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Úgy gondolod, tele van jó tábo-
ri sztorival a csapatod, amit meg-
osztanál a többiekkel is? Tűkön ülsz, 
hogy bekerülj a Magyar Cserkész-
be? Eljött az ideje! 2014 szeptembe-
rétől a Magyar Cserkész lapszámai 
meg jelennek nyomtatásban is, me-
lyet rögtön egy különszámmal ün-
neplünk meg. Ezt a különszámot 
pedig teljes egészében a csapatok-
nak szenteljük! Célunk, hogy meg-
töltsük tábori beszámolókkal, kalan-
dokkal, élményekkel, vicces és ér-
dekes történetekkel, szívet melen-
gető tábortűzi mesékkel, különleges 
táborokkal – egyszóval mindennel, 
amit ti írtok.

Miért érdemes bekerülni?
Ezzel a lehetőséggel mindenki jól 
jár. Hiszen amit írtok, meg jelenhet a 
szeptemberi nyomtatott MCS-ben, 
amit az egész ország cserkészei ol-
vasnak majd. Ez lesz a mi közös tá-
bori naplónk, amit saját sztorijaitok-
kal tölthettek meg.

Hány beszámolót rakunk az újságba?
A különszámot közel 30 képes tör-
ténettel, illetve duplaoldalas beszá-
molókkal és rövid rovatokkal tölt-
jük fel. Akkor sincs semmi gond, ha 
özönlenek majd a beszámolók. Ami 
nem fér be az újságba, azt lehoz-
zuk a cserkesz.hu-n és a Facebook 
oldalunkon is megosztjuk, hogy sen-
ki se maradjon le róla. Minden egyes 
írás kincs!

Mik a paraméterek?
• minimum 3000 karakteres beszá-

moló
• legalább kettő, nagyfelbontású (le-

hetőség szerint nem telefonos), jó 

96. sólyom kenuflotta
Hosszú folyamat végére került pont június 29-én, vasárnap a 
csepeli Kis-Duna partján: vízre bocsájtottuk négy kenuból álló 
flottánkat! 

A múlt évi „Jubileumi Tutajtúra 1913 Vág – Tisza 2013” túra so-
rán a nemzetközi törzs ügyesen gazdálkodott, így jelentős ösz-
szeg maradt a kasszában. A törzs úgy döntött, hogy ebből az 
összegből összeállít egy kenuflottát, és lehetővé teszi, hogy azt 
a világ bármely sarkában élő magyar cserkész magyarorszá-
gi vízitúrázáshoz használhassa. Kitűnő adottságai miatt Csepel-
re esett a választás: a hajók csapatunk kezelésébe, a Csepeli 
Sport- Szabadidő és Rendezvényközpont csónakházában kerül-
tek elhelyezésre a kötelező felszerelésekkel együtt.

A vízretételre június 29-én, a Magyar Vízitúrázás Napján ke-
rült sor. A kenuk magyarországi vízimadarak után kapták ne-
vüket: Alka, Bíbic, Cankó és Daru. Első útjukon a Molnár-sziget 
kerülésén megmutatták, hogy könnyen kormányozható, gyors, 
de viszonylag stabil járművek. A partraszálláskor meggyőződ-
hettünk arról, hogy a súlyuk is kedvező: kb. 35kg-ot nyomnak, 
így a cipelésük sem jelent különösebb gondot. Reméljük, ezen-
túl rendszeresen számolhatunk be vízitúrákról, portyákról, me-
lyek az új kenukkal valósultak meg! Ha érdekel a vízicserké-
szet, ha őrsöddel szívesen kipróbálnád magad a vízen, a csa-
pat@96solyom.hu címen érdeklődj. Előzetes egyeztetés után 
a felszerelés mellé képesített, kipróbált kormányost, vízicser-
készt is biztosítani tudunk.

2014. augusztus 31-éig lehet jelentkez-
ni a 2015-ös dzsembori résztvevői, őrs-

vezetői és IST helyeire. 
A Projektindító doku-
mentum mindenkinek 
szól, aki bármilyen mó-
don szerepet vállal, vagy 
akár érdeklődik a dzsembori 
iránt. Megismerheted belőle mindazokat az 
alapokat, amelyek mentén dolgozunk, meg-
tudhatod hogyan és kikkel tervezzük meg-
valósítani a programot. Jelentkezés és rész-
letek a cserkesz.hu/dzsembori oldalon!

23. cserkész világdzsembori

jelentkezz a magyar
csapatba!

légy résen 
a legjobb tábori 
sztorikra!
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XX. század viharos 
történelmi esemé-
nyeit kutatja, melyek 

oly közel vannak, hogy 
még sok mai felnőtt hur-
colja magával lelki ekkor 
szerzett lelki sebeit. Ah-
hoz, hogy segíteni tud-
junk nekik és magun-
kon, hogy ne vigyük to-
vább ezeket a fájdal-
makat, segít, ha minél 
közelebbről szemléljük a 
történelmünket. Kriszti-
án is családjából hozza 
az érdeklődést.

ungváry krisztián  Ami-
kor kisgyerek voltam, 
már akkor is nagyon 
nyíltan párhuzamos 
történelmi oktatás zaj-
lott otthon. Ez azt je-
lenti, hogy a család 
történeti emlékezete 
sok szempontból nem 
volt azonos a hiva-
talos történetírással. 
Egyrészt azért, mert 
majdnem mindenki 
volt börtönben, más-
részt azért, mert er-
ről viszonylag nyíltan 

a

cserkész és történész:

Ungváry Krisztián
Ungváry Krisztián cst. (293.) 
történész, a rendszerváltás és 
a cserkészet újraindulásának embere. 
Pont akkor volt húszéves, amikor 
ezek a jelenkorunkat meghatározó 
események megtörténtek.

magyar cserkész    magyar cserkész4 5
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mcs  Te már nagy voltál, amikor megváltozott a 
rendszer. Méghozzá úttörő, hiszen akkor az kö-
telező volt. 
krisztián  Voltam úttörő valóban, de KISZ tag 
nem (Kommunista Ifjúsági Szövetség – alsó ta-
gozatban kisdobos, felsőben úttörő, és 14 éves 
kortól KISZ tagság volt kötelező a rendszer-
váltás előtt), azt megtagadtam. Erről van is egy 
fényképem. Édesapám sokat mesélt a cserké-
szetről, rendszeresen vitt bennünket túrázni, tá-
borozni. Tanultunk a növényekről, állatokról, a 
természettel való együttélésről, és voltak más 
barátaim is, akinek aszülei szintén vitték őket 
túrázni. Ez a cserkészszerű életmód megérin-
tett. A tipikus cserkészjátékokat nem játszottuk, 
csak azokat, amiket az úttörők is. Legtöbbet ta-
lán számháborúztunk. 

mcs  Azt talán sokan nem is tudják, hogy a já-
tékok jó részét egy az egyben átvették a cser-
készettől az úttörők.
krisztián  Szerintem az összeset átvették, mert 
a dolog természetéből adódóan semmi okuk 
nem volt arra, hogy ne vegyék át. Az úttörő-
mozgalomban is minden azon dőlt el, mit hoz 
abból ki a vezető. Meg jegyzem, a cserkészet-
ben is így működik. Azzal a különbséggel, hogy 
az úttörőknél volt egy politikai háttér, de az én 
gyerekkoromban, a nyolcvanas években ez 
már nem volt meghatározó. A kötelező, egyéb-
ként általam nagyon kedvelt számháborúkra 
emlékszem. Olyan izgatott voltam, hogy nem 
tudtam előző éjszaka aludni! Terveket szőttünk, 
stratégiákat dolgoztunk ki. Volt, hogy kimentünk 
bejárni a terepet, a Hidegkúti reptér környékét.

mcs  Erről jut eszünkbe, hogy az egyik fő ér-
deklődési területed a hadtörténet a politika mel-
lett.

beszéltek otthon. Olyan nyíltan, hogy tulajdon-
képpen utólag meglep, hogy egyáltalán nem tar-
tott senki sem attól, hogy baj lehet belőle, ha a 
gyerekek kifecsegik.

Nálunk szamizdat raktár is volt a lakásban 
(olyan kiadvány, amit a hatalom tiltott, tartalmát 
elhallgatta, letagadta, ezért titokban járt kéz-
ről-kézre), ezeket behozhattam a gimnázium-
ba, és nem lett semmi baj, ez is puszta szeren-
cse. Nálam a történelem iránti érdeklődés na-
gyon korán kialakult, már tízévesen a háborúról 
olvastam, míg a nagypapámtól egészen más 
információkat kaptam, mint az április 4-iki ün-
nepségeken. (Ezen a napon ünnepelték a II. Vi-
lágháború végét, amikor felszabadították, de 
egyben meg is szállták a szovjetek Magyaror-
szágot.)

mcs  Miért kerültek börtönbe a felmenők?
krisztián  A nagypapa egy koncepciós per-
ben (aminek kimenetelét előre eldöntötte a ha-
talom, hamis vádak alapján) lett elítélve, és ült 
hat évet. Édesapám pedig az ötvenhatos for-
radalomban a Miskolci Egyetemi Diákbizottság-
nál vezette a felderítő munkát, hírszerzést. Az 
apámat ezért internálták (kényszerlakhelyre 
száműzték), egyben kizárták az ország ösz-
szes egyeteméről. Gyerekkoromban nyíltan be-
szélt arról, hogy milyen volt, amikor letartóztat-
ták, megverték. Fel akart készíteni bennünket 
az életre, és jó humora is volt hozzá. Nem egy 
rémtörténetként éltük meg, mert természete-
sen mesélt róla, így nekünk is természetes volt, 
hogy ez történt vele.

mcs  Azt hihetnénk, hogy egy felnőtt nem sze-
retné, hogy a gyereke ilyen borzalmakról halljon, 
amíg csak lehet. 
krisztián  A nagyapám és az apám személyi-
ségéből adódott, hogy fel tudták kelteni az ér-
deklődésemet. A legtöbb ember a vele történt 
borzalmakról hallgatott, ezzel ismételte azt az 
elnyomást, amiben része volt. Miközben az em-
berek alapvetően nem akkor szabadok, hogyha 
szabadságban élnek, hanem attól szabadok, ha 
belülről élik új já. És ez működik. Apám nem lett 
megkeseredett ember.

Lebontani a dolgokat 
az erkölcsi alapjaira, és 

tudatosítani, hogy mindig 
lehet választani, dönteni.

magyar cserkész    magyar cserkész6 7



történetként tudom nekik elmondani a történel-
met, akkor még nagyobb sikerem lehet. Ami-
kor tanítottam, el tudtam érni, és erre nagyon 
büszke vagyok, hogy kicsöngetés után még 
bent maradtak a diákok, és hallani akarták a 
történet végét. A kulcs tehát a személyes pél-
daadás, és a személyessé tett történet. Lebon-
tani a dolgokat az erkölcsi alapjaira, és tudato-
sítani, hogy mindig lehet választani, dönteni.

mcs  A napokban láttam a facebook-on egy ké-
pet rólad, amit feleséged tett közzé. Meglehe-
tősen veszélyesen, könyvolvasás közben pu-
colsz hagymát a családi ebédhez. A Magyar Ki-
rályi Huszár Tisztikar című könyvben merültél 
el. Minden rendben?
krisztián  Jaj, igen. Én nagyon ki tudok kapcsol-
ni, amikor egy tudományos kérdést kell megol-
danom. Felőlem a gyerekek szétszedhetik a la-
kást. Feleségem, Dóra már nem így van vele, de 
ez jól is van így. Épp ki kellett derítenem, hogy 

melyik hadosztályban mely vezérkari tisztek 
voltak, és ez engem hagymavágás közben is 
nagyon érdekelt. 

mcs  A családra, gyerekekre mennyi idő jut?
krisztián  Kiveszem a részem a gyerekneve-
lésből. Viszem őket az oviba, este mesélek 
nekik. A házimunkát közösen végezzük a fe-
leségemmel. Úgy érzem, hogy ezekből nekem 
is részt kell vállalnom. Konkrétan a hagyma-
vágásról is azért készült a kép, mert pont nem 
így szoktam csinálni. A Kapisztrán cserkész-
csapat pedig a második családom. Ha az em-
ber egy közösségben sok időt tölt el, akkor ez 
így alakul. Egy csoportnyi ember, harmincéve-
sek. Az egyik rohammentős, és ha azt mon-
danám neki, hogy ugorjon a kútba, akkor be-
ugrana. Ez egyrészt ijesztő, másrészt meg na-
gyon jó, megrendítő érzés: van egy közösség, 
akik már nem táboroznak, mégis igen erős bi-
zalom fűzi őket össze. 
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krisztián  Ezzel kezdődött a történészi pályafutá-
som, aztán egy idő után nem elégítette ki a kiván-
csiságomat, hogy melyik harckocsi hogy haladt 
előre. A háborúkat társadalomtörténeti keretben 
érdemes vizsgálni. Engem az érdekelt, hogy mi-
ként élték át az érintettek a háborús helyzeteket.

mcs  Mennyire aktuálisak ma azok a tradíciók, 
amelyek a cserkészetet korábban meghatároz-
ták?
krisztián  A tradíció ápolása fontos, de még 
fontosabb, hogy tudjuk, mit miért is ápolunk. 
Baden-Powell emlékének ápolása nem zár-
ja ki azt, hogy kritikusan reflektáljunk az an-
gol gyarmati politikára vagy akár az angolok 
búr-háborúban tanúsított magatartására álta-
lában. Vannak tradíciók, amelyek fenntartá-
sa fontos és egyértelmű, és vannak olyanok, 
amelyekről azt gondolom, hogy már anakro-
nisztikusak, mint például az árvalányhaj vi-
selése a cserkészkalapon. Megnehezíti ezt a 

kérdést az, hogy minden átpolitizálódott, és 
ezért sokan a segítő szándékú észrevételek 
mögött is azonnal politikai támadást vélnek 
felfedezni. Abban biztos vagyok, hogy a Ma-
gyar Cserkésszövetség 1945 előtti történeté-
vel van még szembenéznivaló. Remélni sze-
retném, hogy a XXI. században már mindenki 
túl fog lépni azokon a sérelmeken, amelyeket 
a náci és a kommunista diktatúrák okoztak, 
és felesleges szenvedélyek nélkül lehet majd 
beszélgetni arról, hogy a Magyar Cserkész-
szövetség 1945 előtti emblematikus alakjai ho-
gyan és mennyiben alkalmasak példaképnek. 

mcs  Ma is aktív cserkészvezető vagy. Milyen 
módszerekkel lehet megszerettetni a történel-
met a gyerekekkel? 
krisztián  A vezetés elsősorban példaadás – 
ez cserkész alapelv is. Ha engem hitelesnek 
fogadnak el a gyerekek, szívesebben csinál-
ják azt, amit én. Másik, hogy ha személyes 
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émhírként járta be a magyar sajtót egy 
egyébként tényleg igen veszedelmes nö-
vény meg jelenése hazánkban. Az MCS ösz-

szeszedte a legfontosabb tudnivalókat a komoly 
sérüléseket okozni tudó növényről, a kaukázusi 
medvetalpról.

medvetalp
Rendhagyó módon elhagy juk 
a városi dzsungelt, és kimegyünk 
a természetbe, hogy utánajárjunk 
egy veszélyes teremtménynek, ami 
Európába tulajdonképpen városi 
szerzetként, díszkertek növényeként 
került a XIX. században.

r
A kaukázusi medvetalp (Heracleum mantegazzi-
anum) nem ismeretlen hazánkban, jóllehet nem 
gyakori, de előfordulása nem új keletű. Elsősorban 
az ország keleti felében, a Tisza vidékén, illetőleg 
a Balaton egyes szakaszain volt ismeretes. Most 
is kelet felől, Ukrajnából terjedt át az országba ez 
az igen szívós, szinte kiirthatatlan, mérgező nö-
vény. Sajnos fiatal hajtásait igen könnyen össze 
lehet téveszteni egy rokon növénnyel, a nálunk is 
gyakori és ártalmatlan közönséges medvetalppal 
(Heracleum sphondylium). A kifejlett növények 
azonban már jelentősen különböznek: míg a kö-
zönséges medvetalp derékig nő, addig kaukázu-
si testvére átlagosan 5-6 méteresre, de elérheti a 
hét méteres magasságot, leveleinek átmérője pe-
dig az egy-két métert is.

A medvetalp nemzetség a népes zellerfélék csa-
ládjába tartozik, ahová a konyhából is ismert zel-
ler. Sok fajuk fűszer- vagy gyógynövényként is-
mert: édeskömény, kapor, koriander, lestyán, pet-
rezselyem. A mérgező növényt óvatlan őseink 
két évszázada dísznövényként hozták be Ázsi-
ából és terjesztették el szerte Európában. De 
előfordult nagyobb gondatlanság is: az egykori 
Szovjetúnióban takarmánynak termesztették!

Lássuk, miért is veszélyes. Nem vé-
letlen, hogy nyáron kerül be a hí-
rekbe, és okoz pánikot a kaukázusi 
medvetalp. Ilyenkor virágzik ugyanis, 
és a zellerfélék virágzáskor mérgező 
alkaloidokat (egészen pontosan fura-
nokumarinokat) termelnek, csakhogy 
címadó növényünk az átlagos meny-
nyiség sokszorosát. És ez minden baj 
forrása. Ez a kellemetlen hatóanyag 
a növény szárának, virágának, szin-
te bármelyik részének érintésével bő-
rünkre kerülhet, és első pillanatban kö-
rülbelül akkora fájdalmat okoz, mint a 
csalán. Míg azonban a csalán okozta 
csípés rövid idő alatt elmúlik, a kauká-
zusi medvetalp – ha csak nem mos-
suk le időben szappanos vízzel – ko-
moly sérüléseket okoz. A hatóanyag 
ugyanis fényre érzékennyé teszi a 
bőrt, így napsugárzás – és különö-
sen annak UV sugarai – hatására bő-
rünk kipirul, erős viszketést érzünk, 
majd egy-két nap leforgása alatt égé-
si sérülésekre emlékeztető fájdalmas 
hólyagok nőnek az érintett bőrfelületen. 
Szembe kerülve akár vakságot is okoz-
hat a méreg.

Sajnos a rossz tulajdonságait tetézi, 
hogy szinte kiirthatatlan növényről van 
szó. Ha lekaszálják, több méterre lenyúló 
terjedelmes gyökerei hamar új hajtásokat 
eresztenek. Állítólag a leghatékonyabb 
irtási módszer, hogy egy nagy kővel fe-
dik el a gyökeréig kivágott növényt, így 
lassan, de biztosan elpusztul, mert nem 
kap vizet, és ezzel együtt tápanyagot. 
A medvetalp ugyanakkor egyelőre nem 
gyakori vendég nálunk, kellő óvatosság-
gal elkerülhető a baj. Nem árt, ha az őrs-
vezetők alaposan utánanéznek a nö-
vénynek, és táborozáskor kikérik szak-
emberek véleményét is, hallottak-e a 
környéken a növény meg jelenéséről. Ha 
valaki érintkezésbe került a növénnyel, 
az alapos szappanos mosakodás után 
feltétlenül forduljon orvoshoz! 

támad a szörnyeteg?

a Kaukázusból



kék eget csejések!

óluk van szó: Gál Tamás Zoltán csst. (929.), 
Hendrik Attila őv. (958.), Hoffmann Ferenc cst. 
(118.), Kádár Cili csst. (608.), Kuthi Edvárd cst. (173.), 

és Mándi-NagyPéter (173.). Kosaras kemping-biciklin 
érkezik a pilóta a kifutópálya szélére. Akkurátusan 
kitámasztja a retro bringát, amivel annak idején bol-
dog és büszke tinédzserek tekertek országszerte. 
Talán ő is köztük volt anno. Pacsizik egyet egy ked-
ves, kicsi, kerek nénivel, akiről azt gondoltuk, hogy 
talán meglátogatta merész fiacskáját, aki ilyen fé-
lelmetes hobbira adta a fejét: ejtőernyőzik. A pacsi-
zás után kiderült, hogy a másik kezében adó-vevő 
van. Panni „néni” nem amatőr szinten űzi: túl van 
már a háromezredik ugrásán, és férjével együtt ők 
irányítják le a földre az újoncokat. Szia. Lesz még 
meglepetés. Több hónapos szakági felkészülés után 
megérkeztünk Kaposújlakra, ejtőernyőzés szem-
pontjából az ország egyik legalkalmasabb repteré-
re. Markó Gergő csst. (140.) szakágvezető, és az ok-
tató Tóth Gábor vitte fel az első ugrókat július 2-án, 
három órakor egy lélekvesztően kicsi és törékeny 
Cessna 182-es repülőgépen 1200 méter magasra, 
hogy onnan önként kivessék magukat a mélybe. 
Gábor hobbija az égi vagányság mellett a tűz. Ezzel 
nem viccelünk. Tűzoltó ugyanis. Erre a napra örökké 
emlékezni fognak a résztvevők. Milyen volt, amikor 

szépen kilebegett. Katonás!…ééés földet ért! Térded 
jól van?… Erős vagy! – mondtuk. Cili jött ezután. Na-
gyon szépen. Nézzük. Süvít a szél. Alig halljuk, mit 
kéne figyelnünk. CILI! Bámulatosan ügyesen irányít-
ja a paplanernyőt. Jaj j, de izgulok érte! Az egyedüli 
cserkészlány szuper teljesítményt nyújtott! 

Az extrém szórakozás mellett az új jáalakult sza-
kág ezzel az első Cseje-táborral hozzálátott sa-
ját hagyományainak kialakításához. Megtervezték 
és megrajzolták a szakági jelvényt, őrsi zászlót hí-
meztek, tábori naplót vezettek és tábori pólót ké-
szítettek. A tíz fős sátor mellett reggel felvonták a 
zászlót, este pedig együtt sütötték meg a vacsorát. 
Amiben mindenki egyetértett, hogy az ejtőernyőzés 
nem csak egy egyszeri próba volt. Folytatniuk kell! 

bekanyarodtak az autóval a régi reptér kapuján. 
Meglátták a repcsit, ami majd felviszi őket a magas-
ba. Ez ilyen kicsi? – döbbentek meg mindannyian. 
Beterelték őket a „Dühöngőbe”, ami leginkább egy 
itt felejtett múlt századi üdülő kultúrtermének tűnt. 
Régi ablakmatricák, leharcolt biliárdasztal, tört moza-
ik padló, ósdi kanapék. 

Míg bent üldögéltek és hallgatták az oktatót, Gá-
bort, zúgtak a gépek, mentek mások az égnek. Elég 
csendesek voltak. Azért ilyen cselekedet előtt elhal-
kul az ember. Amikor kimentek a géphez, és lepró-
bálták többször, miként kell elhagyni majd, eléggé 
szorongóvá vált a hangulat. Ezen nem csodálkoz-
hatunk. Ejtőernyő és felszerelés nélkül kuporodtak 
be négyen a szűkös utastérbe. Két újonc mellett 
volt Greg, a szakágvezető, és az oktató, Gábor. A 
menetrend a következő: amikor elérik a kellő ma-
gasságot, és jó a szélirány, Gábor a pilóta utasítá-
sára kinyitja az ajtót. A szavaknak itt nincs tere. 
Szemkontaktus, bólintás a nyelv. Az első ekkor kiül 
az ajtó peremére, kiteszi a lábait a lépcsőre – amit 
szaknyelven trepninek hívnak –, először bal kezé-
vel megfog ja a szárny merevítőjét, kiemeli a törzsét, 
és megragadja a másik kezével. Ránéz az oktatóra, 
aki bólint, miután megragadta a nyitóernyő fogóját: a 
tanulók még nem maguk nyitják az ernyőt. Az ugró 
ekkor egyenesen a horizontra emeli a tekintetét, rit-
musban csinál egy enyhe rugózást föl-le, majd egy-
szerre engedi el a kezét és a lábát. Nem kell elru-
gaszkodni; felkap a süvítő szél. 

mit látsz ekkor? 
Jó esetben az ugró nem csapja az állát a trepninek, 
hanem szépen homorítva, karját vállmagasságban 
behajlítva, lábát szintén behajlítva, hátrafeszítve tá-
volodik el a géptől, és visszanéz. Hamarosan, ami-
kor a kinyílt ernyő ránt rajta, felveszi az utazó test-
tartást. 

mi történik valójában? 
Az első ugrók egybehangzó nyilatkozata szerint 
nincs emlék. Kiesett, mikor kiestek. Csak néhány 
másodperc múlva eszméltek arra, hogy hoppá, itt 
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Az MCSSZ ejtőernyős szakágának

hat újonca végrehajtotta első ugrását

vagyunk a levegőben, csináljuk azt, amire tanítottak. 
Kinek hogyan, de sikerül. Ilyenkor kell az úgyneve-
zett iskolakört berepülni. Aki magától nem csinálta, 
a földről, rádiókapcsolattal irányították. Ez előfordult. 
Mi, laikusok a repülőtér mezején kémleltük az eget, 
nem kis izgalommal (ugrálás, ordítozás, rajongás).

A menetrend
A Cessna rááll a kifutópályára. Beizzítja a motort, 
majd húsz másodperc gyorsulás után elemelkedik el 
a földről. 5.30-nál ugrott ki elsőként Greg. Jött utána 
Peti 20 másodperccel később. Nagyon feszes oda-
fent. Miután kiugrott valaki, a másiknak azonnal oda 
kell helyezkednie a lehetetlenül kicsi térben a kiugró 
zónába. Gábor irányítja őket. Ferkó (Hoffmann) már-
is ugrásra kész. Kimászik, és ugrik. Szép! Ferkó jól 
nyomja. Ezután jön Gábor, aki gyakorlatilag mindenki 
előtt érkezik meg a földre, pont, amikor a Cessna is 
leszáll, még az ejtőernyősök előtt! 

Ferkónak, aki Peti után jött, mint első ugró, szól az 
utasítás a földi irányítótól: 180 fok jobbra. Maradj 
így. Erős a szél. 90 fok jobbra. Jó, OK! Tartsd ezt az 
irányt! Ne fordulj vissza, ne engedd kitérni az er-
nyőt ebből az irányból! Hagyd így! Jobbra 180 fok. 
Ez az! Bal 90 fok. Jobbra 90. OK, jó az irány. Bal 90. 
Bal 90! Jobbra, jobbra, jobbra egy kicsit! Nem ennyit! 
Most bal 90. Velem szembe, jó? Mi, a földi rajongók: 
Ez az! Juhúj j j! Irányító: Nem, nem, nem! Azt mond-
tam, hogy teljes siklás! Mi: De szép volt! Nagyon 

Csináltál már olyat, ami minden ízé-
ben szembe megy annak, amit az 
életösztönöd diktál? Micsoda dolog 
az, hogy direkt kicsúszik a lábad 
alól a talaj, és elengeded azt, amibe 
kapaszkodni kéne? Egyáltalán: mit 
keres a levegőben az, akinek nincs 
szárnya?
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úniusban a legkisebbeknek 
is megmutattuk közössé-
günk értékeit a Cserkész 

Kalandszigeten.
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Itt a Youth Wall, a Cser-
kész Világszövetség 
Nemzetközi Ifjúsági Fó-
rumának facebook ol-
dala, ami a ScOutPost-ot 
váltja. A szervezők re-

ménye szerint az új felület izgalmas viták 
fóruma lesz, ahol a World Scout Commit-
tee (Nemzetközi Cserkészbizottság) ifjúsá-
gi tanácsadói osztják meg információikat 
munkájukról, de a Youth Wall nyitott a szé-

lesebb vitára is, elsősorban mozgalom építésének, 
fiatalok bevonásának témájában.

A Youth Wall egy olyan hely, ahol értéket, tudást 
találsz, és részt vehetsz a cserkészet nemzetközi 
életében és döntéshozatali folyamataiban! Érdekes-
nek találod? Csatlakozz, hallasd hangodat, mondd 
el véleményed a scout.org-on, vagy a facebookon: 
https://www.facebook.com/scoutsyouthwall

AfrikaEurópa
WSC Kenya

MauritiusBosznia-Hercegovina

A kenyai cserkészmozgalom már nagyon ko-
rán, 1910-ben megszerveződött, nem csoda hát, 
hogy az egyik legnagyobb létszámú szövet-
ség működik a kelet-afrikai országban: mintegy 
540 000 taggal büszkélkedhetnek.

És nem állnak meg! Azt tűzték ki célul, hogy 
2017-re egymillió tagot toboroznak. Rengeteg te-
vékenységet terveztek, melyekkel a cserkészet 
népszerűsítését kívánják elérni.

A főbb tervezett tevékenységek a következők: 
• faültetés: a kormányzattal karöltve csak a 

cserkészek 20 millió fát fognak ültetni az or-
szágban (további 30 millió facsemete kerül 
még ki a természetbe),

• csereprogramok gyerekeknek,
• békemaratonok cserkészekkel és nem cser-

készekkel közösen,
• közösségi szolgálat a lehető legtöbb területen: 

takarítás, véradás, karitatív munka, katasztró-
fa-védelem, ifjúsági fórumok, koncertek, idősek 
segítése és egy sor más hasznos tevékenység.
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A múltkori lapszámban a 
Szerbiát sújtó árvízről írtunk, 
de a katasztrófa a Balkán 
többi országát sem kímél-
te. A Bosznia-Hercegovinai 
Nemilában a hagyományos 
cserkész verseny idén men-
tőakcióba fordult az ország Cserkész Szövetsé-
gének döntése nyomán. A cserkészek elhatároz-
ták, hogy az árvíz pusztító nyomait eltakarítják a 
bosnyák városban és a környező falvakban. Ösz-
szegyűltek hát, és a nemilai Safet Ribic cserkész-
csapat koordinálásával közösen segítettek a bajba 
jutott embereken. Horvát cserkészek is segítették 
munkájukat. Végig esett az akció során, de ez nem 
tántorította el a lelkes cserkésztestvéreket. Nehéz 
elhinni, hogy egy patak ilyen pusztításra képes, de 
a fotók magukért beszélnek.

A negyedik Mauritiusi „Bátor Cserkész”- Moot 
(kósza és vándor dzsembori) során 
a fiatalok egy napot töltöttek az or-
szág legszegényebb vidékén élő 
gyerekekkel, hogy mosolyt csal-
janak az arcukra. A cserkészek 
ételt gyűjtöttek a csapataik segít-
ségével, majd kiosztották a Fekete 
Folyó-vidéki rászoruló családoknak. 
Ezen felül iskolai taneszközökkel (vo-
nalzók, füzetek, színes ceruzák, stb.) 
lepték meg a gyerekeket, akik na-
gyon örültek mindennek. A nap hát-
ralevő részében az önkéntes fiatalok 
játékokkal, dalokkal, tánccal, arcfes-
téssel kedveskedtek a gyerekeknek, 
akik még általuk csak ritkán látott fa-
gyit is kaptak. 
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fotó: Karaba Tünde

drenalinfüggő vagy? 
Jelentkezz az MCSSZ 

ejtőernyős-szakágába!
a

a hónap
képe
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lónektek ajánljuk!
A labdarúgás művészete
Sosem látott képek kerültek elő az 
Aranycsapatról! A két világháború 
közötti időszak egyik legkiemelkedőbb 
fotósa – a világhírű André Kertész, 
Robert Capa (eredeti nevén Friedmann 
Endre) és Brassaï (Halász Gyula) kortársa – Kozák Gyula volt. Kozák a II. világháború után sportfotósként dolgo-zott, és rengeteg képet készített az akkor még legendás magyar fociról. Halála után (1975) hagyatékából kerültek elő korábban sehol sem bemutatott képek a kor legismer-tebb labdarúgóiról. A hagyaték feldolgozása során derült ki: a képanyag csodálatos kincset képvisel. Kozák Lajos fázisfotói tanulmányszerűen, és elképesztő részletes-séggel mutatják be az Aranycsapat és a kor más ismert labdarúgósztárjainak emblematikus trükkjeit.

A most előkerült képeknek köszönhetően az Aranycsapat sztárjainak (Puskás, Kocsis, Hidegkuti) rúgásai, ollózásai, védései, boszorkányos cselei mozdulatról mozdulatra vé-gigkövethetőek, a fotók minősége szinte még a játékosok hajszálait is pontosan látni engedi. A digitálisan felújított képeket „A labdarúgás művészete” című kiállításon mutat-ják be június közepétől a Millenárison. A tűpontos fázis-fotókból full HD minőségű videókat lehetett készíteni, így Puskásék játéka olyan élményt ad, mintha egy mai prémi-um sportcsatornán nézné valaki a VB szupersztárjait. 
A diákjegy 1.990,- Ft, csoportos kedvezmény 19 főtől. Beje-lentkezés és információ: +36 30 786 6869. Nyitvatartási idő: minden nap: 10 – 21 óráig ( jegykiadás 19:30-ig).

Jelentkezzetek saját projekttel! 
Romokban a helyi óvoda és szívesen hozzájárulnátok a felújításához? Rossz állapotú az 
idősek otthonának kertje, aminek rendbe tételével be tudnátok „virágozni” az öregek min-
dennapjait? Nincs elég hely a közeli állatotthon lakóinak és megmutatnátok a méltán híres 
cserkész leleményességet kutya-kennelek építésével? Amennyiben ehhez hasonló, vagy et-
től jobb saját ötletetek van, amivel a 72 óra alatt meg tudjátok mutatni az önzetlenség erejét 
és szépségét, jelentkezzetek a szervezőknél! Ha elég gyorsak vagytok, akár a tiétek lehet az 

egyik kiemelt projekt, amiből öt-tíz lesz az országban. Ezek szolgálnak majd arra, hogy láthatóvá váljon a 
program a sajtóban is.  

Projekttel itt jelentkezhetsz: http://goo.gl/iZn6Cl
A 72 óra kompromisszum nélkül a fentieken túl lehetőséget nyújt a középiskolások számára, hogy 3x3 
órát teljesítsenek az érettségi megszerzéséhez szükséges, előírt 50 óra kötelező közösségi szolgálatból. 
További információk: oki.iroda@gmail.com

Bringáscserkész Balatonkerülés

72 óra kompromisszum nélkül 

Idén októberben ismét 

megrendezik a nagysike-

rű, háromnapos önkéntes 

ifjúsági akciót, a 72 óra 

kompromisszum nélkül 

elnevezésű eseményt. 

A rendezvény a három 

történelmi keresztény egyház, a Katolikus, a 

Református és az Evangélikus Egyház szer-

vezésében valósul meg, de nyitott mindenki 

számára.

Az elmúlt években több ezer fiatalt meg-

mozgató rendezvény arra hivatott, hogy 

megmutassa az ifjúsági közösségekben folyó 

munkát. A program láthatóvá akarja tenni az 

egész országban, hogy a fiatalok akarnak és 

képesek tenni másokért, egy jó ügyért, és nem 

titkolt célja, hogy kimozdítsa a társadalmat a 

közönyből. 

Az önkéntességet, és annak az örömét, ami-

kor az ember szabadon adja az idejét, energiá-

ját másokért, a cserkészek a mindennapokban 

élik át, a 72 órához csatlakozás pedig lehető-

séget nyújt arra, hogy ezt láthatóvá tegyük. 

Az eseményen cserkész csoportvezetők és 

helyi koordinátorok is segítik majd az önkéntes 

munkában résztvevő fiatalokat.
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ég sok-sok éve augusztus 20-án a Szent Jobb-körmene-
ten vettem részt csapattársaimmal, egyenruhában. Egy-
szer csak felbukkant mellettem néhány idősebb néni, és 

azt kérdezték, hogy tudnék-e kölcsönadni egy bicskát, hiszen, 
ahogy mondták: „egy cserkésznél mindig van zsebkés.” Termé-
szetesen nálam is volt. A bicskáról sokaknak egyből a sokfunkci-
ós svájci bicska képe ugrik be, de most bemutatunk pár hasonló 
célú egyéb szerszámot, amely szintén jó szolgálatot tehet cser-
kész kezekben.

m

hasznos
szerszámok
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gyon sok típus penge-
hossza meghaladja a 8 centi-
métert, vagyis közterületen tilos 
magunknál tartani ezeket. Vá-
sárlás előtt ezért érdemes sze-
mélyesen meggyőződni arról, 
hogy nem esik-e törvényi tilalom 
alá a kiszemelt darab. 

A svájci bicskát talán úgy írhat-
nánk le egyszerűen, mint egy 
olyan bicska, amelyet mindenfé-
le további szerszámokkal egé-
szítettek ki. Ehhez hasonlóan a 
multifogó, vagy más néven mul-
tiszerszám, egy olyan össze-
csukható fogó, amelyet minden-
féle további szerszámokkal bő-
vítettek. Városi környzetben, 
vagy mondjuk, egy kerékpáros 
túrán gyakran legalább annyi-
ra hasznos lehet egy fogó, mint 
egy kés, ezért sokan ilyet tar-
tanak maguknál bicska helyett. 
Leginkább övtokban célszerű 
hordani, így nem húzza-nyom-
ja zsebünket, mégis mindig kéz-
nél van.

Az egykezes kések legtöbb-
je nem rendelkezik a pengén kí-
vül további eszközökkel. Ez alól 

kivételt jelentenek a viszony-
lag új válfajt képező mentőké-
sek. Ezek elsődleges célja az, 
hogy segítsék a kiszabadulást 
valamilyen szorult helyzetből. 
Az egy kézzel nyitható penge 
mellett általában két kiegészí-
tővel látják el őket. A markolat 
végén kialakított apró üvegtö-
rő heggyel a felborult autó abla-
kait kitörve szabadulhatunk ki. 
A többnyire a markolat gerin-
cén helyet kapó hevedervágó 
penge biztonságosan kialakított 
hajlatban nyugszik. A felborult 
autó  példájánál maradva, ez-
zel lehet gyorsan elvágni a biz-
tonsági övet, de természetesen 
csomagoló műanyagpántokhoz 
is használható. A mentőkések 
igen hasznos jószágok – ám 
hátrányuk, hogy szinte minde-
gyik rugós rásegítésű, illetve na-

ras késeken 
a markolat-
ban futó lap-
rugó biztosít-
ja a pengét, s ezt 
hüvelykuj junk-
kal kell lenyom-
ni, majd a pen-
gét vissza-
hajtani mu-
tatóuj junkkal. 
A markolatz-
áras példá-
nyokon ezzel 
szemben hát-
rébb, a markolat 
gerincén talál-
ható a biztosító: 
ezeknél a bizton-
ság kedvéért ajánlott a kétke-
zes zárás. Mondanunk sem kell, 
hogy az ilyen késeknél is fontos 
a nyitás-zárás begyakorlása, il-
letve a zárszerkezet tisztítása 
és olajozása. 

Az egykezes bicska igen hasz-
nos jószág, és a többfunkciós 
zsebkés kiegészítéseként is jól 
használható a táborban. Szinte 
mindegyik rendelkezik övklipsz-
szel, melynek segítségével nad-
rágzsebünk peremén is bizton-
ságosan tudjuk rögzíteni. 

sebkés használatakor bi-
zony sokszor jól jönne, ha 

pusztán egyik kezünk is elég 
lenne arra, hogy elővegyük a 
zsebünkből, kinyissuk, vág junk 

vele, becsukjuk, 
majd zsebre te-
gyük. Aki faágon 
csimpaszkodva 
kötözött már tá-
bori zuhanyo-
zót, valószínű-

leg pontosan érti ennek fontos-
ságát. És hát ez az, amit a svájci 
bicskával nem lehet megcsinál-
ni (legalábbis a legtöbb modellel 
nem: az utóbbi években azon-
ban ők is léptek ez ügyben). Erre 
találták ki az úgynevezett egy-
kezes bicskákat. Ezek a típu-
sok pengéjükön egy kidudorodó 
csappal, dörzsfelülettel, esetleg 
egy egyszerű kivágással rendel-
keznek, és hüvelykuj junkat ezen 
megtámasztva egy kézzel is ki 
tudjuk nyitni a kést. Nyitás után 
valamilyen biztosító szerkezet 
tartja meg a pengét, megakadá-
lyozva, hogy véletlenül rácsu-
kódjon a kezünkre. Épp ezért a 
zárás már nem minden típusnál 
megy könnyedén: a keresztzá-

A kialakítás és a 
szerszámozott-
ság terén hatal-
mas a kavalkád: 
a leggyakrab-
ban sima és fo-
gazott pengéket, 
ollót, különböző 
csavarhúzókat, 
palack- és kon-
zervnyitókat, du-
góhúzót, reszelőt tar-
talmaznak. És persze 

a legfontosabb szerszám maga 
a fogófej, mely általában szintén 
többfunkciós és tövében drótvá-
gó él található. 
Összességében kiegészítő szer-
számként kiváló, például egy 
egykezes bicska mellé, de egy 
együtt tevékenykedő cserkész 
őrsön belül elegendő egy vagy 
két ilyen eszköz, hacsak nem 
mindenki szerelőnek készül… és 
persze ha egyébként bicska van 
mindenkinél…

A svájci bicskákról ismert Vic-
torinox a bicska igencsak fino-
mított változataként gyártja az 
úgynevezett svájci kártyát. 
Ez egy a névjegykártyánál 
alig nagyobb, durván 3 milli-
méter vastag műanyag kár-
tya, amely szinte minden 
eszközzel rendelkezik, ami-
vel egy többfunkciós zseb-
kés, kivéve a nagy méretű 
pengét. Így tehát találhatunk 
benne levélbontó pengét, 
körömreszelőt, tűt, csipeszt, 
tollat, ollót, csavarhúzót, vo-
nalzót, esetleg nagyítót és 
apró zseblámpát is (termé-
szetesen változattól füg-
gően). 

Olyan alkalmakkor mu-
tatkozik meg ennek 
előnye, ha nem szeret-
nénk, vagy nem tudunk 
bicskával, fogóval a zse-
bünkben mászkálni, például ün-
nepélyesebb rendezvényen, ele-
gánsan kiöltözve. A svájci kár-

tya ilyenkor is nálunk lehet az 
igazolványtárcánkban, ahol csak 
minimális helyet foglal, még-
is számos kis eszközt magába 
foglal. A megszokott sokfunk-
ciós zsebkés használata mellett 
ez természetesen felesleges, az 
egykezes bicskák mellett azon-
ban jól jöhet egy ilyen, finomabb 
eszközökkel megpakolt kiegé-
szítő. 

maximum...

8 centiméter

A zsebkések kapcsán megkerülhetetlen a jogi 

vonatkozás: a magyar jogszabályok alapján 

közterületen 8 centiméternél hosszabb pengé-

jű kést nem tarthatunk magunknál. S mivel az 

egykezesek között egyre több a rugós rásegítésű 

darab (ezeknél egy apró rugó a penge nyitását 

gyorsítja meg),  jobb, ha tisztázzuk: a jogszabály 

mindenféle rugós kés viselését tiltja közterületen, 

így a rugós rásegítésűét is.

multiszerszám

történelem
Az első tömegesen gyártott multiszerszám 1983-ban jelent meg az Egyesült Államokban, Tim 
Leatherman termékeként, aki saját tapasztalaira 
hagyatkozva alkotta meg a multifogó prototí-pusait. Egy európai körutazás során számtalan-
szor volt kénytelen megállni és kocsiját javítani, 
eközben pedig hiányzott neki egy kompakt, de 
robusztus és sokoldalú eszköz. Az általa alapított 
cég, a Leatherman továbbá a Gerber, és a svájci 
bicskákról ismert Victorinox gyártja napjainkban a 
legkiválóbb multiszerszámokat, aki tehát minőségi 
darabot szeretne, ezen cégek választékában nézelődjön.
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robert romanowicz –  

nyulász péter: pirokkió 

A fiúk felrakták a katonáikat. No, nem a 

polcra, a helyükre – hogyan is képzelhet-

nénk ilyet! A csatatérre, természetesen. Fel-

tekerték a szőnyeget a nagyszobában, ki-

borították a nagykosárnyi fakockát meg a 

két készlet dominót, és falhoz tolták a fote-

leket. Épült védősánc, őrtorony, bunker – és 

hamarosan benépesült a két ellenséges tá-

bor: a jók és a rosszak.  

Az egyik fiú Bence – aki igazából Laci, de 

úgy csak a suliban hívják, mert az apukájá-

nak is ez a neve, és hogy össze ne kever-

jék, otthon a második nevét használják. 

A másik fiú Gábor – aki igazából Alex, de 

így csak otthon hívják, mert egy osztálytár-

sának is ez a neve, és hogy össze ne ke-

verjék, a suliban kapott egy becenevet. 

Bence és Gábor – azaz Alex és Laci – ovis 

koruk óta minden héten alig várják, hogy 

hétvége legyen és háborúzhassanak. Per-

sze egymás ellen sohasem csatáznak. 

(Csak nagy ritkán, ha valamiben nem érte-

nek egyet. Mint például hogy melyik a leg-

kisebb, tovább már nem osztható elemi ré-

szecske: az atom vagy mégsem az atom, 

mert az is tovább osztható. De mégis, mert 

az ATOM eleve ezt jelenti - csakhogy hi-

ába, mert ma már tudjuk, hogy annak is 

van kisebb része… s így tovább.) 

Amiben viszont csak ritkán tér el a vé-

leményük, az az, hogy a homokszínűek 

fülpresszum

Nyulász Péter 1968-
ban született. Sokáig 
újságíró-riporte-
reként dolgozott. 
Furfangos mon-
dókáiról, kitalálós 
verseiről volt 
ismert mielőtt első 
regényét megírta. 
Zsubatta! című 
mondókás kötete 
2005-ben, a kita-
lálós verseket tartalmazó Miazami című 
könyve 2007-ben jelent meg, amit 2010-
ben követett Miazmég címmel újabb 
kitalálós verses kötet. 2011-ben A baba 
bab című kötet szaporította a mondó-
káskönyvek sorát. Több verséből készült 
rajzfilm a Mese Tv (www.mesetv.hu) 
Versfilmek sorozatában.

Ezúttal ismét Nyulász Péterhez fordultunk és nem is utoljára! A fiatal író 

részt vesz a Hét Határon nemzetközi meseprojektben, melyben külföldi 

illusztrátorok képeihez magyar írók írnak meséket. Az összesen 18 

ország 74 alkotóját a gyermekek- és a gyermekirodalom iránti szeretet, 

a közös alkotás öröme köti össze.

( jók) közül mennyi tank és repülő kell ahhoz, hogy az olajzöldek (rosszak) rakétabázisát el-foglalják. Vagy hogy mennyi gyalogos esik el egyik és másik oldalon egy-egy ütközetben a támadások során.
Aztán van még egy dolog, amiben nagyon, de nagyon egyetértenek: a lányok gyagyá-sak. 

Illetve ez nem is jó kifejezés, mert igazán nincsen velük semmi baj, csak hát „az olya-nokkal” nem lehet semmit se kezdeni. Így az-tán szerintük az a leg jobb, ha egyszerűen le-vegőnek nézik őket – azaz se nem hallják, se nem látják egyiküket sem. Ehhez állítólag semmi köze nincs annak, hogy kettejüknek összesen négy nővérük van. És ki tudja, ta-lán tényleg semmi. S talán még ahhoz sincs köze, hogy ők mind a ketten tízévesek, a lá-nyok pedig tizennégy meg tizenhat meg ti-zennyolc…
A lényeg, hogy ne sok vizet zavarjanak, és főleg: hagy ják békén a csatateret!
Viszont a csatateret olykor a tetőtéri szobák előtt állítják fel a fiúk. Ott jóval több a zeg-zugos szeglet, kisebb a nyílt terep – egé-szen más stratégiára van lehetőség és olykor szükség is, merthogy ott van-nak a gyerekszobák – kö-

zöttük a lányoké is –, akár 
egyikük, akár másikuk ott-
honában játszanak épp. 
Igaz, olyan nagyon külö-
nös dolog nincs is azokban 
a szobákban. Jártak is már 
odabent nem egyszer, hi-
szen bármikor bemehetnek. 
Kivéve persze, amikor a DO 
NOT DISTURB feliratú behajta-ni tilos tábla ki van akasztva 
a kilincsre. De olyankor min-
dig bent van „a lány”. Ezúttal 
viszont nem volt ott, mert ze-neórára ment. És nem csak ő, hanem anya és apa sem volt otthon, mert nekik is akadt 
egy kis dolguk.

Hét határon
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 Az ellenséges terep felderítésének izgalmá-

val osontak be a fiúk a résnyire nyitott ajtón 

– pedig az égegyadta világon semmi új fel-

fedezni való nem volt ott: kendők az akasz-

tón, pipere a tükör előtt, egy gitár az ágyon, 

rock-poszterek a falon, a padlón könyvek és 

magazinok… 

A fiúk azért mégis alapo-

san körbeszimatoltak min-

denhol, még az íróasztalon 

is, ahol pedig a legkevésbé 

figyelemreméltó dolgok he-

vertek: tankönyvek, iskolai 

füzetek, ceruza, radír…

Ám ezúttal egy eddig még 

soha nem látott dolgot is ta-

láltak: egy már majdnem tel-

jesen kész rajz feküdt az 

asztalon. Egy rönktestű fa-

bábut ábrázolt, bot kezekkel, 

pálcika orral, kék szemmel, 

mosolygó száj jal – épp csak a 

tarkója hiányzott még. Szem-

látomást félbehagyta a lány. Bi-

zonyára azért, mert el kellett szaladnia a ze-

neórájára.

A kép Robert Romanowicz 

lengyel művész alkotása

Robert
Romanowicz
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– Szerinted mi ez? – kérdezte az egyik fiú.

– Látod, nem?! PINOKKIÓ – mondta a má-

sik, és mutatta is a címet a festmény tete-

jén. Aztán még hozzátette kuncogva, hogy: 

– …akinek félbemaradt a feje.

– Féleszű – röhögött fel erre az egyik, mire 

a másik mérges arcot vágott. De csak egy 

pillanatra, míg megértette, hogy nem rá 

mondta. Amikor felfogta a szójátékot, már ő 

is kacagott, és még tovább is fejlesztette: 

– Szerintem legyen lángész! Egy lángoló 

elme!

És a mondatát tett követte.

Ecsetet fogott, piros és sárga festéket ke-

vert, és a bábu még hiányzó tarkója helyére 

lángokat pingált. Mindezt a barátja hangos 

kuncogása közepette. Addig, amíg be nem 

fejezte, és azt nem mondta: 

– Kész.

– Még nem! – rázta a fejét a másik. Ő kék 

tollat fogott, a kép címében áthúzta az N be-

tűt, és melléje írt egy R-t.

– Most van kész – jelentette ki elégedetten: 

– „Piro-kkió”.

Ekkor ajtócsapódást hallottak lentről. 

Még soha ennyire gyorsan nem dübörögtek 

le a lépcsőn, mint most.  Köszönés nélkül el-

viharzottak a hazaérkező nővér mellett. Be-

vágták az ajtót a hátuk mögött, csak úgy 

csattant, saját magukat pedig a csataterük 

közepén vágták hasra – fülükre tapasztott 

kézzel, mint a tűzszerészek, amikor aknát 

robbantanak.

Így is tisztán hallották, amit nem akartak. 

Közben persze nem mozdultak, mint aki 

semmit nem hall. 

A lány hangosan kiabálva jött le a lépcsőn, 

erősen dübörgött ő is.

Benyitott az ajtón, és hosszan kiabált. Szór-

ta a villámot és mennydörgött, s közben, 

mint egy valódi vihar esőcseppjei, potyogni 

kezdtek a könnyei. 

A fiúk csak feküdtek hason, a nővér pe-

dig lassan-lassan feladta, hogy szót ért-

sen velük. Szomorúan ment fel a szobá-

jába, és kétségbeesve rogyott a székre 

az íróasztalnál. Nézte-nézte maga előtt a 

„tönkretett munkáját”. 

– Istenem, most mit csináljak?! – fohász-

kodott, hiszen holnap lejár a határidő, és ő 

már két napja dolgozik a képen… esélye 

sincs, hogy újra elkészítse.

Akkor egy jókora könnycsepp ráhullott a 

festményére is. Igaz, csak a felső sarká-

ra, de a vízfesték rögvest összeszaladt, 

egybefolyt. 

– Még ez is… – sóhajtott. 

Megpróbálta letörölni a foltot, de csak egy-

re jobban elmaszatolta. Így aztán hullott 

oda még jó pár könnycsepp. A lány pedig 

csak törölgette, törölgette – egészen addig, 

míg az elmaszatolt folt lassanként egy fel-

hőre kezdett hasonlítani. A dörgöléstől rá-

adásul középen kilyukadt… 

Ám amikor a lyukba is hullott még egy 

csepp könny, a lánynak isteni szikra gyúlt a 

fejében! Gyorsan meg is festette, ami eszé-

be jutott, és az egészről nem szólt többet. 

Akkor sem, amikor délután a szülők ha-

zatértek, sőt még másnap sem.

A fiúk persze alaposan be voltak rezel-

ve. Tudták ők nagyon is jól, hogy rossz fát 

tettek a tűzre, és érezték, hogy ez nem 

volt szerencsés stratégiai húzás, mert a 

nővér most sakkban tarthatja őket.

A lány viszont úgy gondolta, úgy kell nekik, legyen ez a büntetésük! Főjenek csak a sa-ját levükben! A tetejébe fondorlatos tervet eszelt ki, ugyanis a pályázati kiírásban sze-repelt, hogy az eredményhirdetésen a zsű-ri minden pályázóról és minden alkotásról 

megmondja a magáét – még a legpocsé-kabb rajzokról is. 

Úgy döntött hát a lány, hogy a két család-ból mindenkit meghív az eredményhirdetés-re: anyákat, apákat, nővéreket és a fiúkat. A fiúk ugyan lapítottak, de nem mertek nemet mondani. Kicsit még attól is tartottak, hogy esetleg megnő az orruk, mint Pinokkiónak. Vagy szamárfülük nő, mint a mesében…
A lánynak viszont egyre jobban mosolygott a lelke! Érezte ő, hogy valami egészen kü-lönlegeset alkottak meg… – így hárman. 

Torkukban dobogott a fiúk szíve, amikor a lány festménye került sorra az eredmény-hirdetésen. Legszívesebben hasra vágták volna magukat – de csak a fülüket tudták 

befogni. Így aztán nem hallották, mit mond a zsűri, csak azt látták, hogy a lányt felhív-ják a színpadra. Aztán alig akartak hinni a szemüknek: a lány óriási virágcsokrot ka-pott. Kettőt is! És egy jókora serleget. Meg vagy tizenöt puszit jobbról-balról. A lány festményét nem csupán a fődíj-jal, hanem még két különdíj jal is jutalmazták. 

Ám a legnagyobb döbbenet még hátra volt a fiúk számára. Váratlanul őket is felszólították a színpadra, mert a lány őket is megnevezte mint alkotótár-sakat.

– Mi van?! – néztek össze. Kukkot se értettek az egész-ből. 

Csak odahaza magyarázta el a lány, hogy kizárólag úgy vál-hatott ez a kép a legnagysze-rűbb alkotássá, hogy ez a két megátalkodott ördögfióka be-lepiszkált. Nélkülük soha nem sikerült volna meglátnia, hogyan ábrázolhatja azt, aho-gyan az esőként hulló könnycseppek gyó-gyító erővel bírnak, és ez segített neki, hogy meglássa a rosszban a jót… – és folytatta volna még a lány, de a fiúk erre csak összenéztek, megrántották a vállu-kat és mentek, hogy felrakják a katonáikat. Hogy közben mire gondolnak, mondaniuk se kellett – így is értette mindenki. Anya meg csak annyit mondott az egészre: 
– Majd csak felnőnek egyszer. – Remélem, csak félig! – tette hozzá apa, és ezzel az összes nővérek is mind egyetértettek. 

A hét határon meseprojekt további alkotá-sait az Író Cimborák blog ján találod meg: http://irocimborak.blogspot.hu/ 
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„Új sport nem nagyon jött létre az elmúlt időszak-
ban és a focival kapcsolatban sem találtak ki már 
sok újdonságot, tehát ebből a szempontból nem 
csak egy technológiai cég vagyunk, hanem vala-
mi különlegesebb, és ezért talán nagyobb figyel-
met kaphat. És ne feledjük, a világ legnépszerűbb 
sportja a futball.” – mondta Huszár Viktor techni-
kai ötletgazda a Magyar Televízió Híradójának.

A Teqball talán a legegyszerűbb és a legtisztább 
formája a futball néven ismert labdajátéknak. 
Párban és csapatban is lehet játszani, a játéko-
sok passzolhatnak, dekázhatnak, akár még fe-
jelhetnek is – de nem érintkeznek fizikailag, és a 
hivatalos szabályok – hiszen ez is elkészült már 
– szerint a játékasztalhoz sem szabad hozzá-
érni. Mindennek köszönhetően a sérülésveszély 
kockázata igen alacsony. Nincs erőszak, nincs 
csalás. Bármikor, bárhol, kis helyigénnyel játszha-
tó, nemtől és kortól függetlenül mindenki számára 
igazi sportélményt ad.

A Teqball kivezet a komfortzónádból, minden 
testrészedet meg kell mozgatnod – persze a foci 
általános szabályai szerint (ahogy fentebb írtuk, a 
kéz tabu!).   A Teqball használható bemelegítés-
re, lazításra, rehabilitációs célú mozgásra, erőnléti 
edzésre, labdaérzék-fejlesztésre, de egyben fej-
leszti a koncentrációt és döntési képességet, az 
állóképességet, és mivel igen könnyen elsajátítha-
tók az alapok, ezért már a kezdőket is nagy si-
kerélményhez juttatja.

„A Teqboard fából készül, a kipattanás miatt fon-
tos, hogy egy kemény, strapabíró, minden időjá-
rási körülménynek ellenálló anyagból készüljön.” 
– avatta be a Híradó stábját a gyártási részletek-
be Borsányi Gábor kreatív ötletgazda. Naná, hogy 

i
smét egy új magyar találmányról számolha-
tunk be! A Teqball névre keresztelt új sport 
játékosan fejleszti a sportolók technikai és 

koncentrációs képességét, valamint az állóképes-
séget is. Nem kell hozzá más, csak egy labda és 
egy asztal. Persze a részletekben rejlik a lényeg, 
haladjunk sorjában.

A foci alapú közösségi sportban éppúgy, mint a 
nagypályán, a lényeg, hogy kézzel nem szabad 
a labdához érni. A Teqball igazi fociélményt ké-
pes nyújtani, csak nem kell hozzá focipálya, elég 
hozzá a Teqboard, ami elfér a kertben, vagy egy 
nagyobb szobában is, és leginkább egy görbített 
ping-pong asztalhoz hasonlít.

Ahogy megszokhattuk, ez a találmány sem itt-
hon kezdi a sikerszériát: jelenleg Amerikában hó-
dít, ahol már profi és amatőr labdarúgók technikai 
tudásának fejlesztését szolgálja, és több neves 
focista is népszerűsíti. Két magyar fiatal három 
éve kezdte el fejleszteni az új sporteszközt. Cél-
juk, hogy a világ legnépszerűbb játékának, a lab-
darúgásnak egy új formáját tegyék elérhetővé 
mindenki számára.

labdarúgás újratöltve:

teqball tr
e

n
d

a Teqboardot tudományos kísérletek, éveken át 
tartó matematikai és fizikai számítások és empi-
rikus tapasztalatok alapján fejlesztették tökéle-
tesre. Az asztal minden részét úgy alakították ki, 
hogy a labda mindig a játékosok felé pattanjon. 
Ez persze arra kényszeríti őket, hogy igen nagy 
gyakorisággal, akár 2-3 másodpercenként kon-
taktusba kerüljenek a labdával. 

Az eszköz-
höz Teqbox 
néven egy 
digitális be-
rendezést is 
terveztek. A 
Teqbox a vi-
lágon az első 
olyan műszer, 
ami nagyon 
precízen ké-
pes mérni a 
játékos tech-
nikai képes-
ségeit valós 
időben. Képes 
arra, hogy ki-
szűrje a játé-
kos szabályta-

lan játékát, értékelje a teljesítményét, és pontszá-
mokat rendeljen az egyes játékosok egyéni telje-
sítményéhez.

A Teqbox által kiszámított mutatók az egyénre 
szabott edzésprogramok kifejlesztésében is se-
gítenek majd. Ezek az edzésprogramok profi fo-
cisták közreműködésével készülnek a jövőben, 
a játékosok pedig le tudják majd tölteni okostele-
fonjaikra, tabletjeikre, és így nem csupán a have-
rokkal lehet összehasonlítani az egyéni fejlődési 
mutatókat, de nemzetközi szupersztárok teljesít-
ményével is.

Az új magyar találmányt Magyarországon a foci 
vb-vel egy időben kezdték el tesztelni, az első 
hazai versenyt épp most, a soproni Volt fesztivá-
lon rendezik, de a játék jelen lesz a legfontosabb 
nyári fesztiválhelyszíneken, így a Balaton Soun-
don, az EFOTT-on és a Campus-on is. A fináléra 
ősszel, a budapesti Akváriumban kerül sor. 

Borsányi Gábor és Huszár Viktor álmodta és 

alkotta meg a Teqballt. Az 1977-es születésű 

Gábor 18 éven keresztül versenyszerűen focizott, 

de a profi sportolói karrier helyett inkább a saját 

vállalkozásait tartotta fontosabbnak. Természe-

tesen a futball örök szerelem maradt számára. 

Gábor a kreativitást testesíti meg a csapatban. 

Viktor futballszerető számítógépes szakember, 

aki a tudományt tette a Teqball mögé. Az ő ötlete 

volt a Teqbox. Jelenleg a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem futballcsapatának 

elnöke. Közös álmuk, hogy a Teqball olimpiai 

sportág legyen.

névjegy
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zért szégyen, mert pofon egyszerű. A legbonyolultabb benne három- vagy ötliteres 
dunsztosüveget szerezni. A nagymamának biztos van. Milyen menő már, ha van 
saját kovászos uborkád! De mi az a kovászolás? 
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szégyen leírni…

bögrés meggyes

Nyári jó tanács: korán reggel kell főzni. Főleg 
sütni. Különben olyan hőség lesz a lakásban, 
amit nem akarsz. A recept alapján olyan 
gyorsan el tudsz készülni az édességgel, 
hogy a csodájára fognak járni. Hajrá!

Hozzávalók (6 adag):
• 2 bögre finomliszt (2,5 dl-es bögre)
• 1 bögre cukor
• 1 db tojás
• 1 csomag sütőpor
• 2,5 dl tej
• 1,25 dl napraforgó olaj
• 35 dkg meggy
• 1 teáskanál napraforgó olaj (tepsi kikenés)
• 1 ek. zsemlemorzsa (tepsi beszórás)

A lisztben elkeverjük a sütőport, hozzáadjuk 
a cukrot, a tojást, a tejet és az olajat. Egy tál-
ba kis lisztet teszünk, és megforgatjuk ben-
ne a kimagozott meggyet. Úgy gyorsabb és 

szórakoztatóbb a művelet, ha egy lezárható 
műanyag dobozban rázod össze. Kiolajozott, 
vagy egy diónyi margarinnal kikent, zsemle-
morzsával meghintett, kb. 20x30 cm-es tep-
sibe öntjük a tésztát, és rászórjuk a megy-
gyet. Nem kell belenyomkodni, elsüllyed az 
magától, de a belisztezés miatt nem fog az 
alján eltűnni. Előmelegített, 180°C-os sütőben 
tűpróbáig sütjük, vagyis amikor már nem 
marad ragacsos a hústű, vagy a villa, akkor 
sült készre. Jó étvágyat!

vajbableves cserkészchips-szel

Ez egy klasszikus nyári leves, amit hidegen 

a leg jobb befalni. A sárgahüvelyű vajbab-

nak most van a szezonja, így nem a konzer-

vet kell enni. Hagyhatod 2-3 cm-es darabokra 

vágva is. Hogy valóban iható változatot ké-

szítsünk a levesből, mi krémlevest főztünk.

Hozzávalók:

• 50 dkg vajbab

• 1 liter húsleves, vagy víz

• 1 fej új fokhagyma

• 5 dkg vaj
• babérlevél

• só, fehér bors

• arasznyi cserkész kolbász

• 1 kis pohár tejföl

• 3 db burgonya

• 4 cl ecet
• snidling

A vajbabot megmossuk, végeit levág juk. 

Az új fokhagymát megtisztítjuk úgy, hogy a 

kis apró, ragacsos, lédús gyöngyök marad-

nak csak a végére. Az új fokhagyma szá-

rával együtt kapható. Abban különbözik az 

ismertebb változattól, hogy nem száradt ki 

a héja. Apróra vág juk. Vajon megpirítjuk, kis 

levet adunk hozzá, aztán mehet bele a fel-

vágott vajbab. Só, fehérbors. Mehet rá a liter 

alaplé, vagy víz, és a babér. Mikor már majd-

nem készre puhult a bab, a krumplikat vé-

kony szeletekre vág juk, és a levesbe adjuk. 

Ez fog ja sűríteni, nem liszt! Ha 

kész, leszűrjük, kibányásszuk 

a babérleveleket, és a levéből 

adagolunk a sűrűjéhez: turmix-

ba vele. Mehet a tejföl is. Ha ez 

is megvan, már csak az ecet 

van hátra. Úgy fél deci. Ha van 

türelmünk, lehűtjük a levest. Ha 

adagokban tesszük be a hű-

tőbe, úgy hamarabb lehűl. Jön a roppancs. A 

cserkészkolbászt vékony szeletekre vág juk, 

olyan tálban tesszük a 250 fokos sütőbe, ami 

felfog ja a zsírt. Pár perc és kész lesz a házi 

chips. Folyamatosan ellenőrizzük, nehogy el-

ég jen! Konyhai papírtörlőre szedegetjük, az-

tán a hideg leveskénkre helyezzük, petrezse-

lyemmel, vagy snidlinggel szórjuk.

Egy olyan kémiai folyamat, mely-
nek során a kenyérben lévő 
lisztből tejsav képződik az élesz-
tő segítségével. Ezt tejsavas erje-
désnek hívjuk, amiben a sónak is 
fontos szerepe van. Na most két-
fajta iskola van. Az egyik szerint 
tűző napra kell tenni az üvegbe 
előkészített uborkát, a másik sze-
rint ez egyenesen tilos. Eláruljuk: a 
kémiai folyamathoz nincs szükség 
a közvetlen (nap)fényre, a melegre 
annál inkább. Az uborkán kívül ko-
vászolhatunk patisszont, cukkinit és 
káposztát is. Ez a savanyúság pont 
jól illik a bográcsos ételekhez. Vihe-
ted a táborba.

Hozzávalók:
• két kiló 8-10 cm-es uborka, 
• egy csokor szálas kapor
• 1 tk. mustármag
• 4 babérlevél
• egész feketebors
• 2 fej új fokhagyma, pucolva
• jódozatlan só (egy evőkanál/liter víz),
• forró víz
• két szelet élesztős kenyér

Ilyenkor a piacokon kupacokban áll a kovászolni 
való uborka. Helyben adják is hozzá a szárával 
összekötözött friss kaprot. A kezdés az alapos 

tisztítás. Az uborkát meg kell 
mosni, mindkét végét levág-
ni, majd keresztbe bemet-
szeni, de ne vág juk ketté. A 
bevágás miatt gyorsabban 
átjárja a lé. Körben elkezd-
jük rakni a tiszta üvegbe, 
az aljára szórjunk mustár-
magot, babért, szemes bor-
sot. A második emeletnél 
tegyük bele a kenyér fe-
lét, ami két szelet, vagy 
egy fél buci. Aztán beleál-
lítjuk a kaprot, amit szin-
tén leöblítettünk folyó víz 
alatt. Rakjuk a harmadik 
sort, közben szórjuk bele 
a fokhagymákat is, majd 
a tetejére tesszük a ma-
radék kenyeret. Forró, sós 

vízzel felöntjük, hogy el-
lepje. Dupla gézzel, vagy egy textil zsebkendővel 
lefedjük, rágumizzuk, és mehet a melegre. Pár 
nap, és kész is van. Ha az erjedés következté-
ben zavaros a vize, és megfakultak az uborkák, 
örülhetünk. Kivesszük, megmossuk őket, a levét 
leszűrjük, áttesszük mindet egy tiszta üvegbe. Rá 
a lé, és máris van adalék-, és tartósítószer men-
tes házi savanyúságunk, amit húsos ételek kísé-
retében meg is ehetünk. Tipp: ha kenyér helyett 
nyers, hámozott krumplit teszünk hozzá, ropogó-
sabb lesz az ubi.
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Aki volt már cserkésztáborban, tudja, hogy tulajdonképpen 
minden otthoni dolog megvalósítható. Bizony, néha a tábori cuccok 
jobbak, mint az otthoniak. Kár, hogy nem lehet hazavinni őket… 
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erődítmény

fürdőszoba

nappali

keskenylevelű-, valódi-, vagy francia leven-
dula neveken is ismert évelő kis félcserjének 
a kifejlett egyedei kb. 60-80 cm magasak, és 

80-100 cm átmérőjűek. Hosszúkás-lándzsás le-
velei keresztben átellenesen helyezkednek el a 
száron. Hengeres kis virágai álfüzért alkotnak. 
Kellemes illatú virágzatának színe lilás-kék, azaz 
levendulakék. Fagy- és szárazságtűrő, télálló. Idő-
járástól és környezettől függően június elejétől 
egészen július végéig eltarthat fővirágzása, majd 
aratás után az időjárás függvényében másod-
szor is virágzik. Jó mézelő, méhek mellé ezt a 
fajtát ajánlják.

A mediterrániumban honos levendula első pél-
dányait szerzetesek hozták be hazánkba. A Ti-
hanyban található őslevendulás története 1920-ra 
tekint vissza, amikor is Bittera Gyula gyógynö-
vényszakértő Franciaországból hozott növények-
ből telepítette az első egyedeket a Tihanyi apát-
ságtól bérelt földterületen. Olyannyira sikeres volt 
a termesztés a Balaton-felvidék napos lankáin, 
hogy hamarosan a mi levendulánknak magasabb 
volt az illóolajtartalma, mint az eredeti fajtáénak.

A levendulamező nemcsak látványában nyug-
tat. A növény lazító, görcsoldó, nyugtató, frissítő 
és fertőtlenítő hatású. Az egyik legsokoldalúbban 
felhasználható gyógynövény. Gyógyászatban, 
parfüm- és kozmetikaiparban kellemes illatanya-
ga miatt hasznosítják, de kerámiák díszítési mo-
tívumaként, kertekben dísznövényként, konyhá-
ban sütemények ízesítésére, fűszerként is hasz-
nálható.

levendula

Virágzáskor vág juk le a virágzó szárat, majd a 
szárítást követően lemorzsoljuk a virágokat. A 
virágzatból nyert tea erős, kesernyés ízű. Hatá-
sa nyugtató, epehajtó. Alvási zavarok, ideges-
ség, ideges gyomor-, bélpanaszok esetén aján-
lott. Légúti gyulladások esetén inhalálásra hasz-
nálhatjuk. Illóolaját a frissen szedett virágzatból, 
lepárlással nyerik. Zúzódások bedörzsöléses ke-
zelésére kiválóan alkalmas. Szekrénybe helyezve 
régóta bevált molyűző. 
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levendulás cukor

recept
A frissen szedett levendula virágait lemorzsoljuk, 
és pár órán át szikkadni hagy juk. Kristálycukorral 
rétegezve kisebb üvegekbe helyezzük, és gondosan 
lezárjuk. Néhány hétig hagy juk érlelődni, ezalatt a 
cukor átveszi a levendula aromáját. Utána felhasz-
nálható sütemények készítéséhez.

otthon vs. tábor
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ek A kapufa éle mindig igazságos, mert annak  

a lövése pattan be, aki a hétköznapokon többet  
tett a győzelemért. 

Kemény Dénes

találd meg a Tíz különbséget!

műesés-gyakorlás

mire jó egy ilyen frizura?

nagy a kezem, na.

póló-leértékelés

focisérülések
ellátása

azonnali orvosi
ellátást igényel

azonnali szabad-
rúgást igényel

 magyar cserkész 35magyar cserkész  34



2015. JÚLIUS 28–AUGUSZTUS 8.
cserkesz.hu/dzsembori

Jelentkezz te is a magyar csapatba!


