512 méter hosszú, és 
163 méter széles, kétszintes 
árkádokkal körülölelt terület.

mcs  Vallási értelemben is 
izgalmas az ország. Iszfahán egyik negyedében 
örmény keresztények is élnek, akik őseit a XVI. 
században telepítette ide az akkori uralkodó. A vi-
lág leglátogatottabb városa is Iránban található. Ti 
melyiket választjátok?
csongor  Mind a kettőt megszavaztuk. Az a bi-
zonyos népszerű város, Mashhad Irán vallási köz-
pontja, és évente 20 millió zarándok érkezik ide. 
Nem-muszlimok által is látogatható vallási központ. 
Innen megyünk tovább Teheránba, ahonnan visz-
szarepülünk a mi valóságunkba, Magyarországra.

Bővebb információ és jelentkezés: boroczkycs@
gmail.com. Határidő: 2014. február 15. Utazás: 2014. 
július 15-25-ig. 

ebbe a pompázóan buja, 
zöld kertbe csöppenünk.

mcs  Miben különbözik 
ez a túra az utazási iro-
dák által szervezett, bo-
csánat, de professzioná-
lis, rutinos formától?
csongor  Akár hiszed, 
akár nem, egyéni utazó-
ként olcsóbban lehet ki-
jönni, mintha szervezett 
formában, csoportosan járnánk körbe az országot. 
Ráadásul itt nem csak a turistáknak kínált helyek-
re jutunk el, hanem felfedezhetjük Irán intimebb 
arcát is. Nem az a tervünk, hogy nagy szállodák-
ban aludjunk, hanem kisebb panziókban, hostelek-
ben keresünk magunknak helyet. Ha harminc fős 
a csoport, akkor sem kezdünk el alkudozni a légi-
társasággal, és érdekes módon mégsem drágább 
így. Ráadásul a helyiekhez is közelebb lehet kerül-
ni, mintha egy zászló mögött terelgetnének az ide-
genvezetők.

kristóf  Azért a kihagyhatatlan Perszepoliszt is 
meglátogatjuk, illetve azt, ami maradt belőle. Még 
Nagy Sándor gyújtatta fel bosszúból a korábbi per-
zsa birodalmi központot. Iszfahán Irán harmadik 

mcs  Nem lehet, hogy csak szerencsések voltak 
ők hárman? 
csongor  Irán meglepő módon biztonságos or-
szág. Az igaz, hogy nehéz bejutni. Vízumot és 
meghívólevelet kell szerezni, be kell tartani a szigo-
rú vallási, öltözködési szabályokat, de ha már bent 
vagy, az ősi, hagyományos vendégszeretettel talál-
kozhatsz. De vigyázz, ők nem arabok, hanem per-
zsák, ez is egy ilyen fontos ismeret, amit illik tudnia 
az utazónak.

mcs  Ti nyáron fogtok menni, amikor a legmele-
gebb lesz. Milyen a kötelező viselet?
kristóf  Férfiaknak hosszú nadrág, a vállakat elfe-
dő ruházat, de legalább a rövid uj jú póló és a szan-
dál viselése megengedett. A nők tetőtől talpig fe-

dettek, csak az arc maradhat szabadon. 
Zárt cipőt és zoknit kell hordaniuk, akármi-
lyen tikkasztó is a hőség. Szűk ruhás, test-
re simuló nadrágot viselő nő sincs a közte-
reken. Az a szabály, hogy a legmagasabb 
mecset tornya feletti területen lehet ledobni 
a ruhát. Például északon, az Alborz hegy-
ség már jó magasan van, ide tervezünk is 
egy kirándulást, de ezt már nem a hivata-

los program részeként...

csongor  Bemerészkedünk a sivatagba is. Még 
hajnal előtt a Kaluts sivatag felfedezésére indu-
lunk, mely többek között arról híres, hogy itt mérték 
a világon a legmagasabb hőmérsékletet: 70 fokot! 
Buszunkkal behatolunk a sivatagba, ahol az extrém 
szélerózió egészen elképesztő alakzatokat alakí-
tott ki: mintha egész városok állnának ki ahomok-
ból sok méteres tornyokkal, várakkal és mindenféle 
méretű és formájú szobrokkal. A központi oázisba, 
Shahdadba is ellátogatunk, majd Mahanba utazunk, 
ahol megtekintjük a Bagh e Shahzadeh-t. Mint-
ha egy másik bolygón lennénk! A sivár sivatagból 



agyományosan a regös szakágiak januá-
ri programja ez a téli rituálé. Az első alkalom 
1993-ban volt, azóta generációk is-

merkedhetnek meg a népi 
kultúra egyik jelentős közös-
ségi eseményével. A disz-
nóvágás minden érdeklődő 
számára nyitott program volt, 
a facebook-on is meghirdet-
ték. (Így találkozik a hagyo-
mány és a modern technika.)

A kiadós töltött káposztán, 
pörköltön kívül készült még májas hurka, sütni és 
füstölni való kolbász is, amiből a regös táborosok-
nak még nyáron is jut.

A korán útnak indult böllér a többiek segítségével 
leemelte az utánfutóról az éhes, egy napja csak ví-
zen élő állatot, és egy elektromos sokkolóval szen-
derítette az örök moslékmezőkre a kocát. Ezt egy 
precíz szúrás követte, hiszen ki kell engedni a vért, 

ami sütve kiváló reg-
geli étel. Ez a kez-
deti, hátborzongató 
folyamat a legbát-
rabbak asszisztá-
lásával történt, akik 
egy edényben fog-
ták fel a vért. Az 
ötven-hatvan fős, 

túlnyomórészt kósza korosztályú cserkész, illetve 
őrsvezető eleinte kisebb körben állva szemlélte az 
eseményeket. A gyakorlottabbak forrázták, per-
zselték az oldalára döntött jószágot. Volt, aki lapát-
tal, volt, aki késsel tisztította a perzselt bőrt a hideg 
hajnali derengésben. Az állat másodszori forrázása 
és pörkölése után már kivirradt. 

Ekkor már késeit fente Öcsi, a törökkanizsai Haj-
bel Olivér, aki délvidéki vágást és mulatságot ígért 

a résztevőknek. Kicsi késével 
gyorsan dolgozott, buzdítot-
ta a legkisebbeket, hogy bát-
ran pózoljanak a malac farká-
val, fog ják meg a koca lábát. 
Állítólag szerencsét hoznak. 
Naná, hogy ezek alapján a 
legizgalmasabbnak a disznó 
bontása bizonyult.

Az a jó ebben a programban – mondta Varga Pé-
ter, Petyusz, őv. (205.), az esemény egyik szerve-
zője –, hogy ilyenkor a cserkészvezetők is lazán, 
a kisebbekre való figyelés kötelezettsége nélkül 
kapcsolódhatnak ki egymás között. Jó alkalom ez 
az ismerkedésre, tervek kovácsolására. Kezdetben 
azért jött létre ez a buli, hogy a regösök és a vk-
sok találkozzanak, barátkozzanak. Volt egy hosszú 
szünet, de a regös szakág vezetőinek köszönhető-
en négy éve újraindult a DisznóTour. 

A különös precízséget igénylő munkába nem száll-
hattak be a laikusok, azt Öcsi végezte el. Délvidéki 
szokás szerint bontotta fel késével a sokak örömé-
re pórul járt jószágot, éppen úgy, ahogy öregapjá-
tól látta a lakatosból lett hentes, – vagy ahogy ön-
magát nevezi, az „öntanult böllér”. A lányok és a 
fiúk közben megtalálták a maguk munkáját. A hús-
részek, a zsírszalonna darabolásában vették ki a 

DisznóTour 2014
Vágod?

Vágtuk. Pontosan január 11-én, 
reggel fél hétkor érkezett el életének 
végéhez a kecskeméti illetőségű, 
termetes, 183 kg-os koca, Alíz. 
A tort a házigazda, a Solymári 
cserkészcsapat (800.) szervezte.

h

Jut is,

marad is...
• 10 kg hurka, 10 kg sütni való kolbász,  10 kg májas készült, melyek a résztvevők  között lettek elosztva• Töpörtyű 7-8 kg

• Hájas tészta 9 kg• Töltött káposzta 120 adag• 35 kg füstölni való kolbász a regös tábor  készletébe

hagyományos leölé-
se még mindig hu-
mánusabb módja 
az élelmiszer-előál-
lításnak, mint aho-
gyan egy vágóhídi 
környezetben teszik.” 
– avatott be véle-
ményébe bennünket 
Ákos.

Kora délutánra már 
szőröstül-bőröstül fel 
lett dolgozva a koca, 
eljött az ideje a já-
téknak, majd az esti 
táncháznak. Jövőre is 
elmegyünk! 

részüket. A kockák a fazékba kerültek, hogy röpke 
fél nap múlva kész is legyen belőlük a töpörtyű. A 
lányok bekeverték a töltött káposztának valót, majd 

telirakták a faze-
kat a feltekercselt 
csomagokkal, míg 
mások a kolbász-
nak valót darálták, 
gyúrták össze a fű-
szerekkel. Az abá-
lóban pedig főtt már 
a májas hurkába 

való belsőség.

A fiatalok közül termetével és tapasztalatával is ki-
emelkedett Ragó Ákos csst. (834.), aki alapítója, és 
kezdetektől résztvevője a DisznóTour-oknak. Ő se-
gíti az újakat a cselekedve tanulás-
ban. Mert volt ám itt mit látni! 

„A városi fiatalokat jó ütköztetni az-
zal a ténnyel, hogy a húspultban 
lévő felvágott is ilyesféle folyama-
tok által nyeri el végleges formá-
ját, ráadásul ez esetben nem 
használunk az egészségre 
ártalmas adalékanyagokat. 
Hozzáadott érték, hogy lát-
hatják, valójában hogyan 
történik a hús feldolgo-
zása. Persze van olyan 
cserkészünk, aki ép-
pen a DisznóTour ha-
tására lett vegetáriá-
nus... Azért jó azt tud-
ni, hogy egy disznó 
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fotó: járdány bence

tt a kezem, nem 
disznóláb. Ja, de!

Koenig Boldizsár csst. (442.) 
tisztelgése disznó módra 
a 2014-es Disznótour-on.

i

a hónap
képe

magyar cserkész   18  magyar cserkész 19



p
r

o
g

r
a

m
a

já
n

lónektek ajánljuk!
xx. országos cserkészbál! 

Az időpont, a szervezők és a helyszín már biztos. A 25. 

Szent Imre Cserkészcsapat vár minden 16. évét betöltött 

cserkészt az idei bálra, február 22-én, szombaton, 19 órától a 

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumba (1114 Villányi út 27.). 

Ahogy eddig, meg jelenés idén is alkalomhoz illő öltözetben. 

Részletek a XX. Cserkészbál facebook-oldalán. Kattintsatok, 

vagy írjatok az orszagoscserkeszbal@cserkesz.hu e-mail 

címre!
Ha szereted a zenét, kreatív vagy, szeretsz versenyezni, 

és szeretsz táncolni, azt is megmutathatod, mit tudsz! Idén 

ugyanis ismét megrendezésre kerül a fergeteges táncver-

seny a Cserkészbál keretein belül. Ha jelentkezni akarsz, 

nincs más dolgod, mint elküldeni egy videót, amiben már 

látható az előadásra tervezett koreográfia. Részletekért 

érdeklődj Stipkovits Annánál rang, (25.): stipkovitsanna@

gmail.com. A nyeremény idén sem marad el! néprajzi családi nap
„Nincs párja Tárkánynak tán az egész világon” - A Fekete-Körös völgy ismeretlen világa címmel a Néprajzi Múzeum, és „elhozza” Köröstárkányt a budapesti közönségnek: február 1-jén, szombaton családi napot tartanak a nagy sikerű Erdélyen innen - Alföldön túl. A Fekete-Körös völgye a századfordulón című kiállítás kapcsán. A program különlegessége, hogy aktívan közreműködnek benne a Fekete-Körös völgyéből, Köröstárkányból érkezett vendégek. Velük közösen tartanak tárlatvezetést a kiállítás kuráto-rai. Grafikus üzenet címmel egész délután nyitott képregény műhelyt 

tartanak a nagykö-
zönség számára. A 
Kiállítás élőben elne-
vezésű programon 
a kiállításból kima-
radt tárgyakat, és a 
helyszínen készült 
fotókat mutatják 
be a kurátorok 
és a helyiek. A 
napot egy különleges, zenés programmal zárják. Az érdeklődők a népdalok és népszokások mellett különféle kürtőskalácsokat is megkóstolhatnak.A programok múzeumi belépőjeggyel látogathatóak.Helyszín: Budapest, Néprajzi Múzeum www.neprajz.hu. Időpont: február 1., 14 óra

kcsvk
Két képzési modulból álló őrsvezető-

képzés indul idén. 

1. modul: 7-10 éves gyerekekre speciali-

zált közösségi vezetők felkészítése 

A képzés időpontjai: február 14-16 és 

május 16-18 (hétvégi alkalmak). A kép-

zés központi eleme a tábor, melynek 

időpontja 2014. július 23. – augusztus 3. 

2. modul: Központi Kiscserkész Őrsve-

zetőképző (a képzésre való jelentkezés 

feltétele a 7-10 éves gyerekekre speci-

alizált közösségi vezetők felkészítése 

című képzés elvégzése.)

A kiscserkész őrsvezető-képesítést az 

október 10-12.-i hétvégén szerezhetitek 

meg, sikeres utópróbát követően. 

15-19 éves cserkészek jelentkezését 

várjuk, a jelentkezés határideje február 

3. Részletes információk a www.cser-

kesz.hu/kcsvk oldalon, vagy a kcsvk@

cserkesz.hu címen.

pécsi fesztiválok 
Az ország legnagyobb 
kulturális komplexumában, 
a pécsi Zsolnay Kulturális 
Negyedben Jégvirág Fesz-
tivál és Csokoládé Karnevál 
csalogat izgalmas és édes 
élményekre. Március 7-éig 
lehet ebben a lélegzetelállító 
építészeti, történelmi környe-
zetben kialakított jégpályán 
korcsolyázni. A fesztiválon lesz 
minden, ami jégből, hóból alkot-
ható. A jégszobor készítésben, 
és az óriás hógömb gyúrásban 
átfagyott alkotók forró csoko-
ládéval olvaszthatják fel magukat. 
A helyi kézműves csokoládék 
kiállítása és vására, és megannyi 
csokoládé témájú program várja 
Pécsre az édesszájú látogatókat 
február első hétvégéjén.
Helyszín: Zsolnay Kulturális 
Negyed.
időpont: február 1.-3.

idén is lesz cserkészen az életre! A közkedvelt „CserKészen az életre” táborban 2012 óta csaknem 3000, többnyire hátrányos anyagi helyzetű gyermek nyerhetett bepillantást a cserkészetbe, amihez ahogy eddig is, idén is az Erzsébet-program biztosít anyagi támogatást. A táborokba 2014. március 20-ig lehet pályázni a www.palyazat.erzsebetprogram.hu címen. A cserkészmozgalom által szervezett táborok helyei már mind beteltek!

Idén is várunk lelkes cserkészvezetőket, akik se-gítenének a 6 napos turnusok megszervezésében és lebonyolításában. Jelentkezéseteket március 1-ig várjuk. További információk az MCSSZ honlapján. A táborok időpontjai:
• 2014. július 27.-augusztus 1.
• 2014. augusztus 3-8.
• 2014. augusztus 10-15.
• 2014. augusztus 17-22.

iráni utazás
Ha van kedved egy 
egyedülálló túrán 
részt venni, akkor 
idén nyáron ellátogat-
hatsz Iránba. Az utazásra 

nemcsak cserkészeket 

várnak, hanem mindenkit, 

akit érdekel a közel-ke-

leti ország kultúrája és 
nevezetességei. 2014. július 

15-én indul a program, és 

július 25-ig tart, repülővel 

Isztambulon át Teherán-

ba. Sok dologra figyelnie 

kell annak, aki jelentkezik. 

Részleteket Böröczky 
Csongortól (442.) kérhettek: 

boroczkycs@gmail.com. Ha 

valaki érez magában elég 

bátorságot, pénzt takarít-

hat meg az úton, ha nem 

repülővel megy, hanem egy 

kisebb csapat cserkészhez 

hasonlóan busszal vág neki 

a túrának Budapestről.

dorottya napok

A kaposvári Dorottya Farsangi Napok 

már hagyományosan a Dorottya név-

naphoz legközelebb eső hétvégén kerül-

nek megrendezésre. A város gazdag 

művészeti öröksége és a térség népha-

gyományai a farsangi vígasságok prog-

ramjaiban is jelentős szerepet játszanak. 

Sok színes produkció, színházi előadás, 

néptánc csoportok, jelmez kavalkád 

és természetesen farsangi bál biztosít 

hamisítatlan hagyományőrző szóra-

kozást. A karnevál idejére Kaposvár 

belvárosa népművészeti vásár színtere 

lesz, kézművesek és a lacikonyhások 

hada gondoskodik arról, hogy a Dorottya 

Farsangi Napok évről-évre a térség igazi 

télbúcsúztató ünnepsége legyen.

Időpont: február 7. - február 9.
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A mese főszereplői a 

két jóbarát, Tündérbo-

dár és Devevér. Tün-

dérbodár naplót ír, és 

nagyon szereti a boga-

rakat, melyeknek nem 

tudja a nevét, ezért sa-

ját elnevezéseit aggat-

ja rájuk. Kedvencei a 

kékliptó, a pirosapor, a 

málnaugocsa és a vas-

gereben. Devevér ter-

mészetesen denevér, de 

ehhez képest meglehe-

tősen rosszul tájéko-

zódik, mondhatni elég 

szétszórt. Mert ugyan 

a denevérek hivatalból 

jól tájékozódnak, ő ak-

kor sem talál meg sen-

kit, ha a keresett személy kézen fog ja és ma-

gához vezeti. Devevér persze azért ügyes is, 

mert bár az erdei tájékozódási futóversenyen 

rendesen eltévedt, így viszont merő véletlen-

ségből sikerült megnyernie a szomszéd város 

futóversenyét. 

A cselekmény a nagy erdei fesztivál köré épül. 

Tündérbodár és leg jobb barátja, Devevér elha-

tározták, ha törik, ha szakad, nem fognak unat-

kozni a nyáron. Az a helyzet ugyanis, hogy az 

elmúlt nyáron NEM TÖR-

TÉNT SEMMI! Egyáltalán 

semmi. Minden valami-

revaló programot, mint 

például a cseresznyee-

vő-bajnokság, elmosott 

az eső. Ezért aztán a két 

jóbarát nagy tervet eszelt 

ki. Illetve kettőt: vagy ki-

számíthatóvá teszik az 

időjárást, vagy annyi 

programot szerveznek, 

hogy ha néhányat el is 

mos az eső, azt senki se 

veszi észre. 

Nos, az időjárás befo-

lyásolása nemigen si-

került, pedig Tündérbo-

dár rendesen próbálkozott. Nem maradt más 

hátra, mint megrendezni a nagy fesztivált. Tün-

dérbodár és Devevér először kitalálták, mi le-

gyen a program. Szabadon engedték fantázi-

ájukat, így elég eszement ötletekkel álltak elő. 

Nincsen fesztivál műsíróverseny és napfel-

kelte meg naplementenézés nélkül! A tűzoltó-

zenekarok találkozójával csak az a baj, hogy 

konkrétan egyetlen tűzoltózenekart sem is-

mernek a környéken. Pedig nagyon szépen ki-

találták a koreográfiát: bevonulás, kivonulás, 

felvonulás, átvonulás. Kemény próba elé állítja 

     Domonyi Rita:

Tündérbodár és Devevér
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fülpresszum

Domonyi Rita, egyetemi okta-
tó, dramaturg, író. Pedagógusi 
diplomája megszerzése után 
a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola Színházelmélet 
szakát végezte el, majd 
2013-ban a MOME Design- 
és művészetmenedzser 
mesterképzésében szerzett 
diplomát. 1999-ben a Varga Rajzfilmstúdiónál 
helyezkedett el, ahol dramaturgként, majd krea-
tív fejlesztési vezetőként dolgozott. Két könyve 
jelent meg eddig.

Egy remek kis könyv került még tavaly nyáron a könyvesboltok 

polcaira. Domonyi Rita Tündérbodár című meséje a dedósnak 

tűnő neve ellenére a nagyobbaknak is sok örömteli percet okoz. 

Gyerekszemszögből tálalt cselekménye telis-tele nagyszerű és 

könnyfakasztó vicces fordulattal, olykor már-már finom gúnyba 

hajló iróniával és abszurd humorral.

tündérbodár és devevér

részlet

– Miért ugrálsz, Tündér-

bodár?
– Nem ugrálok.

– Akkor azt hogy hívod, 

amikor elrugaszkodsz 

a földtől, két lábad 

a levegőben van, a 

hajadban száll a masni, 

a frufrud eltávolodik a 

homlokodtól, egy pilla-

natra megállsz a levegőben, majd két lábbal 

a földre érkezel? Azt akkor hogy hívod?

– Ilyen dolgoknak nem szoktam nevet adni.

– Kár. Most akkor sose tudjuk meg, hogy az 

előbb mit csináltál.

a résztvevőket a sütemény-nem-evés (ki bírja tovább), de a tormaevés is nagy kihívásnak ér-kezik.

A szervezésben, rendezésben barátaik segíte-nek nekik: Jalos bácsi, a málnaszószos párnák és a barkácsolás mestere, Zselátó cukrász, akit anyukája Zselatinnyónak hívott, Lepke, aki sze-reti a szépet, ha épp nem ideges, Tinó bácsi és a bőbeszédű Tinó néni, aztán a csodaszép Maron-ka, na és persze a Szabó Tivadar. Most már vi-szont többet nem árulhatunk el a történetből! Aki kíváncsi, miként sikerült a fesztivál, az megtalálja Domonyi Rita könyvében, melyet remek rajzok-kal illusztrált Glaser Katalin.
Bátran ajánljuk ezt a könyvet a nagyobbaknak és a felnőtteknek is, ha szeretik a gyerekszájat, és a hamisítatlan gyerekhumort, és ha szeretik könnyesre kacagni magukat. 
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a
játék mára nemcsak a gyerekek, iskolák, de 
tudományos műhelyek figyelmét is felkeltet-
te, világhódító útra indult. Spanyolországban, 

Németországban, Csehországban, Magyarorszá-
gon, az USA-ban és Indiában is érdeklődés övezi. 
A 160 kockát tartalmazó játék alapcsomag jában 
8-féle elem, különféleképpen megfestett kockák 
és hasábok találhatók. Ezek segítségével szin-
te bármilyen alakzat, sík- és térbeli ábra kirakha-
tó, így az a kézügyességet és a logikai készsé-
geket – beleértve a matematikai gondolkodást is 
– egyaránt fejleszti. Csak a játékos kreativitása 
és fantáziája szab határt, milyen alakzat születik 
a kis kockák egymás mellé illesztéséből. Kísérle-
tezésre és önálló gondolkodásra készteti a játé-
kost, hiszen az egyes elemek nem egyértelműen 
kapcsolódnak egymáshoz, mint egy puzzle, vagy 
a lego esetében, hanem végtelen variáció lehet-
séges.

építőjáték: mert különböző alakzatokat lehet 
kirakni a kockáiból. pl. tornyot, házat, várat pira-
mist, stb.
kirakós játék: mert a különböző mintájú és 
formájú elemek egymás mellé illesztésével vég-
telen számú kép, alakzat, mozaik kirakható. Sík- 
és térbeli mintázatok egyaránt.
fejtörő: mert lehetséges feladványként előre 
meghatározott képet, ábrát, alakzatot, szöveget, 
stb. kirakni.

magyar találmány:

jomili cubes tr
e

n
d

A JOMILI CUBES azért is kedvelt a gyerekek kö-
rében, mert azon kevés játékok egyike, aminek 
nincs vesztese, bárki képes érdekes alakzatot, 
képet kirakni a segítségével. Ráadásul perceken 
belül elsajátítható a használata útmutató nélkül is, 
jóllehet a csomag egy leírást is tartalmaz. A sike-
rélmény garantált, hiszen a felhasználó egy önál-
ló alkotást hoz létre – miközben játszik. A játék 
további előnye, hogy egyszemélyes, páros és tár-
sasjátékként is használható. 

A szakértők szerint a JOMILI CUBES három éves 
kortól minden korcsoport számára ajánlott, az 
óvodások, az általános és középiskolások, de 
még a főiskolás és egyetemi hallgatók számára 
is fejlesztő hatású. A matematika, a képzőművé-
szet és más tantárgyak tanításához is ajánlják, 
de természetesen ettől még az marad, ami: egy 
izgalmas játék.

A szlovákiai magyar nyelvű napilapnak, az Új 
Szónak Lukovics László azt nyilatkozta, hogy a 
játék ötlete Viktor Vasarely festőtől származik. 
„A kockák adottak voltak, folyamatosan dolgoz-
tam rajtuk. Két különböző színű nyolcféle elem, 
egész kockák és hasábok alkotják a játékot. Elő-
ször az unokák kezdtek játszani a kockákkal” – 
tette hozzá. 

A felvidéki Galánta járásbeli 
Hidaskürtön élő feltaláló, Lukovics 
László négy éve fejlesztette ki a 
fából készült, fekete-fehér kockákat 
tartalmazó játékot, a Jomili cubes-t.
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bögrés almás

Napi egy alma az orvost távol tartja! Az ovi óta tudjuk. Eszel te rendesen almát? Ma-gas rost és pektin tartalma miatt jótékonyan hat az emésztésre, rendben tartja a koleszte-rinszintet a vérben. Ha nyersen eszed, ne há-mozd meg, mert az a bizonyos pektin pont a héjában található. Ha sütit szeretnél gyorsan, akkor ez a recept könnyen követhető lesz.
Hozzávalók 1 tepsire:
• 6 db tojás 
• 2 bögre cukor
• 12 g vaníliás cukor 
• 1 bögre étolaj
• 3 bögre búzaliszt (BL55)• 1 evőkanál fahéj (őrölt)• 2 kávéskanál sütőpor• 1 db citrom (héja, és leve)• 800 g alma

A hideg víz alatt megmosott tojásokat egy tálba ütjük, hozzáad-juk a cukrot, és alaposan elkeverjük, majd az összes hozzávalót beletesszük, és ezt is ösz-szekeverjük. Az almákat meghámozzuk, a magházat eltávolítjuk, és felkockázzuk a gyü-mölcsöket. Hozzáöntjük a tésztához és jól el-keverjük. Egy tepsit sütőpapírral kibélelünk és beleöntjük a masszát. A tepsi mérete kb. 35x25 cm-es legyen. 180 fokra előmelegített sütőben 50-55 perc alatt készre sütjük. Várd meg, míg kihűl, utána szeleteld fel.

csicsókakrém 

Bár hasonlít rá, de nem a krumpli rokona, ha-

nem a napraforgóé, és szintén Amerikából 

származik, mint a másik kettő. Amennyire 

igénytelen növény, annyira hasznos élelmi-

szer. Laktató, mint a burgonya, de nem hizlal. 

A benne lévő szénhidrát édes íze kellemes, 

mégsem valódi cukor, sőt: emészthetetlen, 

így csak kisöpri, kitisztítja a bélrendszert. A 

csicsókának kb. ötször akkora a rosttartal-

ma, mint a burgonyáé, ezért az emésztést 

is serkenti. Cukorbetegek is fogyaszthatják, és 

diétára is ideális gumó, miközben tele van nél-

külözhetetlen ásványi anyaggal, vitaminnal.

Hozzávalók:

• 40 deka csicsóka

• 1 nagy doboz(375 gr)

• 1 csokor petrezselyem

• 1 dl hús-, vagy zöldségleves

• 5 dkg vaj

• só, fehér bors

Csicsókázni elszántságot igényel. Vagy nagy 

nyugalom, vagy kifejezetten nagy bosszúság 

kell ahhoz, hogy nekilássunk a pucolásnak. 

Kezdetben körömkefével próbálkoztunk, 

de pillanatnyilag hatékonyabbnak látjuk, ha 

drótszivaccsal intézzük el a gumókat. Fizikai 

munka, de megéri!

Folyóvíz alatt dörzsöljük le a csicsóka vékony 

héját, aztán félbe, negyedbe vág juk, majd 

húslében főzzük meg. Nem lesz olyan puha, 

mint a krumpli: roppanós, harapnivaló fajta. 

Ha elkészült, a tejföllel és a petrezselyemmel 

együtt aprítóban, vagy turmixgépben püré-

sítjük. Sózzuk, borsozzuk, végül a vaj jal el-

keverjük. Lehűtés után lehet belőle tunkolni, 

vagy húsok mellé mártásnak adni.

héjában sült krumpli májjal

A szervezetünk télen raktározó üzemmód-
ban van, nem csoda, hogy általában pár ki-
lóval nehezebbek vagyunk, mint nyáron. 
Látszólag szürkébb a világ, és kevesebb a 
friss zöldség, gyümölcs, de télen a föld alatt 
megbújó gumók, gyökerek jelentik az egyik 
leg jobb tápanyagforrást. A burgonya példá-
ul a főzés módjától függően kiváló salak-
talanító és lúgosító hatású élelmiszer! Le-
gyünk kíméletesek vele, lehetőleg héjában 
süssük, főzzük, majd ízesítsük. 

Hozzávalók (családi adag):
• 70 dkg pulykamáj
• 50 dkg barack befőtt, vagy konzerv
• 3-4 gerezd fokhagyma
• 1 fej vöröshagyma
• 3-4 ek. olaj
• bors
• 2 dl tejszín

Köret:
• 40 dkg burgonya
• olivaolaj, só
• snidling és rozmaring apróra vágva
• alufólia

A májat megtisztítjuk, tejben egy napra a hű-
tőbe tesszük. Két evőkanál olajon a hagymát, 
és a fokhagymát megfonnyasztjuk, vigyázva, 
hogy a fokhagyma meg ne ég jen. Ízlés sze-
rint sót, borsot adunk hozzá. A barackokat ne-
gyedeljük, és a hagymához adjuk. A befőtt, 

vagy konzerv levéből is adjunk hozzá egy löty-
tyintésnyit. Nem lekvárt főzünk! Míg egyben 
van a gyümölcs, kiszedjük egy tálba, és a ma-
radék pecsenyelébe tesszük a megmosott, le-
csepegtetett májakat egészben. Mikor pirosra 
sült, megfordítjuk. Ha nagyon száraz, még egy 
kis lé menjen rá. Mire zsírjára sül, kész is. A 
sült barackokból vegyél el 6-7 szeletet, ez kell 
a burgonya kencéjéhez, a többit tálald egybe a 
máj jal.

Közben a burgonyát megmosod, fóliákat tép-
kedsz, kis tálba olivaolajat öntesz, ebben a fel-
szeletelt fűszereket sóval elkevered, megfor-
gatod a burgonyákat, és úgy csomagolod a fó-
liába. 200-250 fokos sütőben 25-30 perc alatt 
készre sül. Hústűvel ellenőrizheted, hogy elég 
puhára sült-e. Kencét készítesz hozzá: a meg-
főtt barackot tejszínnel, kis sóval pürésítjük, ez 
megy a krumplira, de csak úgy, magában is fi-
nom köret a sült burgonya.

Már az utolsó rúd bejgli emléke is halvány, 

és az unalomig melegített töltött káposzta 

nyoma is csak a derekunkon látszik. 

Mit együnk az ünnepek után?
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Barát, testvér, haver, tesó. Szavak. 
Kicsit olyanok, mint a Mi Atyánk: 
rendkívül értékesek, de mivel 
sokszor használjuk, azt a veszélyt 
rejtik magukban, hogy eltompulhat 
a jelentőségük.

értelmének a határa. Mindenki használja, Ti is használjátok ezeket a kifejezéseket, lehet, hogy napjában többször is kiejtitek őket. A barát, a testvér, a haver, a tesó szavakra és még né-hány ezekkel rokon értelmű szóra gondolok. Kicsit olyanok ezek, mint a Mi Atyánk imádság: rend-kívül értékesek, de mivel sokszor használjuk, azt a veszélyt rejtik magukban, hogy eltompul a jelentőségük a nyelvünkben.
A Cserkésztörvény 4. pontja egy látszólag 
roppant egyértelmű, és könnyen megvalósít-ható kijelentés: A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. Sokan mondhatjátok: „Per-sze, hogy minden cserkész tesó! Ez nem kér-dés!” Ugyanezt mondjuk egymásra, akik különbö-ző keresztyén felekezetekhez tartozunk: „Még szép, hogy testvérem az, aki Krisztushoz tartozik, nem baj, ha nem katolikus, református, evangélikus, bap-

tista, stb.” Valóban ez az elv. Ez a szavak szintje, a kimondott testvériség. 
De vannak merőben más helyzetek, ahol ki le-het mondani azt a szót, hogy testvér! Vagy azt, hogy felebarát! Nem kell globális konfliktusokat 

nem tekintve segíteni tudsz neki, akkor min-den cserkész a testvéred. Ha annak, akinek éppen most szüksége van rád, és éppen rád van szüksége, nem segítesz, akkor egyik cser-kész sem a testvéred.

Már gyermekkorunkban megtanultuk, hogy Is-ten a saját képére és hasonlatosságára te-
remtett bennünket. Ennek az arcnak a voná-sait Krisztusban ismerhettük meg. Az ő arca az Isten arca. Az ő szeretete az Isten sze-
retete. Az ő barátsága az Isten barátsága. 
A cserkész a testvért ebben a másik em-
ber arcán kiábrázolódó Krisztus-arcban 
fedezheti fel. Öltözd fel magadra Krisztust, 
akkor az ő arca lesz a te arcodon, és meg-
látják benned a testvért, mint ahogy Te is 
meglátod a másik cserkészben a testvére-
det. Ez pedig már nem a törvény, hanem a 
kegyelem. 

példaként idézni, pedig meg lehetne említeni 

az iszlám és a judaizmus követői közötti vi-

tákat is (mindkét oldalon vannak cserkészek). 

Nem szükséges ilyen távoli vizekre eveznünk 

ahhoz, hogy ennek a törvénynek az értékét 

megértsük. Elég nekünk körülnézni magunk 

körül, és akár csak a saját házunk táján fo-

lyamatosan jelenlévő nézeteltéréseket ész-

revenni. Ezek között te vagy én ki tudjuk-e 

mondani őszintén és határozottan, hogy 

minden cserkészt testvérünknek tekin-

tünk?

Ki az én cserkésztestvérem? Mondhatnám, 

hogy minden cserkész. De ezt mondani 

olyan, mint azt, hogy egyik cserkész sem. 

Mert ez eléggé elnagyolt. Ki az én cserkész-

testvérem? Az az egyvalaki, akinek itt és most 

szüksége van rám. Ha odaadóan, önfeláldozó-

an, magadból és a magadéból adva, a köztetek 

lévő különbségekre, esetleges konfliktusokra 

testvériség
nem opció, hanem az 

egyetlen lehetséges út
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zt tartjuk, hogy a Cserkésztör-

vény a cserkészélet iránytűje. A 

megfelelő irányt szavakba öntve a 

Cserkésztörvény fogalmazza 

meg, vizuálisan pedig a liliom áb-

rázolja. Bár arra, hogy hosszabb 

fejtegetésbe bocsátkozzam, 

nincs hely e hasábokon, de 

könnyen beláthatnánk pár cél-

irányos gondolat után, hogy 

kortól, nemtől, felekezettől, politi-

kai irányultságtól és nemzeti ho-

vatartozástól függetlenül nagy 

szükségünk van az iránymuta-

tásra. Akár cserkészek va-

gyunk, akár nem. Milyen jó, hogy 

azok vagyunk, mert nem szük-

séges hosszasan keresgélnünk 

mindenféle ideológiai támasz, 

bölcs tanítás között, hiszen adott 

számunkra a Cserkésztörvény, 

amely jó utat kínál a jó munkához.

Nekem úgy tűnik, mintha a társas életünk-

ben elmosódna néhány fontos kifejezésünk 
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shonosan Mafikeng, angolosan Mafeking. 
Ugyanis a Mafikeng azt jelenti, hogy köves 
hely. Setswana nyelven a fika követ jelent, 

a mafika a többes száma, az -eng végződés 
pedig azt jelenti “ valaminek a helye”. Igen ám, 
de egy angol katona a Mafikenget Mafeking-
nek olvasta, innét terjedt el a hibás elnevezés. 
Huh, mehetünk tovább.

A második búr háború 1899-ben kezdődött, 
ennek során Mafikeng városát ostrom alá 
vették. 217 nap után Bi-Pi vezetésével győ-
zött az Egyesült Királyság, és ezzel a sikerrel 
a cserkészet későbbi alapítója nemzeti hős-
sé vált hazájában. Ebben a csatában használt 
Bi-Pi először fiatalokat futárszolgálatra, akiket 
scout-oknak, azaz cserkészeknek nevezett. 
És a többi már történelem…

Az apartheid felszámolása után a város a 
Dél-Afrikai Köztársaság északnyugati tarto-
mányának fővárosa lett. Az 1999-ben nyílt 
cserkészpark a Mafikeng-i vadrezervátum-
ban Lichtenburg városától 1,5 km-re található. 
Ez egy SCENES minősítéssel rendelkező cser-
készpark, így aktívan folyik a környezetneve-
lési oktatás. A nyitás óta már több mint 13.000 
fiatal vett részt a cserkészek által szervezett 
programokon.

Mind az oktatóközpont, mind a szállás a le-
hető leghatékonyabb energiafelhasználás-
ra ad lehetőséget, sok technikai újítást ez a 

ahol a cserkészet kezdődött…

Mafikeng-park
Mindannyian tudjuk, hogy Bi-Pi a cserké-
szetet Afrikában találta ki. 1899-ben 
teljesített szolgálatot Mafeking ostrománál. 
Most akkor Mafikeng vagy Mafeking?

ő

cserkészpark hozott be először Dél-Afrikába. 
Díjakat is nyertek vele.

Több külföldi cserkészblogot olvasva, minden-
ki megemlíti a helyi múzeumot, ahol Bi-Pi saját 
kezű írásai is megtalálhatók. „Megható a cser-
készet szülővárosában járni” – írják sokan. 
Talán egyszer mi is eljutunk Mafikengbe… 
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tudtad?

apartheid
Az apartheid a faji elkülönítés (szegregáció) politikája, 
amelyet a Dél-afrikai Köztársaságban 1994-ig alkalma-
zott a fehér kisebbség. A gyakorlatban ez azt jelentette, 
hogy minden hatalom és előny a fehérek kezében 
összpontosult. A feketék jogait korlátozták, így például 
korlátozottan járhattak iskolába, és csak alacsony szín-
vonalú munkát végezhettek. 1994-ben az apartheidet 
felszámolták, ebben igen nagy szerepe volt a közel-
múltban elhunyt fekete polgárjogi harcosnak, Nelson 
Mandelának.
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házi kövirózsa Dél-Európában, Észak-Afriká-
ban honos, de hazánkban is előfordul. Va-
don termő példányai védettek! Egyéb nevei: 

kőrózsa, fülfű, mennydörgőfű, Jupiter szakálla. 
Ez utóbbi elnevezés egy legendához kapcsolódik, 
miszerint a kövirózsa Jupiter ajándéka, a villám-
lás, mennydörgés, tűz és boszorkányság ellen. 
Jupiter a rómaiak főistene, a napnak és a légköri 
tüneményeknek, villámnak és mennydörgésnek 
ura, minden élet forrása. 

Egykor a háztetőkre is telepítették a kövirózsát, 
mert megvédte a nagy esőktől a tetőt. Úgy vélték, 
hogy ezekbe a házakba a villám sem csap bele, 
ezért e célból is használták. Nagy Károly rendelte 
el, hogy minden ház tetejére ültessenek köviró zsát, 
ezáltal csökkentve a villámlás okozta károkat. Úgy 
tűnik, ez a hiedelem még ma is él, mindenesetre 
sok helyen máig a háztetőkre ültetik a növényt.

A kövirózsa szélsőséges viszonyok között is 
megél, kőfalakon is találkozhatunk vele. Latin el-
nevezése  Sempervivum tectorum L. A semper-
vivum „mindig élő”-t, vagy „örökké élő”-t jelent. 

     házi
kövirózsa

Szélsőséges 
viszonyok között 
is megél, kőfalakon 
és háztetőkön is 
találkozhatunk vele.

5-15 cm hosszú, húsos, víz-
raktározó levelei tőlevélrózsát 
alkotnak. Az idősebb példá-
nyokon júliustól-szeptembe-
rig jelenik meg 20-40 cm-es 
virágzati szára, amely a tő-
levélrózsa közepéből fejlődik. 
Virágai rózsaszínűek. Termé-
sérést követően a tőlevélró-
zsa elpusztul, de a sarjte-
lepben fejlődött levélrózsák 
biztosítják a növény további 
fennmaradását. 

Tőlevélrózsáját gyakorlatilag az év bármely sza-
kában gyűjthetjük. Ma főként külsőleg használják, 
leginkább a nyersen préselt nedvét tyúkszemre, 
vérző vagy égési sebekre, pattanásra.  Frissen 
szedett és összepréselt levelének a nedvét köz-
vetlenül a sérült bőrfelületre kenjük. Rovarcsípés 
enyhítésére is használják. A tyúkszem körüli bőr 
puhítására kenjük be a fertőzött felületet a nö-
vény nedvével. Fülgyulladás esetén a friss levél 
kinyomott nedvét használják. 
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a lélek csillanása.
Thomas Mann

találd meg a Tíz különbséget!

tanulás
(főnév)

Facebookon való 
beszélgetés, evés 
és TV nézés egy 
nyitott tankönyv 

mellett.
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