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Hét cserkész sikerrel tett Szó-
nok különpróbát január 31-én:
• Bíró Boldizsár (46.)
• Bognár-Petőváry Zalán (16.)
• Csepregi Márton (1909.)
• Divényi János (148.)
• Herczeg Zsuzsanna (802.)
• Less Bálint (827.)
• Záhonyi Lajos (1918.)

A hét szónok-jelölt fél éven át 
készült fel az eseményre, míg 
végül egy jó hangulatú estén 
adtak számot tudásukról.

az emlékezés napja
Február 22-én, Bi-Pi és felesége, Lady Olave, a lánycserké-
szek vezetőjének születésnapján tartják a cserkészek vi-
lágszerte az Emlékezés Napját (Thinking Day), amikor az 
alapító üzenetére, cserkésztestvéreinkre, azaz egymásra 
gondolunk. 1926-ban, a 4. Cserkészlány Világkonferencián 
döntöttek arról a résztvevők, hogy a mozgalom alapítójának, 
és feleségének azonos napra eső születésnapján, február 
22-én tartják onnantól e jeles ünnepnapot. Ezen a napon a 
cserkészek a világ minden pontján összetartozásukat ün-
nepelik. Emlékezzünk idén is egymásra, az alapítóra, törvé-
nyeinkre, közben ne feledjük, hogy nem csak ezen a napon gondolhatunk egymásra szeretettel!

Lengyel Zoltán (Lengyel Zoli bá’) 
Budai cserkészek c. helytörténe-
ti könyvének bemutatójára került 
sor február 11-én, Budapesten a 
MOM kultúrházban.

Új jáéledt a cserkészet Kaposváron, ahol az 1948-as betiltás 
előtt hat csapat működött, ám a rendszerváltás után nem tu-
dott gyökeret verni a somogyi megyeszékhelyen a mozga-
lom. – adta hírül a Somogyi Hírlap. Tolnai Balázs a lapnak el-
mondta, Nyéki Kálmán atyával, a kaposvár-donneri Szent 
Kereszt templom plébánosával beszélgetve merült fel az öt-
let, hogy mivel hivatásos túravezető, szívesen szervezne ki-
rándulásokat a gyerekeknek. „Amolyan cserkészetféle idő-
töltést.” A plébános azt felelte: „Ne cserkészetféle legyen, 
hanem cserkészet!” A kaposváriak tavaly nyáron már ott 
voltak az NNT-n, igaz, még nem hivatalos csapatként.  Hogy 
a mozgalom teljes jogú tag jává váljanak, októberig kellett 
várniuk. Immár négy hónapja működik a 37. számú Magya-
rok Nagyasszonya Cserkészcsapat.

kaposvár 
újratöltve

szónokok
születtek

könyv A Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány pályázatot hirdet „Mit adtak ne-
künk a rómaiak?” címmel. Az alábbi témákban várják az alkotásokat
• Egy pannóniai késő római kőerőd vagy 
• kora császárkori palánktábor
• Egy pannóniai villa
7–12. osztályos tanulók pályázhatnak egyénileg, vagy csoportosan 
(2-4 fő). Jelentkezéshez regisztrálni kell. Nevezés: 2014. február 6 – 
április 6. Pályázati munkák beadási határideje: 2014. június 6., 12.00 óra
További részletes információk: www.dunakeszierod-fortlet.org  
E-mail: romaierod.dunakeszi@gmail.com

makett-építő pályázat

különpróba

budai cserkészek
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azzal járok dolgozni. Vá-
roson belül fél óra alatt 
kényelmesen el lehet jut-
ni bárhová. 

mcs  Hogyan lettél brin-
gás?
virág  Negyedikes koromtól 
kezdve közlekedem kerék-
párral. Ez azért is hasz-
nos volt, mert ha az 
őrs gyűlés sokáig tar-
tott, bringával ak-
kor is gyorsan 
hazaértem. 

Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) több 
mint egy évtizede minden évben kiosztja 
azokat az elismeréseket, melyeket kimagas-

ló tudományos és társadalmi munkájukért kap-
hatnak meg az egyesület kiválasztott tag jai. A 
díjakat odaítélő elnökség elismert szakemberek-
ből, egyetemi docensekből, tanszékvezetőkből 
áll. Idén Bencze-Kovács Virág is kapott elisme-
rést. Virág 2011. óta dolgozik a Budapesti Közle-
kedési Központban. Kerékpáros stratégiai koordi-
nátorként legfőképp az a feladata, hogy minden 
városfejlesztést érintő döntéshozatalban meg-
jelenjenek a kerékpárosok érdekei. Elkötelezett a 
városi élet emberibbé tétele és a környezetbarát 
megoldások mellett. Küldetésének tekinti, hogy 
a kerékpározás elfogadott és minél több ember 
számára szabadon választható lehetőség legyen 
a városi közlekedésben.

Bencze-Kovács Virág Kecskeméten született, 
1994 óta a 878. Hatvani Pál cscs. tag ja. Volt őrs-
vezető, a lány raj parancsnoka, aztán jöttek az 
egyetemi évek, munka, házasság. Klasszikus 
cserkészlány életpálya, vagy tévedés az álta-
lánosítás? Virág azon dolgozik, hogy a főváro-
si közlekedésben minél kedvezőbb körülmények 
között bringázhassunk.

mcs  Ha nem tudnánk, hogy 
munkahelyed, a Budapes-
ti Közlekedési Központ két 
háztömbnyire van innen, 
ahova leugrottál ebédelni, 
azt kérdeznénk: ugye brin-
gával jöttél?
virág  Ma igazi, tavaszi idő 
van, úgyhogy valóban ide-
je lenne elővenni a bicikli-
met. Amúgy, ha az időjárás 
és az útvonal engedi, akkor 

a

bringára fel!
Kiemelkedő tudományos és társadalmi 
munkájáért díjazta a Közlekedéstudo-

mányi Egyesület Bencze-Kovács 
Virágot (878.). Virág azon dolgozik, 

hogy a fővárosi közlekedésben minél 
kedvezőbb körülmények között 

bringázhassunk.

Interjú Bencze-Kovács Virággal
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Budapest javára fordítsam. Ennek a feladatnak 
valóban itt a helye, egy önkormányzati cégben. 
Mindeközben sok külföldi tapasztalatot is szerez-
tem, jók a kapcsolataim a külföldi és a hazai mér-
nökökkel is. 

mcs  Melyik külföldi minta tetszett meg? Felhasz-
nálható valamelyik, legalább részben, Budapes-
ten?
virág  Ennek a városnak Brüsszel és Párizs le-
het a leg jobb példa. Hasonlítanak úthálózataink 
és a közlekedési kultúránk. Amit ott meg tudtak 
csinálni, az itt sem lehetetlen! Hasonló sűrűségű 
a beépítettség, és a város szerkezete. Ez nem 
Hollandia, ahol hatalmas zöld területeken keresz-
tül lehet önálló utakat kiépíteni. Itt meg kell találni 
azokat a vegyes megoldásokat, amelyek a nagy 
autóforgalomban is megadják a támogatást a bi-
ciklinek. 2010 óta például folyamatosan vizsgál-
juk, hogy melyek azok az egyirányú utcák, ahol 
kerékpárral két irányból is lehet közlekedni. Ame-
lyek erre alkalmasak, azokat piktogramokkal, 
táblákkal látjuk el. Másik fontos eredmény, hogy 

2003-ban egy roVERseny miatt hoztuk fel a bi-
ciklimet Kecskemétről. Ez a kósza korosztálynak 
szervezett akadályverseny, amely a Pilisben volt. 
Azt a feladatot kaptuk, hogy egy négyfős csa-
patban legyen legalább egy lány és egy kerékpár. 
Akkor én megragadtam a tizennégy éves ko-
romban kapott mountain bike-omat, és elkezdtem 
vele zúzni az erdőben. Ezzel a bicaj jal jártam az 
egyetemre is, és akkor jöttem rá, hogy ez a do-
log itt is működik, mint általános iskolában, még 
Kecskeméten. 

mcs  Az Alföldön könnyű a pálya, sík a terep, 
nem úgy, mint a budai oldalon.
virág  …és ott jobban figyelnek az autósok a töb-
biekre. Sokkal természetesebb dolog vidéken ke-
rékpárral közlekedni, mint itt. 2000 elején még ki-
fejezetten hajmeresztőnek számított a főváros-
ban kerekezni, mára ez teljesen természetes. 

mcs  Mitől vált ez a szívügyeddé? Azt értjük, 
hogy a „lobog a haj, süvít a szél, szabadok va-
gyunk” életérzés egy klassz dolog, de mi történt, 
hogy ez lett a hivatásoddá?
virág  Amikor a 
Műszaki Egye-
temen tanultam 
városi közleke-
dést és városi 
környezetvédel-
met, a kerékpá-
ros közlekedési 
kultúra, útháló-
zat-fejlesztés nem 
volt tananyag. Ez 
egy fehér folt volt, 
és erre kaptam rá. 
Miközben persze én 
is szeretem, ha lo-
bog a hajam, fúj a 
szél, és süt a nap. 
A diplomamunkámban már érintettem a kerék-
pár-úthálózat témáját. Aztán az első munkahe-
lyem egy olyan mérnökiroda volt, ahol kerékpá-
ros tervezéssel foglalkoztunk. Pontosabban ez 
ragadott meg az álláshirdetésben. Valahol már 
bennem volt, hogy nem akarok autópályákat és 
parkolóházakat tervezni.

léteznek már úgynevezett kerékpáros felállóhe-
lyek a közlekedési lámpáknál. Ez a felfestés arra 
jó, hogy pirosnál a bringás előre tud „csorogni”, 
egyértelmű lesz az autósoknak, hogy merre akar 
kanyarodni, beláthatóvá válik. Erre Brüsszelben 
láttam sok példát. Ők úgy gondolták, hogy így 
mindenkinek biztonságosabb. 

mcs  Hol tartotok a munkában? Az Andrássy út 
végig kerekezhető, több szakaszt átadtatok már 
városszerte, és a MOL Bubi, a hazai közbrin-
ga-rendszer is hamarosan startol. 
virág  A belvárosi átfogó fejlesztési terv már 
kész, most a kerületeken a sor, hogy elfogadják. 
A Bubi, vagyis a Budapest Bike kölcsönözhető 
kerékpár-rendszer idén tavasszal indul ezer da-
rab bringával, 75 állomáshelyen. Éves, vagy havi 
regisztrációval bárki igénybe veheti, fél óráig in-
gyenes lesz a használata. Az a célunk, hogy a 
jelenlegi kerékpározás részaránya 3-5 százalék-
ról tízre emelkedjen. Az már látványos utcaké-
pi, hangulati eredmény lenne, és valódi változást 
hozhat a város életébe! 

mcs  Tizenéve még harcias volt a hangulat az 
autósok és a bringások között, és még most 
sincs béke. Viszont hatalmas a fejlődés. Mitől?
virág  Ebben jelentős szerepe van a civil moz-
galmaknak. Az az igazság, hogy a kezdő lökést 
mindig a közösség alulról jövő kezdeményezé-
se adja, és a felmerülő igényeket is a civilek fo-
galmazzák meg. Hosszú évek kellettek ahhoz, 
hogy szakmai szintre emelkedjen ez a kérdés. 
Azt gondolom, hogy én ebben egyfajta katalizá-
tor szerepet töltöttem be, mert egyrészt közleke-

dés-mérnökként ezt tanultam, másrészt szem-
besülnöm kellett azzal, hogy nem jók a mű-
szaki előírások. Az útkezelők, a hatóságok 
sem mindig tudják, hogy mi lenne a jó megol-
dás a kerékpározás elősegítése céljából. Köz-
ben itt volt egy masszív tömeg, akik erősen 
megfogalmazták az igényeiket. Ezt a folya-
matot azzal tudtam segíteni, hogy én értem, 
ismerem mindkét felet. A civil élményem a 
cserkészetből adódott. A tanítás, hogy mi-
ként kell jobbá tenni a világot. Környezetvé-
delem, fenntarthatóság, energiatakarékos-
ság – szóval a cserkészlelkem itt is meg-
mutatkozott, amikor rájöttem, hogy a bicik-
linek igenis helye van a városban. A szak-
mámban pedig az ügy tudományos oldalát 
ismerhettem meg, ennek eredményekép-

pen kerültem a Magyar Kerékpáros Klubba, 
ahol ezt a két dolgot ötvözni tudtam. 

mcs  Most pedig ott állsz a pult másik oldalán.
virág  Igen, ez már a téma harmadik oldala, ha 
úgy vesszük. Voltam tervező, majd civil moz-
galmár, és ezután kerültem egy hivatalba. A 
BKK-ba azért hívtak, hogy ezt a komplex tudást 
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A majmok nem tudnak

pulcsit felvenni
termálvizének a hőjéből biztosítjuk, ami egy uni-
ós támogatással végrehajtott fejlesztés. Ez az első 
fűtési szezonunk, ami az elejétől a végéig ilyen 
lesz. A nagyon hideg napokon erre kell rásegíteni a 
klasszikus földgáz alapú fűtéssel.

mcs  Az interjúnk utáni napokban ünneplik Asha, 
a kiselefánt születésnapját egy háromnapos ren-
dezvény keretében. Milyen ajándékot kap a szüli-
napos? 
zoltán  A kiselefánt tortát fog kapni, és vele 

együtt természetesen a mamája is, hiszen egy he-
lyen vannak. Persze ez a torta nem cukrászsü-

temény, az nem tenne jót a 
gyomruknak. A torta fő alapanyaga a főtt rizs, ezt 
jól lehet formázni, és mindenféle dolgokat, zöldsé-
get, gyümölcsöt beletenni. Egy ajándékot már előre 
megkapott, egy labdát. Mivel a kis Asha már most 
ötszáz kiló, még egy medicinlabda sem lenne jó a 
számára, úgyhogy gömb alakra összecsavarozott 
gumiabroncsokból készítettük el a labdáját. Ez elég 
jól bírja a gyűrődést. 

mcs  Asha a legnépszerűbb az Állatkertben?
zoltán  Most igen. De nagyon éles a verseny, 

hiszen van hét kisoroszlán, két kistigris, egy 

mcs  Az idei tél eddig többnyire enyhe volt. De mi 
a helyzet akkor, ha hidegebb ez az évszak? Milyen 
ellátást igényelnek ezekben a hónapokban az állat-
kert lakói?
hanga zoltán  Vannak olyan ál-
latok, amik „télállók”, és ezért 
kint vannak. Az állatok télál-
ló képességét azonban nagy-
ban befolyásolja a bevitt ener-
gia, azaz a táplálék mennyisége, 
energiatartalma, ezért ilyenkor az 
adagokat meg kell növelni. Van-
nak olyan állataink is, akik té-
len-nyáron bent vannak a pálma-
házban, például a kígyók. Náluk 
nem sokat változik az ellátás. A 
trópusi állatokat, mint az elefánt, 
a zsiráf, vagy az orrszarvú, a téli 
időszakban is kiengedjük egy-két 
órára, amikor ugyan havas a kifutó, de napsütéses 
idő van, mint most, amikor beszélgetünk. Ha még 
enyhébb az idő, akkor akár négy-öt órára is kien-
gedjük őket. 

A másik fontos dolog, hogy fűteni kell. Az ál-
latkertben is van fűtési szezon, csak itt hama-
rabb kell elkezdeni, mint otthon. Az ember az át-
meneti időszakokban mondhatja, hogy hát még 
nem kell fűtés, legfeljebb fölveszek egy pulóvert, 
de az állatkertben a majmok nem tudnak felven-
ni pulcsit. Az alapfűtést jelenleg a Széchenyi-fürdő 

leopárdkölyök, de a kis vombat is nagyon népszerű, 
valamint a tavaly született kiszsiráfok iránt is nagy 
az érdeklődés. Vombat bébi születésére egyébként 
húsz éve nem volt példa Európában.  

mcs  Az elmúlt időszak akkor igazi bébibumm volt. 
Várható a közeljövőben még kisállat születése?
zoltán  Minden évben tucatszám várható, ez 

most is így lesz, illetve elsősorban majd tavasszal. 
A tavalyi év legvégén is voltak olyan ellések, amik-
ből a kicsiket már csak idén januárban tudtuk meg-
mutatni a közönségnek. Tehát van szaporulat jelen-
leg is, de ha kitavaszodik, akkor újabb kisállatokra 
lehet számítani: makiknál, majmoknál, madaraknál.

mcs  Ennyi állatnak sok hely kell, de nemrégiben 
bővült az Állatkert területe. Vannak már tervek a 
hogyan hasznosítják a szomszédban megszűnt Vi-
dámpark területét?
zoltán  Nagyszabású fejlesztési elképzeléseink 

vannak, szubtrópusi fedett csarnoktól kezdve egy 
meseparkig, a mesékből ismert szelíd, kezes ál-
latokkal. De mindez nemcsak rajtunk múlik. Ha a 
feltételek rendelkezésre állnak, akkor is legalább 
négy-öt év, mire a terveink megvalósulnak. Persze 
azt szeretnénk, hogy már az idei évben is legyen 
valami. Hogy ez egészen pontosan mi lesz, azt 
még nem tudjuk. A nyárra kiderül.

mcs  Hányféle állat él a budapesti állatkertben? 
Terveznek-e új állatot hozni a parkba?
zoltán  Új állat mindig van, és vannak nagy terve-

ink, de az legyen meglepetés! Egyébként az elmúlt 
években is olyan különlegességek érkeztek, mint a 
földimalac, ami száz éve volt utoljára az állatkert-
ben, vagy a vombat, ami negyven évnyi szünet 
után került ismét a parkba. Egy állatkert soha nem 
lehet teljes. Egy kisebb állatkert általában jó pár tu-
cat, vagy esetleg 100-150 különböző állatfajt tart. 
Egy közepes, vagy nagyobb állatkertben már 200, 
250, 300 különböző fajt is bemutatnak. És vannak 
az igazán nagy parkok, ahol akár 500-600 faj is 
fellelhető. A mi állatkertünkben 1050 állatfaj látha-
tó, ezzel Európa egyik, fajokban leggazdagabb par-
kja vagyunk. A sokszínűség mellett viszont arra 
is oda kell figyelni, hogy elkerüljük, ami régebben 
az állatkertek szokása volt, hogy például medvéből 
tartottak több fajt, de mindegyik egy zsebkendőnyi 

A Fővárosi Állat- és Növénykert télen 
is fogad látogatókat. Az állattartás 
a hidegebb hónapokban némileg 
körülményesebb, többek között erről is 
kérdeztük Hanga Zoltánt, az intéz-
mény szóvivőjét.
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helyen élt. Ezt bélyeggyűjtemény-szervezetnek hív-
ják az állatkerti szakmában, és manapság ez már 
túlhaladottnak számít. Mi is úgy vagyunk vele, hogy 
inkább legyen kevesebb faj, de azok tágasabb, kor-
szerűbb helyeken. 

mcs  Milyen programokkal várják idén a látogató-
kat?
zoltán  Áprilisban lesz egy Föld-fesztiválnak ne-

vezett program, ez tulajdonképpen a Föld napjának 
egy kibővített változata. Húsvétkor az ünnephez 
kapcsolódó programokkal, meglepetésekkel várjuk 
a látogatókat. Aztán jön a nyár, a látványetetések-
kel, zenés állatkerti estékkel, koncertsorozatokkal. 
Augusztus végén pedig országos szinten immár 
harmadik évben rendezik meg az állatkertek éj-
szakáját, ami szintén nagyon népszerű. És hát jön 
az ősz, az állatok világnapja, majd a Mikulás, de ez 
még nagyon messze van. 

A felboncolt

zsiráf

mcs  Nagy felháborodást váltott ki nemrég a kop-

penhágai állatkertben történt eset, amikor egy kölyök 

zsiráfot, Máriuszt elaltattak, majd nyilvánosan felbon-

coltak, végül az oroszlánok elé dobták. Az állatkert 

dolgozói halálos fenyegetéseket is kaptak az ügy 

kirobbanása után.

zoltán  Máriuszt az állományszabályozásra való hivat-

kozással pusztították el. Különféle módszerek léteznek 

az állatállomány létszámának kezelésére: fogamzás-

gátlás, ivartalanítás, vagy egyszerűen külön zárják a 

hím és a nőstény állatot. Kevesebb állatkerti szakember 

gondolja helyesnek, hogy nem kell beavatkozni az 

állatok szaporodásába. A nem kívánt utódokat ilyenkor 

viszont elpusztítják, arra hivatkozva hogy ez a termé-

szetben is így történik. Ez persze így van, de mi úgy 

gondoljuk, hogy van egy csomó ellenérv is, ezért nem 

tartanánk követendő példánaka koppenhágai esetet. 

A boncolás ugyanakkor nyilvános volt, de nem úgy 

történt, hogy a látogatók mit sem sejtve sétálgattak, 

majd eléjük ömlesztettek egy feltrancsírozott zsiráfot. 

Előre meghirdették. Akik odamentek, tudták, miért 

mennek oda. Ha valaki megkérdezné, hogy odaenged-

nék-e egy boncolásra látogatókat, azt mondanám, hogy 

nem. Nem gondolnám helyesnek. Csak azért leölni egy 

zsiráfot, hogy legyen mit ennie a nagymacskáknak, ezt 

mi nem tennénk. Egész zsákmányállatot mi is szoktunk 

adni a ragadozóknak, mert szükségük van azokra a 

tápanyagokra, ami a színhúsban nincs meg. Nyilván 

húsvétkor nem adunk nyulat a húsevő állatoknak, mert 

a gyerekeknek nehéz lenne megmagyarázni, hogy a 

húsvéti nyúllal éppen mi történik. Mi ezeket a helyén 

kezeljük.
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Járjuk
a vizet!

kobra  Az itthoni cserkészek most már évek óta 
újra rendszeresen részt vesznek a VVK-n, amit 
elsősorban a felvidéki cserkésztestvérekkel való 
szoros együttműködésnek köszönhetünk. 2011-
ben idehaza is volt újra Vízi VK, és idén ismét 
lesz. Évek óta újra szervezünk kenus kormányos 
képzőket is, hiszen mostanra az indián kenu lett 
a legfontosabb vízitúra hajónem, és a vízicserké-
szet központjában is a síkvízi evezős túrázás áll.

Azt nehéz pontosan megmondani, hogy jelen-
leg hány vízicserkész van az országban, mert 
a 2007 előtt képzettekről csak nagyon hiányos 
adatok állnak a rendelkezésünk-
re. Az új jáélesztés óta néhány tu-
cat olyan embert sikerült össze-
szednünk, akik komolyan, „hiva-
tásszerűen” űzik a vízicserkésze-
tet, vagy, hogy cserkészesebben 
fejezzük ki, szakági cserkészké-
pesítést szereztek. Mivel ez egy 
vadregényesebb, kalandosabb, de 
valljuk be, veszélyesebb ága is a 
cserkészetnek, mint a szárazföldi, 
a létszámfejlesztés vágyát min-
denképpen fékeznünk kell, hogy 
a szakmai felkészítés kellően alapos lehessen. 

Négy-öt olyan csapat van jelenleg, ahol komolyabb 
vízi élet van (ezek javarészt dunamenti csapatok), 
és még ugyanennyi, ahol az elmúlt évek fejlesz-
tései nyomán újra feléledt az igény erre. Ámbár 

zázéves évfordulóját ünnepeltük tavaly a ju-
bileumi tutajtúrával, melyre ti-
zenkét országból érkeztek 

magyar cserkészek. Egy cserkész, 
Zsembery Gyula nevéhez fűződik 
az első önálló, magyar nyelvű, az 
evezéssel és rokon sportokkal 
foglalkozó kézikönyv, melyet az-
után írt, hogy 1920-ban, egy 1000 
km-es vízi túrán vett részt társa-
ival. Végigevezték a Dunát, a Siót, 
a Kapost, a Zalát, a Rábát, a Lajtát, 
és a Balatont. Később ennek nyo-
mán jött létre a legnagyobb vízi teljesítménytúra, 
a Vízi Nagy Kör is. A vizesek már a kezdetek-
től halmozták a sikereket. 1924-ben, a második 
Cserkész Világdzsemborin, Dániában a máso-
dik helyezést érték el kenuversenyen és úszás-
ban, amely a búvárúszást és a vízből mentést is 
magában foglalta. Hamarosan fellendült a sza-
kág: az újpesti Népszigeten, egy már nem műkö-
dő hajóépítő telepen jött létre 1927-ben a Közpon-
ti Cserkész Vízitelep. Itt indult el a világviszony-
latban is ismert, tekintélyes magyar vízicserkész 
munka. itt készültek a vízicserkészek a sok győ-
zelmet hozó külföldi vízicserkész versenyekre.

Ebben az évben volt a második vízi dzsembo-
ri, ahol mi magyarok először vettünk részt, de az 

mostanában nagyon beindult a szekér: a 
tavalyi tutajtúra, vagy az NNT vízi altábora 
sokaknak felnyitotta a szemét a vízicser-
készetben rejlő csodálatos lehetőségek-
re, és rengeteg érdeklődőt vonzott. Igyek-
szünk erre is figyelemmel lenni, ezért az 
idei kormányos képzőt már három helyszí-
nen rendezzük meg: Dunaföldváron, Sze-
geden és Budapesten. A tavaly őszi sza-
kági konferencián Ware Áron vcsst. (126.) 
vette át az országos szakvezetői megbí-
zatást, és ezzel a flottaparancsnoki zász-
lót. Azt kérdeztük tőle, hogy mi volt a leg-
meghatározóbb kalandja a vízen.

áron  A legnagyobb eddigi kalandom talán az volt, 
amikor a csapatunkkal tiszai vízitúrát terveztünk 
a nyári táborra. Egy hónappal a tábor előtt irtóza-
tos mértékű árvíz jött, ezért át kellett szerveznünk 
az egész tábort a Rábára. Miután itt elindultunk, a 
második napunk után hallottuk a hírt, hogy az éj-
jel sok eső esett Ausztriában, ezért a következő 
két napi evezést már az emelkedő vízszinttel da-
colva tettük meg. A második napon a nagy sod-
rás okozta sok borulás miatt már a lemenő nap-
ban értük el az esti szállásunkat. Ha egy napot 
kellene kiemelnem az eddigi vízi életemből, akkor 
ez lenne az. Nemcsak azért, mert a magas vízál-
lás miatt nagyon gyors volt a folyó, hanem azért 

is, mert pont akkor voltunk a 
folyó egyik leg-
szebb, és legna-
gyobb kihívást 
jelentő szaka-
szán. Ezután az 
áradás miatt elő-
re kellett hoznunk 
a pihenőnapot, 
aminek a végére 
már nem emelke-
dett tovább a víz, 
és hajnalra már 

apadt is valamelyest. A tábor többi részét már a 
levonuló árhullámot meglovagolva tettük meg. A 
következő évben a Mosoni-Duna partjára szervez-
tük a táborunkat, de az utolsó pillanatban azt is át 
kellett szerveznünk másik helyszínre, szintén az 
áradás miatt.  

eredmény minden várakozást felülmúlt: a tizen-
egy első díjból hatot, a tíz második díjból ötöt a 
magyar versenyőrsök nyertek. A harmadik talál-
kozót már itthon, Tihanyban rendeztük meg, ahol 
csaknem ezer magyar, és hét országból 200 kül-
földi vízicserkész vett részt. Ekkor volt az első 
vízivezető-képző tábor is, melyet a mozgalom 
alapítója, Lord Baden-Powell is meglátogatott, és 
többek között felkereste a Központi Vízitelepet, 

ahol a cserkészcsónakok szá-
ma ebben az évben már 156-ra 
emelkedett. A következő évtized-
ben már nemcsak kenun, hanem 
vízisín is siklottak a cserkészek, 
és egyre népszerűbb lett a vízisi-
klórepülés, vízibicikli, dárdás pár-
baj, és a szigonyozás is.

1941-ben jelent meg a magyar 
vízicserkészet azóta is utolérhe-

tetlen összefoglaló szakkönyve, 
a „Járjuk a vizet!”. A közel 500 oldalas és 300 
ábrát tartalmazó könyvet egy 22 fős gárda, az 
MCSSZ Országos Vízi Vezetőtiszti Testülete írta, 
de nemcsak a vízicserkészek, hanem az egész 
magyar vízitársadalom hasznosította. Ebben az 
évben az országban 23 helyen 26 vízitelep volt. 
130 csapat foglalkozott vízicserkészettel, 225 iga-
zolt vízivezető volt a mozgalomban.

A cserkészet új jáalakulása után csak lassan 
éledt fel a szakág, „gyakorlatilag egy kicsit még 
mindig az új jáélesztés fázisában vagyunk” – 
mondja Tárkányi Botond, Kobra vcst. (1108.), aki 
2009-ben volt országos vízi szakvezető. Az ő 
munkája révén újra megszervezhette a szövet-
ség a saját Vízicserkész Vezetőképző táborát.

A vízi szakág csaknem egyidős 
a hazai cserkészet történetével. 
A mozgalom első nagyszabású 
tábora mindjárt egy vízi vándortábor 
volt, a híres vági tutajtúra.
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mcs  Hol vannak jelenleg legtöbben vízicserké-
szek az országban?
áron  Budapesten. Ezenkívül Esztergomban, 
Veszprémben, Szolnokon, Szegeden vannak a 
szövetségben is aktív vízicserkészek. Dunaföld-
váron most szerveződik a vízicserkész élet. Saj-
nos a szakág jellege miatt nehéz 
megmondani, ténylegesen meny-
nyi vízicserkész van, mivel a leg-
több program csapat, raj, vagy 
őrs szinten valósítható meg. A 
tavalyi tutajtúra persze kivétel, 
és a vízicserkész programnak 
is inkább kisközösségek hosz-
szú távú együttműködése a lel-
ke. Lehetnek olyanok is, akik 
vízicserkészek a saját csapa-
tukban, és nem vesznek részt 
a központi munkában, csak egy-egy képzés vagy 
másik nagyobb program (pl: NNT) kapcsán hal-
lunk róluk.

mcs  Miben különbözik egy Duna menti, vagy 
egy balatoni vízicserkész? Mást kell tudniuk, 
vagy van egy biztos alap?
áron  Sokféleképpen lehet az ember vízicser-
kész. A biztos alap a „vízen járás” akár evez-
ve, akár vitorlázva, az úszni tudás, az alapvető 
vízbiztonság, és hogy képes legyen mentésben 
részt venni. A képzéseinken próbáljuk a kenu 
evezést és kormányzást, és a vízből mentést 
előtérbe helyezni, főleg gyakorlati okok miatt, de 
ezek egyike sem feltétlenül szükséges egy vízi-
cserkésznek. Például lehet valaki úgy is vízicser-
kész, hogy ladikot hajt, azt javítja. Vagy szenve-
délyes horgász, és részt vesz a helyi árvízvédel-
mi munkákban, esetleg szenvedélyesen vitorlá-
zik, de jelenleg nem ez az általános. 

mcs  Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy vala-
ki bekerüljön a szakágba?
áron  Ahhoz, hogy valaki vízicserkész legyen, 
öt szakági próbát kell teljesítenie, amiből az egyik 
úgynevezett alappróba, tehát valamilyen vízi jár-
mű legénységi próbája. Ezután hordhatja a sza-
kági jelvényt, a kék alapon fehér horgonyt. Enél-
kül is tartozhat a szakághoz, tag ja lehet egy vízi-
cserkész hajónak (a „hajó” a vízicserkészek őrs, 

raj vagy csapat méretű közössége, akik együtt 
dolgoznak). Ehhez csak fel kell keresnie a kör-
nyezetében lévő aktív hajót és jelentkeznie kell, 
ha nincs ilyen, akkor küldenie kell egy emailt a 
vizi@cserkesz.hu címre, és segítünk neki ebben. 
Ugyanez a helyzet azokkal a próbákkal, amiket 

nem hirdetünk meg közpon-
tilag. Vezetőként úgy 
csatlakozhat, hogy je-
lentkezik a VVK-ba, a 
Vízivezető Képzőbe. 
Ez vezetőknek szóló 
szakági továbbképzés, 
hogy biztonságosan és 
kompetensen tudjanak 
vízicserkész hajót ve-
zetni.

mcs  Vannak speciális cserkészjátékok a vízen 
is. Mik ezek?
áron  A legtöbb játék a kormányosok ügyessé-
gét és az evezősök erejét teszi próbára. Sok já-
tékunk egy szárazföldi játék alkalmazása kenura. 
Ilyen a kenus fogó, amikor szalagot kell letépni a 
másik hajó végéről, vagy lufit pukkasztani az or-
ránál. A számháború, ahol minden hajón van egy 
szám, és a kormányosok úgy manővereznek, 
hogy az ne legyen látható, vagy a kenus frizbi, 
ahol a legénységeknek egy célterületre kell bejut-
tatniuk egy frizbit, ugyanolyan szabályokkal, mint 
a szárazföldi játék esetében. Ezen felül vannak 
kifejezetten vízre készült játékaink is, mint a ka-
lózos játék.

mcs  Télen vannak „szárazedzések”? 
áron  Nincsenek, cserkészek vagyunk, nem 
sportolók. A vízi életünk hangsúlya nem elsősor-
ban a sporton van, hanem a vízi élet megélésén, 
az életvitelszerű „vízenjáráson”. Persze lehet va-
laki a sporton keresztül is vízicserkész, de most 
még nem ez a jellemző. Télen csónakot javítunk, 
lapátot készítünk, dobózsákot varrunk és nem 
utolsósorban a „hagyományos” cserkészetün-
ket éljük, mert minden vízicserkész „szárazföldi” 
cserkész is egyben. 

Bővebb információ, és hírek: vizi.cserkesz.hu, vi-
zicserkeszhu.blogspot.com, vizi@cserkesz.hu. 
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Portya vagy kerékpártúra helyett 
kiváló gyakorlat az őrsnek, ha 
vízre száll, és végigkutat egy 
folyót, vagy bejár egy vidéket 
ugyanúgy, mint mozgótáborban.

Lord Baden-Powell
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23. Cserkész Világtalálkozó – 
30 ezer cserkész gyűlik össze 
jövőre a Japánban megrende-
zett dzsemborin. Tavaly nyá-
ron már 53 országból 14 000 
résztvevő nyert bepillantást, 
hogy mit is jelent egy ilyen nagyszabású rendez-
vény: az Ázsia-Csendes-óceáni Regionális Cser-
kész Dzsembori már a világtalálkozó helyszínén 
zajlott.

Most, hogy kevesebb, mint másfél év van hátra 
a találkozóig, javában tart az előkészület. Sok he-
lyen elkezdődött a regisztráció, sőt egyes orszá-
gokban már le is zárult.

Két feltétel 
szükséges 
ahhoz, hogy 
résztvevője le-
hess a világ-
raszóló ese-
ménynek: 14 
és 17 éves 
közötti az 
életkorod, 

és tag ja vagy a Nemzetközi Cser-
kész Szövetségnek. (A Magyar Cserkészszövet-
ség tag jaként ez automatikus.) A 18 éven felüliek 
is részt vehetnek a világtalálkozón, ők az önkén-
tes csapat tag jaként az IST-t (Nemzetközi Törzs) 
erősítik. A részvétel feltételeiről a Magyar Cser-
készszövetség hamarosan tájékoztatást ad.

Naprakész (angol nyelvű) információkért érde-
mes felkeresni a 23. Világdzsembori honlapját: 
www.23wsj. jp, vagy a facebook oldalát: 
www.facebook.com/23WSJ2015

A Fülöp-szigeteki Cserkész Szövetség (FszCsz-
Sz) februárban ötnapos „Béke Hírnökei” találkozót 
tartott a szövetség központjában, Manilában, ami 
a szigetország fővárosa is egyben. A találkozó 
célja a Béke Hírnökei hálózat népszerűsítése az 
országban. Az FszCsSz a második nemzeti cser-

kész szervezet, amely segít a helyi vezetőkép-
zésben, hogy a Béke Hírnökei kezdeményezés 
sikeres legyen. A szigetország 10 cserkészkerü-
letéből 34 csapat 49 vezetője vesz részt a háló-
zatépítésben. Főként kószák és vándorok csat-
lakoztak, de felnőtt vezetők is besegítenek. A 
szaúd-arábiai Abdullah király és Károly Gusztáv 
svéd király, a cserkészmozgalom eredményeit 
elismerve egy találkozón a cserkészeket a „Béke 
Hírnökeinek” nevezték. Úgy vélik, hogy a cser-
készek tevékenysége nagyban hozzájárul a vi-
lágbékéhez. A Nemzetközi Cserkész Bizottság 
(World Scout Comitte) 2011-ben hívta életre a Béke 
Hírnökei kezdeményezést, melynek célja, hogy 
felelős közösségi munkára inspirálja a világ több 
millió cserkészét. Minden olyan  közösségi cser-
kész tevékenység, ami pozitív változást hoz az 
egészségügyi, környezetvédelmi, szociális terü-
leten, vagy helyi konfliktusokban, a Béke Hírnöke 
projektnek tekinthető. További infó: http://scout.
org/node/76

Egy 56 tagú afgán cserkész csapat téli ruházatot 
osztott csaknem 250 nélkülöző családnak a nyu-
gat Afganisztánban fekvő Ghor tartományban. 
Az ottani cserkészek közösségi munkája nagyon 
gyakran valamiféle segélyszállítmány elosztásá-
ban mutatkozik meg, hiszen nagyon sok a sze-
gény. A város több mint 600 ezres lakosságából 

A svájci Zürich-kantonban 
működő Albis & Felsenegg 
Cserkész Csapat az elmúlt 
hónapokban megmutatta. 
A „Főnix projekt” egy jó pél-
da az erőforrások hatékony 
felhasználására. Korábban 
aktív tagok, szülők és felnőtt 
segítők részvételével sike-
rült életet lehelniük a már-
már megszűnt csapatba. 2012 elejére a tagok 
száma 60-ról kevesebb, mint 20 főre csökkent. 
A vezetők lemondtak, a cserkész tevékenyég 
már inkább csak papíron létezett. Néhány lelkes 
tag úgy döntött, hogy egyesítik erőiket a csapat 
megmentése érdekében. 2012 tavaszán válság-
találkozóra került sor a korábbi helyi vezetők és 
a kanton központi cserkész csapatának veze-
tői között. Együtt meghatározták a legfontosabb 
teendőket, majd szülői találkozót hívtak össze. 

Jövőre:
Japánban! a béke

hírnökei

afgán 
cserkészek 
ajándéka

svájci cserkészek:
újratöltve

Egyre közelebb 

a XXIII. világdzsembori
a Fülöp-szigeteki cserkészek 

hálózatot építenek

Hogyan lehet újraéleszteni egy csak-

nem feloszlott cserkész csapatot? 

téli ruhákat osztottak a szegényeknek

Az első közösségépítő fórum-
nak a pünkösdi tábort találták 
ki. Ezt már újra a szomszédos 
csapattal partnerségben hozták 
tető alá. 

Nyáron nagyszabású kam-
pányba kezdtek, hogy a fiata-
lokat elérjék. Egy új honlappal 

gyűjtötték a kapcsolatokat, szórólapokat osztot-
tak szét és minden fontos fesztiválon, közössé-
gi összejövetelen hírét vitték a toborzásnak. 2012 
őszén az erőfeszítéseket siker koronázta: meg-
alakult az első kiscserkész őrs. 2013 tavaszán, 
azaz egy év leforgása alatt a csapat létszáma 
megháromszorozódott. A Főnix projekt sikeres 
lett. A kezdetekkor a projektet átmeneti időszak-
ra tervezték, de immár egy hosszú távú kez-
deményezéssé vált, nem hagy ják abba. Céljuk, 
hogy még népesebb csapat legyenek.

mintegy 1600 család számít hátrányos helyzetű-
nek. A mostani projektjük, a PARSA, a kilenc tar-
tományban összesen 1500 aktív tagot számlá-
ló Afgán Cserkész Program keretében valósult 
meg. Legfontosabb programjaik idén a békete-
remtés fogalma köré szerveződnek. Az aktív ta-
gok 5-féle jelvényt kaphatnak sikeres mozgal-
mi tevékenységük elismeréseként: Béke a csa-
ládban, Béke az iskolában, Béke a közösségben, 
Béke Afganisztánban, A béke követe.



mcs  Immár 20. alakalommal rendeztek cser-
készbált. Mit kell tudni a cserkészek ezen hagyo-
mányáról?

Az elmúlt húsz évben a cser-
készbál a legnagyobb rendsze-
res cserkészprogrammá nőtte 
ki magát. 1994-ben volt az első, 
akkor még az Egry József utcai 
Általános Iskola tornatermében. 
A következő évben 
azonban már méltó 
helyére lelt a Budai 

Ciszterci Szent Imre Gimnázium-
ban. A bálnak minden évben más 
keretmeséje és más főszervezője 
van, de mindig a 25-ösök szerve-
zik. Így biztosítjuk a tovább élő ha-
gyományt, és a folyamatos meg-
újulást egyszerre.

A sok-sok év alatt a tengernyi vendég számta-
lan dologgal találkozhatott a bálokon. Volt itt eg-
ér-futtató verseny, ír zenekar, táncverseny, ka-
raoke és szimfonikus zenekar. Űrhajóstól püs-
pökön át vitorlásversenyzőig rengeteg híres ma-
gyar tisztelt meg bennünket azzal, hogy elvállalta 
a bál fővédnökségét. A 25-ös cserkészek pedig 

évről évre azon igyekeznek, hogy a vendégek-
nek – és nem utolsósorban saját maguknak – 
igazán jó bált szervezzenek. 

Sokat dolgozunk azon, hogy a cserkészbálnak 
minél inkább báli hangulata legyen, az ide látoga-
tó vendégeknek igényes szórakozási lehetősé-
get nyújtsunk. Éppen ezért a bál hagyományai-
hoz hozzátartozik a különleges báli meghívó, a 
méltó fővédnök felkérése, az alkalomhoz illő öltö-
zet megkövetelése, a nyitótánc, és a báli hangu-
latot teremtő díszletek. Azon igyekszünk, hogy a 
bál igazán kellemes találkozási alkalom és fórum 
legyen, hiszen az ország különböző sarkaiban 
munkálkodó cserkészvezetők számára ez az 
egyetlen lehetőség, hogy élőben is találkozzanak, 
együtt szórakozzanak. 

mcs  Hogyan alakult ki, hogy a 25-ösök szerve-
zik az eseményt?
A bál ötlete csapattagunk, dr. Udvarhelyi Beatrix 

(Trixi) fejéből pattant ki, ő szervezte az első 
cserkészbált. Ennek olyan nagy sikere volt, 
hogy elhatároztuk, minden évben megcsi-
náljuk. Fontosnak tartjuk azért is, mert ez 
az egyetlen olyan, minden évben megszer-
vezett program, amely az ország és a Kár-
pát-medence minden tájáról sok cserkészt 
vonz. Csapatunk környezete is támogatta és 
támogatja ezeket az erőfeszítéseket, segít-
ve munkánkat: a Budai Ciszterci Szent Imre 

Gimnázium minden évben otthont ad a bálnak, 
amely nélkül elképzelhetetlen lenne a megvalósí-
tás. Ezúton is köszönjük nekik!

mcs  Bi-Pi és Harry Potter között mi a kapcsolat? 
Vagy nem kell keresni?
Nincs közvetlen kapcsolat kettejük között. A bál 
idén pont Bi-Pi születésnapjára esik, a keretmese 

XX. Országos

Cserkészbál
Idén két híres angol, a cserkészet 

alapítója, Bi-Pi, és a képzelet 
szülte Harry Potter lesznek 

a Cserkészbál emblematikus figurái. 
Szima-Máramarosi Eszter, az idei 
esemény főszervezője, és egyik 
segítője, Rudan János válaszolt 

a kérdéseinkre.

koktélház, illetve kakaó-
ház, ahol le lehet ülni. 
Keretmesés programok 
is lesznek, és idén lehe-
tőség lesz ún. arcelem-
zésen is résztvenni.

mcs  Beöltözős, vagy 
elegáns?
Mindkettő! Örülünk, ha 
valaki veszi a fáradt-
ságot vagy bátorsá-
got, és jelmezbe bújik. 
Azt viszont elvárjuk, 
hogy legalább ele-
gánsan jelenjen meg 
mindenki.

mcs  Tombola, bálki-
rálynő, bálkirály választás lesz-e?
2012-ben volt „bál szépe” választás, most már 
harmadik éve lesz táncverseny, ahol a vándor-
kupa új gazdára találhat. A játszani vágyóknak 

pedig készülünk egy 
kvízzel, amivel 
szintén értékes 
nyereményhez 
jutnak a szeren-
csések.

mcs  Kitaláltatok 
valami újdonsá-
got az eddigi bá-
lokhoz képest?
Idén először fel-
lép egy cserkész 
fúvószenekar, 
az Anatidaepho-
bia. Őket a legtöbb 
cserkész augusz-
tusban, a Nemze-
ti Nagytáborban is-
merte meg, amikor 
a záróünnepségen 
adtak koncertet. Sok 
újítással próbálko-

zunk idén is, reméljük, hogy a bálozó közönség 
szimpátiáját is elnyerik az ötleteink! 

pedig Harry Potterhez kapcsolódik. Egyébként 
annyi kapocs talán mégis van, hogy a filmben 
Harryt alakító Daniel Radcliffe és az író, J. K. 
Rowling is cserkész.

Meghirdettünk egy „mémversenyt”, 
ahol a művek Bi-Pihez, vagy Bi-Pi szü-
letésnapjához köthetők. A leg jobb al-
kotásokat kiállítjuk bálon, az alkotók 
pedig jutalomban részesülnek majd. 

mcs  Mire számíthat a résztvevő? 
Egy kis hangulatfestő forgatóköny-
vet kérünk.
A táncos lábúak a gimnázium 
dísztermében, tehát elég nagy par-
ketten este 8-tól egészen a bál vé-
géig kedvüket lelhetik. Idén a Bro-
adway Band zenekar szolgáltatja 
a zenét, majd éjfél után Dj Bandi is 
színre lép. És ha valakinek tánc-
ból ez még mindig nem elég, nép-
táncra is van lehetőség.

Ha valaki kifejezetten azért jön 
el a bálra, hogy találkozzon régi ismerőseivel, 
és egy jót beszélgessen velük, arra is lesz lehe-
tősége. Ahogy eddig, idén is lesz több teaház, 
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fotó: 400.

budai cserkészek 
mongúzos napozása.ó

a hónap
képe
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lónektek ajánljuk!

árvízi emléknap
2014. március 8-án kerül megrendezésre az Árvízi Emléknap a szegedi Dóm téren. Az 1879-es Nagyárvíz Szegedet szinte 

a földdel tette egyenlővé. Az is 
kérdés volt, érdemes-e egyál-
talán újra felépíteni a teljesen 
elpusztult várost. A polgárok, 
az ország és egész Európa 
összefogásának köszönhetően 
azonban mégis új jáépülhetett 
Szeged, és ehhez kapcsoló-
dik a Dóm, azaz a Fogadalmi Templom építése is. Szeged történelmét nagy mértékben meghatározó eseményre emlékezve kerül idén immár tízedik alkalommal megrendezésre a Szeged- Belvá-rosi Plébánia és a dél-alföldi cserkészek szervezésében az Árvízi Emléknap. A rendezvény célja, hogy az összefogás és együttműködés erejét megélve emlékezzünk Szeged új jászületésére. Az előző évekhez hasonlóan idén is színes programokkal készülnek a szervezők, akik remélik, ismét több száz cserkész látogat majd ki az eseményre. A tervek szerint kézműves programok, mise, tábortűz, kiállítások, sok-sok játék, például városi cserkészjáték, báb bemutató, a TITOK klub programjai (öko-sátor), orgona-bemutató, ková-csolás, lovaglás, íjászat és kiscserkész rajzpályázat is vár az érdeklődőkre. További infó: http://arvizinap.cserkesz.hu

mohácsi busójárás
Február 27-március 4-ig rendezik a hagyomá-nyos mohácsi busójárást a farsangi népszo-káshoz kapcsolódva. A szervezők idén is rengeteg programmal készültek.Program ízelítő: Kisfarsang – „Maszkot ölt apraja-nagy ja”, farsangi felvonulás, busójárási eszközök bemutatója, Busó táncház, Maszkok és kiegészítők kiállítás, Vujicsics koncert, Alma együttes koncertje, busólakodalmas menet, máglyagyújtás és busók körtánca, és még számtalan program!

infó: http://www.mohacsibusojaras.hu

fal 25.
Formabontó táborral készül a Német 

Cserkészszövetség (BdP), hogy meg-

emlékezzen a berlini fal 

leomlásának 25. évfordu-

lójáról. Egy közel három 

hetes utazást terveznek 

Berlintől a Bajkál-tóig, 

érintve Varsót és Moszk-

vát. Az utat vonattal teszik 

meg, az út majd 9000 km 

hosszú, és sokáig a híres transzszibériai 

vasútvonalon halad. Útközben a vonat 

áthalad több nagyvároson is, ahol a 

résztvevők itt városnézés és vetélkedők 

segítségével ismerkednek meg a hely 

nevezetességeivel. A hosszú vonatút 

végén egy pár napos táborozás vár a 

résztvevőkre a tó partján. A szervezők 

örömmel fogadják a magyar jelentke-

zőket. A regisztráció elindult, a program 

hivatalos honlapja az alábbi linken érhető 

el: http://scoutingtrain.org

Időpont: július 31.- augusztus 19.

A jelentkezés feltételei:

• 16. életév betöltése

• előzetes regisztráció

• tábordíj befizetése ( jelenleg még 

nincs fix díj, de 1000 euró körüli ösz-

szegre kell számítani)

• angol vagy német nyelv legalább 

középfokú ismerete

A jelentkezési szándékot előzetesen 

jelezni kell az MCSSZ felé: Erdész Péter 

csst. (831.), email: erdesz.petro@gmail.

com, és az intercom@cserkesz.hu

vajdasági dzsembori 
A Szerbiai Cserkészszövetség szeretettel vár 

magyar cserkészeket is a 9. Szerb Dzsembori-

ra. A tábor helyszíne folyókkal és tavakkal van 

körülvéve, ami számos szabadtéri programra 

ad lehetőséget. A természetvédelem, a sportok, 

a kultúra és hagyományok, a kirándulás, a vízi 

programok, valamint a tudomány és technológia 

iránt érdeklődők nem fognak unatkozni.
A tábor helyszíne: Bela Crkva, a Néra folyó völ-

gyében, Vajdaságban.
A tábor ideje: 2014. július 25. - augusztus 8.
Korosztályok: cserkész, kósza. 19 éves kor felett 

a Nemzetközi tábortörzsbe (IST) várják a jelent-

kezőket. 
A tábor díja: résztvevőknek 180 euró, IST-nek 

ennek 75%-a, vagyis 135 euró
A tábordíj tartalmazza: étkezés, programokhoz 

szükséges anyagok, emléktárgy, rövid kirándulá-

sok, repülővel való utazás esetén fuvart Temes-

várról, vagy Belgrádból a dzsembori helyszínére, 

illetve vissza.
Jelentkezési határidő: 2014. március 1., 
az intercom@cserkesz.hu-ra küldött e-maillel.

fehova
2014. február 13-16. között várják 

a Kárpát-medence vadászait, 

horgászait és természetkedvelőit a 

HUNGEXPO Budapesti Vásárköz-

pontban.
Program:
• Trófeakiállítások – több mint 100 

egyedülálló trófea
  - Magyar vadászok trófeái egzo-

tikus tájakról
  - A Kárpát-medence legszebb 

vadásztrófeái
• Puskaművesek és késművesek 

látványbemutatója – a látványos bemutató 

betekintést enged a puska és késkészí-

tés, valamint díszítés folyamatába

• Solymász, kisállat és vadászkutya 

bemutató
• Horgászsuli és vetélkedő gyerekeknek

• Óriás akvárium - sztárhorgászok be-

mutatói
• Nemzetközi Fotópályázat - bemutató

• Ifjúsági Vadászkürt Fesztivál…

…és még sok minden más! infó: http://www.fehova.hu

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 csst., (25.): stipkovitsanna@

gmail.com. A nyeremény idén sem marad el!
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Tavaly év végén az egyik legbenőségesebb 

hangulatú, több életrajzi szálat is tartalma-

zó kötetét, az eredetileg 2005-ben meg jelent 

Édes Munyimunyit új cí-

men adták ki – ez ta-

lán nem is baj… Min-

denesetre A tengeren is 

túl cím vagányabb. A 

’munyimunyi’ egyéb-

ként a történetben sze-

replő édesanya meséi-

ben szereplő Miki ma-

jom nyelve, ami nagyon 

sok mindent jelenthet, 

de ezért csak a ő és a 

gyerekei értik meg.

A könyv a gyász és a 

remény csodálatos me-

séje. Az izgalmas, több 

szálon játszódó, helyen-

ként krimiszerű törté-

net főszereplője a Bánáti 

család. Edit, az édesanya, aki egyben a család 

feje is, a tízéves Benedek, kishúga Kata, nővé-

re Dóra, na és persze a hegedűművész apa, 

Tamás. Ben egy iskolai dolgozatban így mutat-

ta be a családját: „A mi családunkban anyu a 

családfő, apu hegedül, Kata a kishúgom, Bobi 

a kutyánk, Dóra meg a hülye nővérem.” A tör-

ténet a Bánáti család nizzai nyaralása előtt 

egy nappal indul. Megérkezésük után minden 

jól megy, de az utolsó napokban az esemé-

nyek felgyorsulnak. A korábban úszóbajnok 

édesanya szokása szerint úszni indul, de egy 

hirtelen támadt tengeri viharban nyoma vész. 

Lázas keresés kezdődik, de a parti őrség nem 

találja. A család kétségbe 

esik, a kis Kata megnyug-

tatása a legnehezebb ki-

hívás. Az anya nem ke-

rül elő, ezért kénytelenek 

visszatérni Magyaror-

szágra. Bár holttest hiá-

nyában nem nyilvánítják 

halottnak, az emberek 

valójában ezt gondolják. 

Benedek nem veszti el a 

reményt, ő biztos ben-

ne, hogy anyukája élet-

ben maradt, és hamaro-

san visszatér. Ráadásul 

rá hárul a feladat, hogy 

négyéves kishúgának is 

erőt adjon, hiszen neki 

nem mondhatták meg a teljes igazságot. Ta-

lán az ufók rabolták el. Vagy csempészek ha-

jójára került, és épp Miki majommal igyekszik 

hazakeveredni. Annyit elárulunk, hogy az író 

minket, mindentudó olvasókat hamar beavat a 

titokba, és innen két szálon fut a cselekmény.

A történetben egyébként nincs szinte sem-

mi, ami ne történhetne meg, más szóval csak 

annyi csoda van benne, amennyi velünk is 

bármikor megtörténhetne. Az író stílusa lebilin-

cselő, a cselekmény izgalmas, és irtózatosan 

avagy édes munyimunyi!

fülpresszum

Nógrádi Gábor Nyíregyházán 
született 1947-ben. Az iskolában 
jó tanuló volt, kilenc éves kora 
óta írt, először verseket, majd 
később novellákat is. Szülei 
szerint azonban „rendes” 
foglalkozást is kellett tanulnia, 
ezért építőipari technikumba járt négy évig. „Ott 
kaptam jogosítványt, például öt tonnaméteres 
toronydarura is, de senkinek sem javaslom, 
hogy a daru közelében tartózkodjon, ha azt én 
irányítom.” – írja magáról a honlapján. Regé-
nyírás mellett filmforgatókönyveket is ír.
• Eredeti meg jelenés: 2005
• Új kiadás: 2013, Móra kiadó 
• Műfaj: ifjúsági regény
• Terjedelem: 216 oldal

Nógrádi Gábor több évtizede írja gyermek- és ifjúsági regényeit. Első 

nagy sikere a Gyerekrablás a Palánk utcában című könyve volt, amit 

később Koltai Róbert főszereplésével meg is filmesítettek.

tündérbodár és devevér

részlet

„A Bánáti család, 

Edit eltűnése előtt 

öt nappal érkezett 

a francia tenger-

partra. Egészen 

pontosan Niz-

zába érkeztek. 

Rogyásig pakolt 

autójukkal úgy 

néztek ki, mint 

akik nem egy 

hétre, hanem 

egy évre jöttek. 

Magyar módra 

még a palacsin-

tasütőt meg 

a vécékefét 

is elhozták. 

Hátha nincs a 

panzióban. 

A család hat főből és tizennégy lábból állt. Va-

lószínű, mindenki meg tudja fejteni a hat főhöz 

tartozó tizennégy láb titkát, aki szereti a kutyá-

kat. Az a tapasztalt és bölcs személy ugyanis 

tudja, hogy a kutya is ember, csak éppen állat. 

Mért ne? Az emberek között is előfordul, hogy 

valamelyik éppen úgy viselkedik, mint egy ma-

jom, egy elefánt, vagy egy papagáj, csak éppen 

embernek látszik.”jó humorral 
megírt. Bene-
deket és Katát 
kivéve minden-
ki kap a tulaj-
donságai mi-
att megérde-
melt cikizésből, 
de azért az író 
ezt nem viszi túl-
zásba, szereti a 
szereplőit. Főleg a 
gyerekeket, akikről 
- valójában a fel-
nőtteken ironizálva 
- így ír: “A gyerekek 
nagyon kreatívak. Rengeteg munkába kerül ne-künk, szegény felnőtteknek kinevelni belőlük ezt az idegesítő képességet, de többnyire sikerül.” 

          Nográdi Gábor:

A tengeren is túl
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játék viszonylag egyszerű felépítése ellenére a 
Mandorla kirakása sok fejtörést okoz, nagyon ne-
héz az eredeti állapotba visszaforgatni. Állítólag 
a legügyesebbeknek is legalább egy hét alatt si-
kerül. 

a
többdimenziós kreatív játék algoritmusát, 
azaz azt az elvet, miként működik ponto-
san, nem egyszerű megfejteni. A mandorla 

két egymást metsző körből áll, melyeket ívelt vo-
nalak mandulaforma és négyágú csillag motívu-
mokra tagolnak. A játék formájának alapja egy 
régi, mandorla néven ismert szimbólum. A man-
dorla szimbóluma a szentléleknek és sok-sok 
vallási-szellemi, idegen szóval spirituális meg-

nyilvánulásnak szinte 
minden kultúrában. A 
távol-keleti kultúrából 
származó mandalával 
való hasonlóság nem 
véletlen.

A logikai játék első 
ránézésre egyszerűnek tűnik, de aki kipróbál-
ja, hamar rájön, hogy bár egészen másként, de a 
rubik kockához hasonlóan nem is olyan egysze-
rű kirakni. A játék célja, hogy miután összekever-
ted a két mozgatható félkört, visszaállítsd az ere-
deti állapotába, azaz kirakd a mandorlát eredeti 
alakjában és színeinek helyes sorrendjével.

A körök metszéspontjában kialakuló középső 
mandorla (mandula) és az azt körülvevő két 
„hold” eltérő színűek. Magyar fejlesztésről lévén 
szó, a játék eredetileg nemzeti zászlónk színeit 
viseli: piros-fehér-zöld színekkel készült. A man-
dorla két félköre szabadon mozgatható körbe, 
de csak 120 fokonként jön létre közöttük kap-
csolat, és csak ezáltal tudjuk mozgatni a mandu-
la és a csillag alakzatokat egymáshoz képest. A 

A játékkörnyezet az 
eddigi legrealisztiku-
sabb grafikán is túl-
tesz! :D Kifejleszté-
sével ugyanis nem 
sokat kellett foglal-
koznia a csapatnak, 
mert egy egyszerű, 
de nagyszerű ötlettel a google mapsbe építették. 

De hát pont ez a lényeg! A google térképén, egé-
szen pontosan a street view nézetben ugyanis 
– ki ne tudná – körbenézhetsz, sétálhatsz az ut-
cákon, és különböző jelekből (feliratok, épületek, 
utcanév táblák, útjelzők) kell kitalálnod, hol vagy. 
Remek szórakozás, sok szép 

várossal, illetve 
azok utcáinak 
hangulatával le-
het ekképpen 
megismerkedni, 
ahová remélhe-
tőleg később el is 
jutunk. Jelenleg 15 
pályán lehet ját-
szani, de az első 5 
után a többi eléré-
séhez a fejlesztők 
Facebook oldalára 
kell ellátogatni a kódért. 

Navigálni az egérrel és a bil-
lentyűzet gombjaival is le-
het, talán a kurzornyilakkal a 
legegyszerűbb. Az egér ez 
esetben is jól jön, hiszen azt 
mozgatva helyből is körül-
nézhetünk a „fejünket forgatva”. Az egér görgő-
jét használva bármelyik nézetből nagyíthatunk, 
ami például feliratok, táblák leolvasásánál kecse-
gtet eredménnyel. A képernyő alján található a 

mandorla tr
e

n
dvisszafelé számláló óra, mellet-

te közvetlenül egy mobiltelefon 
egy szövegdobozzal. Ide kell beír-
ni, hogy szerinted hol vagy. Ha el-
találod, megmenekültél, és újabb 
pályát kezdhetsz.

Egyelőre kevés magyar pálya 
van, de azért még határon túli magyar helyeket 
is találni. A fejlesztők viszont lehetőséget adnak 
további pályák készítésére is! Ez nem bonyolult, 
a kezdőpont földrajzi koordinátáit kell beállítani. 
Ha nem megy, egy rövid oktatóvideón el is ma-
gyarázzák, hogyan kell. Jó szórakozás lesz, ha 
barátaiddal egymásnak készítetek feladványo-

kat. Például, ha ismeretlen piciny 
magyar falvakat állítotok be, és 
küldtök el egymásnak megfej-
tésre.

Hátránya a játéknak, hogy csak 
élő internetkapcsolat esetén mű-
ködik, és sokan talán a magyar 
nyelvű menüt is hiányolják majd. 

Szerencsére azonban azok is könnyen boldogul-
nak vele, akik nem tudnak angolul, mert itt nem 
a szöveg a lényeg. A játékot a pursued.nemesys.
hu címen lehet elérni. 

új magyar logikai játék

találd ki hol vagy!

magyar Nemesys 
Games fejlesztői 
csapata még ta-

valy tavasszal egy ver-
senyre készítette el a 
Pursued (kb.: üldözött) el-
nevezésű, böngésző alapú játékot.  A játék ke-
rettörténetre épül: elrabolnak téged, majd elszállí-
tanak egy ismeretlen helyre, de kiszabadulsz. Ott 
találod magad egy város vagy falu utcáján, eset-
leg távol minden lakott területtől. Ahhoz, hogy 
megmenekülj, és egy barátod érted tudjon jönni, 
meg kell neki mondanod, hol vagy. Ezt kell kitalál-
nod. Mindez persze időre megy, mert a sarkad-
ban vannak az emberrablók. Ha záros határidőn 
belül nem tudsz segítséget kérni, azaz megmon-
dani, hol vagy, újra elkapnak: game over.

a

pursued
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z embert általában min-
den születésnapja alkal-
mából felköszönti a csa-

ládja, rokonsága, barátai. Kap 
ajándékokat, jó esetben szer-
veznek neki valamilyen kis 
összejövetelt is. Ha nagyon 
meg akarják lepni az ille-
tőt, akkor mindezt titokban szervezik meg, hogy 
még nagyobb legyen az öröm. Én néhány hete 
ünnepeltem életem 25. évfordulóját. Általában az 
ehhez hasonló jelentősebb dátumokat, évfordu-
lókat kiemelten szoktuk kezelni, nagyobb jelentő-
séget tulajdonítunk nekik. Számomra ilyen volt a 
18. és a 20. születésnapom is. Előbbi azért, mert 
hivatalosan felnőtté váltam, utóbbi pedig azért, 
mert átléptem a második X-et. 

Ez alkalommal is így történt. Végiggondoltam az 
eddigi életemet, próbáltam számba venni, hogy 
mit értem el eddig, és milyen céljaim vannak 
a jövőre nézvést. A leg jobb mégis az volt az 
egészben, hogy rengetegen gondoltak rám, érez-
tem, hogy sokan vannak mellettem. Bizonyára 
fura lehet, hogy magamról írok. Ígérem, mindjárt 
összeáll a kép. 

Egy cserkészcsapat kissé más, mint az em-
ber. Mások falatoznak az öt éves születésna-
pi tortából és megint mások fog ják a konfettit a 

Péterpálban 
az erő!

25 év nem kevés idő. Ezt csak onnan 
tudom, hogy én is éppen ennyi idős 
vagyok, meg a cserkészcsapatom is. 
Na de vajon mi ilyenkor a teendő?

a

és hétköz-
napi ember-
ként is ez a 
közösség ad 
erőt. És hogy 
miért habve-
rő? Marad-
junk annyiban, 
hogy ez a csa-
patunk titka.

Sok más csapat is idén ünnepli (új já)alakulásá-
nak 25. évfordulóját. Ez egy jeles alkalom, így 
arra biztatok mindenkit, hogy vegye ki a részét 
a munkából és az örömből, hiszen csak úgy van 
értelme az emléke-
zésnek, ha egy-
más mellett álltok 
és érzitek, hogy 
a mellettetek álló 
cserkész támogat 
titeket, segít nektek. Tegyétek hát emlékezetessé, 
mert ez az év rólatok szól! 

új csapattagok, illetve a családjaik is meghívást 
kapnak. Külön figyelmet szentelünk annak, hogy 
minél több fotó készüljön az akcióinkról. Novem-
berben egy bállal tervezzük megkoronázni az 
egész éves akciót. Ezen felül szeretnénk minden 
korosztályt bevonni az emlékezésbe, ezért szer-
vezünk különböző pályázatokat, ahol őrsönként 
és egyénenként is indulhatnak a cserkészeink. 
Készíthetnek plakátokat arról, hogy miért jó cser-
késznek lenni, indulhatnak a „Pózolj 400-assal!” 
fotópályázaton. Videókat, interjúkat készíthetnek 
egymással, kevésbé aktív csapattagokkal vagy 
akár nem cserkészekkel is, ezekből pedig később 
rövidfilm is készülhet. Jutalmazni fog juk a legkre-
atívabb ötleteket különböző meglepetésekkel, kü-
lönleges programlehetőségekkel. Készülünk tárgyi 
emlékekkel is, mint például jubileumi felvarró, póló, 
illetve azt szeretnénk, hogy egy könyv is készül-
jön a csapat elmúlt 25 évéről.

Azt remélem, hogy a jövőben egyre hangosab-
ban fog szólni a csatakiáltásunk: „Habverő, Hab-
verő, Péterpálban az erő!” Nekem cserkészként is 

magasba dobni a 25 éves jubileumon. Egy újonc, 
aki még csak néhány hónapja van a csapatban, 
nem fog ja érteni, hogy mit jelent egy ilyen évfor-
duló, főleg, hogy ő maga még feleannyit sem élt, 
mint a csapat. Nehéz ügy, miként lehet méltó ün-
nepséget szervezni egy csapat 25. évfordulóján. 
A megoldást végül saját élményeimből kiindulva 
találtam meg. Egy negyed század alatt sok fia-
tal tölt el több-kevesebb időt a cserkészeink kö-
zött. Ezt az erősséget kell kihasználni. A 400. sz. 
Szent Péter és Pál Cserkészcsapat vezetőségével 
azt határoztuk el a 2014-es évre, hogy minél több 
embert szeretnénk megmozgatni az ötleteinkkel, 
mind a csapattagok, mind a nem cserkészek kö-
zül is. Biztos, hogy nagyra törők a céljaink, de a 
Jóisten segítségével és közös munkával sikerül-
het megvalósítani terveinket.

Annak érdekében, hogy egy valóban emlékeze-
tes évre tudjunk visszanézni egy év múlva, kü-
lön programokat is szervezünk a szokásosnak 
mondható eseményeken kívül. Februárban egy 
csapatszerrel veszi kezdetét a rendezvénysoro-
zat. Áprilisban piknikezni fogunk, melyre a régi és 

25 éves a 400. sz. Szent 

Péter és Pál Cserkészcsapat

Várjuk további csapatok 

bemutatkozását is! 

mcs@cserkesz.hu
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szent péter és pál cs. cs.

miért 400.?

A csapat Budapesten, Óbudán működik. 

1989. novemberében alakultak az Óbudai 

Főplébánián Csongrádi Péter jóvoltából, 

akinek az édesapja aktív cserkész volt 

régen, sőt cserkészkönyvet is írt. Jelenleg 

a Segítő Szűz Mária lelkészségen, a Szent 

Margit Kórházzal szemben működnek, ott, 

ahol a Szalézi szerzetesrend magyar-

országi tartományfőnöksége is megta-

lálható. A legenda szerint azért 400-as 

a számuk, mert a háború előttig 399 

csapatot regisztráltak és velük folytató-

dott a sorozat.
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ebruár utolsó csütörtökén vége a farsangnak, a báli szezonnak. Kövércsütörtök után gyorsan kö-
zeledik a húshagyó kedd, majd hamvazószerda, amivel kezdetét veszi a negyven napos böjt hús-
vétvasárnapig. Hamvazószerda a tél temetésének ideje, ezzel temessük el mi is a téli kuckózás, 

nassolás szokását, és készüljünk fel a tavaszra. Tisztítsuk meg testünket is! A nehéz, zsíros, húsos 
ételek helyett könnyű leveseket, salátákat, egészséges gabonákat fogyasszunk, de azért ne sanyar-
gassuk magunkat! Egy jó kis barátfüle, mértékkel fogyasztva azért lecsúszhat a bendőnkbe. 
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carne, vale!
hús, ég veled…

szilvalekváros derelye

Szintén krumpli, csak most édesen. Ősszel a friss szilva kerül ebbe a tésztába, akkor szilvásgombóc lesz belőle, télen a sűrű, szinte fekete lekvár olvad bele a szánkba, így lesz egy pillanatra ismét gyen-géd nyárutó. Ha marad a tésztából, érdemes nudlit sodorni belőle, és cukrozott mákkal elfogyasztani.• 1 kg „lisztes” vagy „c” 
burgonya (Bármelyik 
krumpli megteszi, de 
ez a leg jobb. A kofa 
tudni fog ja…)

• 30 dkg liszt
• 1 tojás
• 5 dkg vaj/zsír
• só
• kemény szilvalekvár
• 4 ek. étolaj
• 2-3 maréknyi zsemlemorzsa
A megmosott burgonyát megfőzzük. Ha kihűlt, le-húzzuk a héját, és krumplinyomón áttörjük. Az 

olajon megpirítjuk a morzsát, aranybarnára. A hideg törtburgonyát összekeverjük a tojással, vaj jal, csipet sóval és a liszttel. A tészta legyen rugalmas, ne túl kemény, jól nyújtható, és minél kevésbé ragadjon. Egy nagy fazékba tegyünk fel sok vizet, forrá-sig. Egy alaposan kilisztezett deszkán nyújtsuk ki a tésztát, a nyújtófát is lisztezzük be előtte, akkor nem tapad rá a tészta. Fél cm-es vékonyságúra nyújtsuk. Az egyik felére egyenletes távolságokra tegyünk egy teáskanálnyi lekvárt, legalább egy-két uj jnyi távolság legyen a kupacok között, majd hajt-suk rá a tészta szabadon maradt felét. A kupacok mellett lenyomogatjuk a tésztát, és derelyevágóval felvág juk. Mielőtt a forró vízbe tesszük, a széleket erősen nyomkodjuk össze. 8-10 darabonként főz-zük meg a barátfülét. Hamar feljön a víz tetejére, akkor lehet kiszedni szűrővel, és a forró morzsá-ba hempergetni. Aki úgy szereti, szórja meg fahé-jas porcukorral. Vigyázz! Meg ne égesd a nyelved a forró lekvárral!

sárgarépa krémleves almával 

Ha unod már a sütőtököt 

sülve, főve, levesnek, ivólé-

nek, akkor itt egy másik vi-

taminbombázó, a sárgarépa. 

Ennek is magas a béta-ka-

rotin tartalma, amiből A-vi-

tamin képződik. A szemnek 

és a nyálkahártyának van 

szüksége erre a vitaminra, 

talán ezért mondják, hogy jobban tud fütyül-

ni, aki sok répát eszik, mert egészséges a 

nyálkahártyája. Az alma ezt az édeskés le-

vest kissé savanykássá, frissítővé teszi, mi 

ezért adjuk hozzá.

• 70 dkg sárgarépa

• 20 dkg alma

• 1 póréhagyma

• 3 evőkanál olaj

• 2 dl tejszín

• fél liter zöldségleves, vagy víz

• só, bors, fahéj

Az almát, répát, pórét megtisztítjuk, 

felszeleteljük és a pórét az olajon 

kissé megpirítjuk. Ezután hozzá-

adjuk a felszeletelt alapanyagokat. 

Felöntjük a lével, és húsz perc alatt 

puhára főzzük. A tejszínt beleönt-

jük egy keverőtálba, majd a meg-

főtt almát, répát is beleöntjük. A 

főzőléből egy-két csészényit kü-

lön edénybe szűrjük le. A botmixerrel pürésí-

tünk mindent, a levet folyamatosan adagoljuk a 

készülő leveshez. Sózzuk, borsozzuk és adunk 

bele egy késhegynyi fahéjat. Ízlés szerint lehet 

több késhegynyi is… Végül visszaöntjük a fa-

zékba, és egyet forralunk rajta.

francia rakott krumpli cukkinivel

A sült tejföl illata, az olvadt sajt kérge azért 
kárpótol a böjtös napokért. Ha még szaftos 
zöldségeket is teszel hozzá, igazán finom, lak-
tató és egyszerű ételt tudsz készíteni. A fran-
ciás fogásban eleve nincs kolbász, ahogyan mi 
készítjük, a ráadásként hozzáadott zöldségek 
– mi most a cukkinit választottunk – ezt az 
egytálételt vitaminban, és rostban még gazda-
gabbá teszik. Az alábbi recept négy fő részére 
tesz ki bőséges adagot.

• 1 kg burgonya
• 1 db cukkini
• 5 db tojás
• 1 nagy pohár tejföl
• 15 dkg reszelt kemény sajt
• 5 dkg vaj
• 2 ek. liszt
• 6 dl tej
• 2 gerezd fokhagyma
• snidling, petrezselyem
• só, fehér bors

A lehetőleg egyforma méretű krumplikat fo-
lyó víz alatt megmossuk, és sós vízbe tesszük, 
míg megfőnek. A tojásokat is megmossuk, hi-
deg vízbe tesszük fel, hogy a hőkülönbség mi-
att ne repedjen meg a héja. 10-15 percig főzzük, 
majd hideg vízbe tesszük. Közben a burgonyát 

szúrjuk meg villával, és ha könnyen halad benne 
a hegye, készre főtt. Leöntjük róla a forró vizet, 
és szintén hideget engedünk rá. A vajat meg-
melegítjük, beletesszük a lisztet, az apróra vá-
gott fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, és lassan 
felöntjük a tej jel. Folyamatos kavargatás mellett 
megvárjuk, míg besűrűsödik a mártás – ezt hív-
ják besamelnek –, és beleszórjuk az apróra vá-
gott zöldfűszereket is. A cukkinit fél centis sze-
letekre vág juk. Egy jénai tálat kivajazunk, vagy 
margarinnal kenjük ki, szórhatunk bele zsemle-
morzsát, amivel egyenletesen befedjük a tál ol-
dalát és alját. Tojásszeletelővel felkarikázzuk a 
meghámozott, megtisztított krumplikat és a tojá-
sokat, majd rétegenként rakjuk a tálba. Krumpli, 
cukkini, tojás, pár kanál besamel, és így tovább. 
A tetejére kerül a tejföl, és a reszelt sajt. Addig 
sütjük 180 fokon, míg piros lesz a teteje.

tudtad? karnevál

A karnevál szó valószínűleg a középkori latin carne levare, „a hús 

elhagyása” kifejezésből alakult ki. A karnevál a hagyományos magyar 

ünnepek közül leginkább a farsangnak feleltethető meg. Az ősi 

télbúcsúztató, tavaszköszöntő jelmezes, táncos mulatozás sok kultúrában 

szerepet kap, utóbb a vallási ünnepek közé is bekerült. Hagyományosan 

vízkereszttől ( január 6-ától) hamvazószerdáig tart. A farsangi karnevált a 

húsvétot megelőző 47. napon, húshagyó kedden rendezik meg.
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Akkor, amikor valaki böjtről beszél, 
általában az jut az eszünkbe, 
hogy az a húsevés tilalmáról, és 
általában a megszokott módon 
való táplálkozás valamennyi ideig 
tartó csökkentéséről, vagy teljes 
elhagyásáról szól. Pedig…

döntöttem, hogy a napomat a mobilkészülékem nélkül fogom eltölteni. Vidékre indultam, ezért a régi jó szokást felelevenítve elővettem az autós térképemet, hogy a gyermekként az őrsi gyűlése-ken elsajátított térkép- és tájékozódási ismere-teimet felhasználva jussak el a Debrecentől kö-rülbelül harmincöt kilométerre lévő településre. Bevallom, eleinte kicsit ideges voltam amiatt, 
hogy vacakolnom kell a térképpel, de aztán 
egyre jobban belejöttem, és a végén még él-
veztem is.

Amikor megérkeztem, kerestem egy telefon-fülkét, hogy felhívjam a feleségemet. Amint bele-szóltam a kagylóba, az volt az első mondata, hogy otthon hagytam a telefonomat. Tehát biztos lehet-tem abban, hogy nem tűnt el, hanem otthon maradt. Miután megnyugtattam afelől, hogy minden rendben van velem, gondolatban át kellett szerveznem a na-pomat úgy, hogy tudatában voltam annak: nem 
lesz velem a titkárom, vagyis a 
telefonom.

Az a típusú ember vagyok, aki a 
telefonját tekintve mindent egy 
lapra tesz fel: az számomra az 
információs központ, a jegyzet-
tömb, a határidőnapló, az inter-
netes böngésző, és a kollégáim-
mal való kommunikációs csa-

tornán lévő ajtó kilincse, vagyis tényleg olyan, mint egy igazi asszisztens. A ké-szülékem hiányában, tehát mindezeket nélkü-lözve, elég alaposan át kellett szerveznem a na-pomat. Minden információ el volt rejtve benne számomra, de abban a helyzetben nem tudtam rá alapozni.

Tudjátok, ennek a napnak a legérdekesebb része, ami miatt még most is hálás vagyok a történtekért, az, hogy elkezdtem úgy dolgozni aznap, mint egy 

kiegészítésként hozzátartozik a hagyo-
mányok tisztelete és ápolása is. Katoli-

kusok és protestánsok ebben a kérdés-
ben nem sokban térnek el egymástól. A 
legszembetűnőbb különbség talán abban 
nyilvánul meg, hogy a reformáció egyhá-

zai csak azokat a szokásokat tartják köve-
tendőnek, amelyeket a Szentírás tanítása alá-
támaszt és megerősít. Egyébként elmondható, hogy böjtünk alapvetően két forrásból táplál-

kozik.

Az egyik a húsvét előt-
ti nagyböjt, amely a húsvétot, 
Krisztus feltámadásának ünne-
pét megelőző negyven napig 
tart, és legerőteljesebb pont-
ja Nagypéntek, az Úr halálá-
nak napja. Ez a böjt emlékez-
tet bennünket Jézus életé-
nek egyik nagy megpróbál-
tatására, a pusztában töl-
tött negyven napos böjtre. A 
negyvenes szám egy sokkal 
korábbi történetre, az Ószö-
vetség népének Egyiptomból 
történő szabadulására em-
lékeztet, amelynek során a 
Kánaán földjére való meg-
érkezést negyven évig tar-
tó pusztai vándorlás előzte 
meg. Ez az időszak nélkü-
lözésekkel teli, embert pró-
báló időszak volt a nép éle-

tében.

A másik forrás pedig nagypéntek. A keresztyé-nek – főleg a katolikusok, de sok protestáns is – minden pénteken, az Úr halálára való emléke-
zés jegyében, nem esznek húst. Sokan ma-
cerásnak, fölösleges aszkézisnek tartják 
ezt a szokást, azonban aki helyesen él ez-
zel az eszközzel, az sok áldás részesévé 
válhat. Például hadd említsem meg, hogy 
egy katolikus iskolában is tanítok – refor-

mátus gyermekeket hittanra –, ahol annyira finoman főznek, hogy az ebédet gyakran 
ott fogyasztom el. Péntekenként sokáig csak böjti menü volt, tavaly vezették be, hogy a 
két választható étel közül az egyik húsos, és 

normális ember. Ha valamit nem tudtam, 

nem a telefonomtól kérdeztem meg, hanem a 

munkatársamtól. Ha segítségre volt szükségem, 

nem a Google-be írtam be a keresett kifeje-

zést, hanem az egyik lelkipásztor testvérem-

hez fordultam, aki ebben a kérdésben tájé-

kozottabb volt nálam. Amikor pedig jegy-

zetelnem kellett, nem a diktafon funkciót 

kapcsoltam be, hanem elővettem egy tol-

lat meg egy füzetet, és írtam. Mozgattam 

az uj jaimat és az agyamat. Visszagondolva, 

csodálatos nap volt, mert 

többet kellett másokkal 

beszélgetnem, mint más-

kor, és felfedeztem a mun-

katársaimmal való kapcso-

latomban egy sor értékes 

dolgot.

Talán éppen ez a böjt lénye-

ge! Amikor böjtölsz, lehető-

séged nyílik arra, hogy a 

mindennapi komfort nél-

külözése közben felfedezd 

magadban és a környeze-

tedben az igazán értékes tu-

lajdonságokat. Böjt során rá-

döbbensz, hogy számos fö-

lösleges dolog van az éle-

tedben, amelyek elhomályo-

síthatják az értékes dolgok 

meglátásának esélyét.

Akkor, amikor valaki böjt-

ről beszél, általában az jut az 

eszünkbe, hogy az a húsevés 

tilalmáról, és általában a megszokott módon való 

táplálkozás valamennyi ideig tartó csökkentéséről, 

vagy teljes elhagyásáról szól. Pedig Jézus azt 

mondja, „nem több-e az élet a tápláléknál?” Az 

előbbi példa is érzékelteti, hogy sokkal több. 

Számos része van az életünknek, amelyre rá-

férne a böjt. Az én esetemben ez a mobiltele-

fon használatot jelenti, de lehetne még sorolni 

rengeteg dolgot, ami ebbe a körbe beletartozik.

A keresztyén egyház az évszázadok, ezre-

dek során kialakította a maga szokásrendszerét, 

amely alapvetően a Szentírás tanításán nyugszik, 

de nagyon fontosnak tartja az apostoli kor, az 

Óegyház gyakorlatának megtartását. Ehhez pedig 

böjt: vágyakozás
az értékes élet felé
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 Számos része van az életünknek, amely-

re ráférne a böjt. Például annak, aki sokat 

búj ja a számítógépét, az jelentheti az igazi 

böjtöt, ha tudatosan lecsökkenti a képer-

nyő előtt töltött órák számát.

Mostanában történt. Egyik reggel elin-

dultam, hogy elvégezzem aznapi fel-

adataimat, a telefonomat pe-

dig otthon hagytam. Akkor 

vettem észre a hiányát, ami-

kor az autóban ültem, és a 

benzinkútról hajtottam ki. Ha 

olyan helyre megyek, ahová 

nem ismerem az odavezető 

utat, akkor előveszem a GPS-

em – tudod, ha nincs eszed, 

legyen GPS-ed –, és felhasz-

nálom a tájékozódásban a se-

gítségét. Nem volt sem a zsebemben, sem 

a táskámban, nem csúszott le – szoká-

sos módon – a kézifékkar konzolja mellé, 

és a csomagtartóba sem tettem. Ekkor tuda-

tosodott bennem, hogy valószínűleg otthon 

maradt. Azt nem vállalhattam, hogy a reggeli 

csúcsforgalomban hazamegyek érte, mert 

így is elég szoros volt az idő, tehát úgy 
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este együtt játszik a fiával, a felesége pedig 
több időt tud magára fordítani, mert azt is el-
határozta, hogy másnaponként ő viszi haza 
gyermekét, aki azóta már óvodába jár.
Most arra hívlak, gondolkozz el azon, hogy 

te miben tudnál 
böjtöt tartani! 
Beszédben? Au-
tóvezetésben? 
Telefonálásban? 
Evésben? Dohány-
zásban? Mások 
életének részle-
teiről való fecse-
gésben? Brazil 
szappanoperák 
esténkénti né-
zésében? Mi az, 
amiről úgy ér-
zed, hogy le kell 
mondanod róla 
azoknak az ér-
tékeknek a fel-
fedezéséért, 
amelyek az 
életedben, a 
környezeted-ben és a körülötted élők életében rejlenek?

A böjt, a valamiről valami másért történő lemon-dás csak akkor hasznos, ha azt nem előírássze-rűen, kötelességből teszed, hanem azért, mert úgy érzed, hogy ez egy olyan út, amely segít örülni az életnek, a társaidnak, a családodnak, Isten jelenlétének az életedben. Végső soron pedig mindnyájunk számára az a legnagyobb kérdés, hogy miről vagyunk képesek lemon-
dani Krisztusért, aki értünk mindenről le-
mondott? A túlzott számítógépezésről, 
mobiltelefonálásról vagy nagy evésekről 
való lemondás még nem a cél, az csak 
a kezdet, egy olyan útnak a kezdete, 
amelynek a végén ott áll a nagy kérdő-
jel: le tudsz-e mondani önmagadról, hogy 
igazán azzá légy, aminek Isten szeretne 
látni? Ennek megválaszolásához példaa-

dásul, segítségül ott áll mindnyájunk szá-
mára e nagy kérdőjellel szemben „elmúlás 
és rom felett” a golgotai kereszt. 

csak a másik húsmentes. Csodák csodája, a 

legtöbben – köztük én is – továbbra is a hús-

mentes menüt választják. Azt remélem, hogy 

nem megszokásból és előírásból teszik, ha-

nem azért, mert értékesnek tartják ezt a le-

hetőséget.

Észre kell tudnunk venni azt, hogy nem csupán 

az étkezési szokásainkat változtathatjuk meg 

az év egy különleges időszakában, böjtben, vagy 

péntekenként, nagypéntekre emlékezve, hanem 

életünk számos pontján van értelme annak, hogy 

bizonyos dolgokról lemondjunk. Talán már közhely-

nek hangzik, amikor valaki azt mondja, hogy an-

nak, aki sokat búj ja a számítógépét, az jelentheti az 

igazi böjtöt, ha tudatosan lecsökkenti a képernyő 

előtt töltött órák számát. Mindenesetre van egy 

gyermekkori barátom, aki informatikus lett, és 

nem csak felhasználói szinten vált számító-

gépfüggővé, de a munkáján túlmenően is ren-

geteg időt töltött a komputerével. Azt kezdte 

észrevenni, hogy egyre távolibbá, idegenebbé vá-

lik számára a családja, mert a kisfiát, aki bölcső-

dés lett, még soha nem vitte haza onnan, hanem 

mindig a felesége ment érte. Egy rosszul sikerült 

napot követően elhatározta, hogy este hat óra 

után be sem kapcsolja a gépét. Azóta minden 

ö
k
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kakukkfű egy csodálatos, sokrétű felhaszná-
lásra alkalmas gyógyfű. Hazánkban vadon 
(keskenylevelű kakukkfű - thymus serpyl-

lum) és termesztve (kerti kakukkfű - thymus vul-
garis) is előfordul. Talajon elfekvő szárú, igen jel-
legzetes, aromás illatú, apró kerek levelű növény. 
Virága, melynek színe a fehértől a rózsaszín-lilá-
sig előfordulhat, júliustól-októberig nyílik. 

Leveles hajtásait a virágzás elején, májustól-júliu-
sig, szár nélkül gyűjtjük. Ha hajtásait késsel, a fás 
részek felett vág juk el, akkor a növény az évben 
többször is szedhető. Vigyázat, könnyen kifordul 
a gyökere, ha nem vagyunk elég óvatosak vele!

Az ókorban a kakukkfüvet húsok tartósításá-
ra és az áldozati állatok illatosítására használták, 
hogy az istenek szívesebben fogadják azokat. 
Az egyiptomiak és az etruszkok pedig a tes-
tek bebalzsamozásánál is felhasználták 
a kakukkfüvet. Latin neve (thy-
mus) azt jelenti: bátorság, erő. 
Azt tartották, a kakukkfű meg-
hosszabbítja az életet. Ez rész-
ben igaz is: kutatások igazol-
ták, hogy a kakukkfű valóban 
késlelteti az öregedési fo-
lyamatot, meghosszabbít-
ja a sejtek életét, és erősíti 
az immunrendszert. 

kakukkfű
Sziklakertek közkedvelt növénye, no 
meg a konyháé. Kiváló fűszernövény 
sültekhez, levesekhez, emiatt 
minden háztartásban megtalálható, 
mindennapi növény. Azt már 
kevesebben tudják, hogy gyógyító 
hatása is van.

Nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető a szá-
rított növényből, mely megvéd a betegségektől. 
Gyógyteáját forrázással 
készítjük. Emésztési za-
varokra, depresszióra, ét-
vágy javításra is alkalmas. 
Vérszegénységre is kivá-
ló. Köhögés, torokfájás és 
vírusos megbetegedések 
esetén szintén javallt. To-
rokfájás esetén gargalizál-
junk vele, orrdugulás ese-
tén inhaláljuk. Nyálkaoldó, 
köptető hatása is van. A 
nők növényének is ne-
vezik, mert vérzési ren-
dellenességeket és görcsöket szüntet.

Hatéves korig, amíg nem ajánlott a gyógyteák fo-
gyasztása, fürdőként javasolt alkalmazni. A gye-
rekek pórusai tágabbak, így a gyógyfüvek illóola-
ja a bőrükön keresztül is felszívódik, immunerő-
sítő hatását így fejti ki. Fürdés után ezért ne tö-
röljük meg rögtön a gyermekeket, hadd szívódjon 
fel az értékes anyag. 
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ek a nevetés sokkal jobban oldja

a feszültséget, mint a sírás.
Laurell Kaye Hamilton

találd meg a Tíz különbséget!

dulifuli
– Pistike, te minek öltöztél be?
– Csak.

kiscserkész trend
Növeszd meg te is!

hull a hó

havazik

Minél inkább hull a hó,
annál inkább havazik

csillagközi farsang
Galaktikus és hagyományos busó

uszkár-jelmez
Kellékek: póniló
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