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z idei Cserkészkarácsony-
ra 500 hátrányos helyzetű 
gyermeket hívunk meg, hogy 

részesei legyenek egy tartalmas és 
szórakoztató rendezvénynek. Sze-
retnénk, ha minél cserkészesebbé 
tudnánk tenni számukra ezt a na-
pot, ezért szükségünk lenne a ti se-
gítségetekre is! Ha van bármilyen 
mesefigurás jelmezed, várjuk je-
lentkezésed! Ezt a programot meg 
is örökítenénk. Ehhez egy polaroid 
kamerára is szükségünk lenne. Ha 
van a birtokodban egy ilyen, na-
gyon hálásak lennénk, ha magad-
dal hoznád, mert szeretnénk em-
lékként minden gyermekkel és jel-
mezes animátorral képet készíteni, 
amit majd a gyerekek hazavihetnek 
magukkal. Ha van gitárod, csörgő-
dobod vagy bármilyen hangszered 
és zenélni is szeretsz, ne habozz, 
hozd magaddal! Szeretettel várunk! 
Jótékonykodásra fel!

Ferenc pápa az olasz felnőtt cserkészek mozgalmának 7000 tag-
ját fogadta november elején Rómában.  Az olasz felnőtt cserkészek 
idén ünneplik alapításuk hatvanadik évfordulóját. Hozzájuk intézett 
beszédében a pápa a cserkészet hármas útjáról beszélt: úton lenni 
a családban, a teremtett világban és lakóhelyen. 

„Úton lenni a családban, mely a társadalom alapsejtje, a nevelés 
elsődleges helye, olyan szeretet- és életközösség, amelyben meg-
tanuljuk a többiekkel és a világgal való kapcsolataink rendszerét” 
– kezdte beszédét a pápa. „A különféle hivatások első lépéseit is a 
családban tanuljuk meg, és a cserkészet, mely jeles módon az ál-
landó nevelésre és felelős választásra épül, a családban valósítja 
meg ezt az elsődleges feladatot”. – tette hozzá.

Ferenc pápa & a cserkészekJelmezt 
keresünk

m
ix
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Világhírű magyar festmény és Stuart Little
A magyar festészet meghatározó alakjának, Berény Róbertnek (1887-
1953) egy világhírű, régóta keresett festménye került elő nemrég. A 
festmény egy magyar művészettörténész és egy egykori kellékes több 
éves kutatómunkájának köszönhetően visszakerült Magyarországra. 

Az Alvó nő fekete vázával című 
festmény egy ismert gyerekfilm-
ben bukkant fel. Berki Gyergely mű-
vészettörténész karácsonykor mo-
zizni ment a lányával, hogy meg-
nézzék a Stuart Little, kisegér című 
filmet, amikor az egyik jelenet hátterében Hugh Laurie (Dr. House) és 
Geena Davis filmbeli nappalijának hétterében megpillantotta a ma-
gyar festészet egyik jelentős, kilencven éve elveszett művét.

Pici kezek, amelyek izgatottan tépik le a 

papírt az ajándékról, és csillogó kis szemek, 

amelyek hálával néznek rád. Elképesztően 

jó és megható érzés, amikor egy gyermek 

bontogatja a karácsonyi ajándékát, ugye? A 

Magyar Cserkészszövetség december 20-án 

jótékonysági Cserkészkarácsonyt szervez 

ötszáz gyermeknek, akik a ti segítségetek-

kel ugyanilyen izgatottan bontogathatják 

majd ajándékaikat. A rendezvényre olyan 

gyerekeket is várunk, akiknek még nem volt 

lehetőségük hazánk fővárosába utazni, 

vagy olyan programokon részt venni, amit 

a Cserkészkarácsony nyújt majd számuk-

ra, illetve olyanokat, akik tehetségükkel, 

szorgalmukkal kiemelkednek iskolájukban. 

Egy könyv, vagy egy szép napló, amelyben 

a kezdő sorok a te jókívánságaid, tanácsaid 

lesznek, vagy egy kézzel készített tolltartó, 

sál, esetleg egy már nem használt társasjá-

ték nagy örömet okoz majd ezeknek a gye-

rekeknek. A 7-14 év közötti gyerekek olyan 

településekről érkeznek, ahol még nincs 

jelen a cserkészet. Az ajándék mellett ezért 

írd le neki személyes élményed, történeted 

a cserkészettel kapcsolatban, vagy egysze-

rűen azt, hogy miért jó cserkésznek lenni, 

hogy a már átélt élményeken át ismerhesse 

meg a cserkészetet. Tedd bele az ajándékod 

és személyes üzeneted egy cipősdobozba, 

add le, vagy küldd el postán valamelyik köz-

pontunkba. Adj örömöt egy gyermeknek!

A Cserkészkarácsonyon kézműves foglalko-

zások, arcfestés, városnézés, saját kitűző 

készítése és pónilovaglás várja a gyere-

keket, illetve Rege táncház, Betlehemes 

előadás szórakoztatja majd őket, fellép 

az Eszterlánc együttes is. Az egész napos 

programok között finom ebédet kapnak, 

illetve uzsonnacsomaggal 

indulhatnak vissza otthonukba a 

rendezvényt követően.

További részletek az MCSSZ 

honlapján: http://goo.gl/bhyIc5

Nektek ajánljuk!
Cserkészkarácsony
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Százhetvenöt fotókiállítással emlékezik 
meg a fotó születésének 175. évfordulójáról 
Ausztria legnagyobb fotós fesztiválja, az Eyes 
On. A fesztiválnak ugyan hamarosan vége, de 
sok olyan kiállítás van, ami még hónapokig 
nyitva lesz, ráadásul megnyíltak a karácsonyi 
vásárok is, most tehát igazán érdemes lehet 
kiutazni egy napra az osztrák 
fővárosba. A programok részletes 
leírása angolul és németül itt: 
eyes-on.at/2014/en/exhibitions

175 éves a fotó
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BARNABÁS  A nagyanyám tanítónőnek készült, de az-
tán hozzáment a m. kir. főhadnagy lelkész úrhoz, és hi-
ába lobogott benne a hivatás tüze, nem taníthatott. 
Az ő édesapja falusi kántortanító volt. Nagyon fontos, 
hogy egy család életében mikor jelenik meg a „tanult-
ság”. Sokszor elfelejtjük: a sokadik generációs „értelmi-
séginek” öröksége van, amit köteles a társadalom javá-
ra fordítani! Nem azért mert kü-
lönb ember, hanem örökségként 
többet kapott, így több a felada-
ta, kötelezettsége, szolgálata is. 
A jogok kötelezettséggel járnak 
együtt. Nincs olyan, hogy valaki 
csak kivesz a rendszerből, de visz-
szatenni már elfelejt! Én a közös-
séget – legyen az cserkész-, vagy 
akár a gyülekezetem – szeretném 
építeni, ápolni, ez a kötelességem. 

mcs  A budai Marczibányi téri Ének-zenei Általá-
nos Iskolába jártál, zongorázni tanultál, és kis-
dobos is voltál. Mit adtak neked ezek az évek, mit 
tudsz mesélni a gyerekeidnek a kisdobos létedről?
BARNABÁS  Alapvetően határozta meg az életemet ez 
az iskola. Az itt megtanultak, például a népdalok nagy 
hasznomra váltak később, a cserkészetben is. Észrevét-
lenül tették örömmé az éneklést, az együtt muzsikálást. 
Áhított, megismerni vágyott kinccsé lett az előttem jár-
tak hagyománya. A zenei képzés erősen növeli az érzel-
mi intelligenciát. Ami miatt sajnálom, hogy jelenleg nem 
Budapesten élünk, hogy a nagyobbik kisfiam, Boti nem 
tud ebbe az iskolába járni. Ő pont olyan zengő fejű mint 
én: beül az autóba és végigénekli az utat. Kisdobosnak, 
úttörőnek lenni a nyolcvanas években már nem ugyan 
azt jelentette, mint a korábbi évtizedekben. Mi már csak 
arra emlékszünk, hogy buli volt őrsökben lenni, akadály-
versenyekre járni, számháborúzni. Én még őrsvezető is 
lettem a Bagoly őrs élén. De nagyon nem szeretem, ha 
összekeverik az úttörőket a cserkészekkel, mert nagyon 
más alapokon nyugszik a két mozgalom, persze felépí-
tésükben meglehetősen hasonlóak, hiszen a cserké-
szetet másolták le az 1946-os alapításuktól fogva. 10 
évesen ugyanazzal a lelkesedéssel vittem az őrsömet, 
mintha cserkészek lettünk volna, ahogy később vittem is 
a cserkész srácaimat. 

Van egy legendás történetem a cserkészettel való első 
találkozásomról. 1986-ban konfirmáltam a budavári 

evangélikus gyülekezetben. Volt ott egy nagy könyvtár, 
ahol kezembe került az egyik kis kiadvány, Gerritsen Vil-
mos: túrázás és térképismeret című cserkészkönyve. Ki-
nyitottam, és teljesen elbűvöltek a benne lévő képek, 
rajzok. Nagyon vágytam arra, hogy én is megtanulhas-
sam a cserkészek módszereit, legyen nekem is cserkész 
övcsatom, élhessem a cserkész romantikát. De várnom 

kellett rá még egy pár évig. 

mcs  1990-ben tettél foga-
dalmat a fasori evangélikus 
gimnázium csapatában.
BARNABÁS  Mi a fasorban (16. 
Sz. Evangélikus Gimnázium 
cscs.) olyan cserkészetet csi-
náltunk, ami akkoriban nem 
volt megszokott. Többek kö-

zött azért, mert nagyon szoros kapcsolatot ápoltunk né-
met cserkészekkel. Németországban a cserkészmozgal-
mat katolikus, protestáns és felekezet nélküli cserkész-
szövetségek alkotják. Mi a felekezet nélküliekkel voltunk 
kapcsolatban, akik nagyon klassz nomád táborozást 
végeztek. Úgy kezdtük a cserkészéletünket 1990-ben, 
hogy téli táborra mentünk szilveszterkor a Mátrába. A 
németek parancsnoka semmi természetellenes tárgyat 
sem engedett a táborba, a gyerekek polifoamját egy-
szerűen széttépte. Kótákban aludtunk, a sátor közepén 
égő tűz adta a meleget. A parancsnok levette a bőrmel-
lényét, és azt kerítette maga alá. Szerintem ez egy bu-
taság, könnyen meg lehet fázni a hideg földön, de az 
igaz, hogy edzettek lettünk. Megtanultunk keresztfát kö-
tözni, aminek nagy hasznát láttuk a kótaállításkor, meg-
tanultunk esőben tüzet rakni, mindent a magunk ere-
jéből megalkotni. Akkoriban versenyeztünk azon, hogy 
ki tud szélsőségesebb időjárási viszonyok közepette a 
leggyorsabban eljutni a kitűzött célig. Feszegettük a ha-
tárainkat. Kormosan, füstszagúan mentünk haza, volt, 
hogy valakinek leégett a hálózsákja széle, mert a hideg-
ben mindannyian a tűz körül aludtunk. Mégis akkora él-
ménnyel tértünk haza, ami semmihez sem hasonlítható! 
Él bennem az emléke annak, ahogy megyek át a Moszk-
va téren egy hatalmas, nehéz hátizsákkal, lepukkadt pu-
lóverben, sárosan. A nadrágom annyira koszos – talán 
valami barlangban is jártunk –, hogy nem engednek fel-
szállni a buszra. A metrón persze van helyem, mert any-
nyira füstszagú vagyok. Mégis eltölt az elégedettség ér-
zése, fú, nagyon rendben van ez az egész! Ez a legjobb 
életállapot!

mcs  Tizenöt éves korodban, 1989-ben csatlakoz-
tál az újonnan alakuló hazai cserkészmozgalom-
hoz. Mi vonzott ide?
BARNABÁS  Én teljes mértékben a rendszerváltás gyerme-
ke vagyok. Ezért nagyon hálás is vagyok, mert tudom mi 
volt előtte, de mégis már egy lazább korszakban nőttem 
föl. A szüleim, családom révén sok történetet hallottam 
a háborúról, az azt követő évtizedekről, az akkori viszo-
nyokról: kemény és bújtatott elnyomásról, a meggyőző-
désben való megmaradásról és az ezért való üldöztetés-
ről. Az egyik felmenőm nyolc év után jött haza a Gulagról. 

De nyilván nemcsak börtönnel, vagy kényszermunkával 
lehet a társadalmat fegyelmezni: az édesanyámat nem 
vették fel az egyetemre három évig, mert az édesapja 
evangélikus lelkész volt. A II. Világháború végén lett tá-
bori lelkész, később – hiába volt teológiai doktori foko-
zata - egy Zala megyei kis fa-
luban szolgált közel harminc 
éven át. Azt mondták, nem 
volt kellően haladó gondolko-
dású. Aztán édesanyám hozzá 
ment az apukámhoz, felvette 
a nevét, így végre bekerülhe-
tett az egyetemre, nem vet-
ték észre… A nagyapám pél-
dája egyébként máig megha-
tározó élmény számomra. 90-
ben volt az első nagytáborunk 
a fasori evangélikus gimnázium 

a feladat
Evangélikus lelkész, esperes, két gyermek 
apja. Írhatnánk, miféle érdemeket szerzett 
eddig, de fontosabb, hogy milyen ember. Jár 
neki a tekintély, de ezzel együtt mégis egy 
közülünk való! A Magyar Cserkészszövetség 
országos elnökével, Buday Barnabással cst. 
(16.) beszélgettünk.

cserkészcsapatával. Annak idején nagyapám is idejárt. 
Volt egy nap, amikor jöttek az öregdiákok megnézni a 
tábort. Máig emlékszem, ahogy megérkeztek: kifulladva, 
nekivetkőzve kivéve őt! A vasalt ing az erdőben is vasalt. 
Az emberi tartás a nehéz élethelyzetekben hitelesítődik.

Az én generációm emlékszik arra, milyen 
a kettős nevelés. Az egyik, amit az iskolá-
ban hallasz, a másik, amit otthon. Tizenkét 
éves lehettem, 1986-ban október végén, a 
forradalom 30 éves évfordulója volt. Em-
lékszem, ahogy édesapám áll otthon a 
nagy „világvevő” rádiónk előtt, tekergeti, 
keresi rajta a Szabad Európa rádiót.

mcs  A vallásos kötődésen túl mi 
döntötte el a pályaválasztásodat, le-
endő hivatásodat?

megtalálja az embert be
cs

er
ké

sz
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Tudtad?
A második világháború után 

nyugatra menekülők, köztük 

magyarok és leszármazotta-

ik, a Szabad Európa rádión 

keresztül tájékoztatták a 

szabad világ híreiről a kom-

munista országok lakosságát. 

Az 1950-es években törvény 

született arról, hogy ezt a rá-

diót hallgatni bűncselekmény. 

A rádió adásait technikai esz-

közökkel próbálták zavarni, 

hogy az ne legyen érthető.

szöveg: Nagy Emese



szerveztünk egy gyerekeknek szóló istentiszteletet. Elő-
ször csak négyen jöttek, havonta egyszer. Közben elin-
dult a templom teljes felújítása. Padlófűtést tettek be, 
van napelemünk, napkollektorunk, elektromos autótöltő 
az udvarban. A parókiát meleg vízzel fűtjük a szomszé-
dos kertészetben lévő geotermikus kútról. Maga a paró-
kia is jó úton volt a végelgyengülés felé, amikor megér-
keztünk. A konyhában csak hideg víz csorgott, csempe 
helyett mindenfelé fehér olajfesték. Innen indultunk. Ha 
belenyugodsz a körülményeidbe, a le-
pukkantság téged is lenyom, vagy pe-
dig beleteszed a pénzed, a munkád, 
pályázol, próbálkozol, és olyan környe-
zetet teremtesz magadnak és a közös-
ségednek, ami mindenkinek tetszik. Egy 
meleg, rendezett térbe, egy szép, kivi-
lágított templomba nyilván szíveseb-
ben jönnek az emberek. Ma a legutób-
bi gyerek istentiszteleten huszonöten 
voltak, plusz a hozzájuk tartozó felnőt-
tek. Valahogy sikerült őket ideszeretni! 
Persze azért messze vagyunk még at-
tól, hogy megelégedhetnénk. Igazából 
jó tíz év múlva lehet majd megnézni a 
mai munka eredményét. Vajon lesz-e 
még gyülekezet? Azokat, akiket most 
szólítunk meg, be tudjuk-e kapcsolni a 
közösségbe?

mcs  Mi foglalkoztat téged az adventi időszakban? 
Sokasodnak a feladataid Arnóton, a cserkészet 
fejlődése, növekedése is többletmunkát jelent a 
korábbiakhoz képest. Közben a család is folyama-
tos figyelmet igényel, a fiúk egyre nagyobbak.
BARNABÁS  Sokszor van lelkiismeretfurdalásom, vajon 
elég figyelmet tudok-e fordítani a gyerekeimre. Írtózom 
attól, hogy a srácok az apjuk hivatása miatt – mint az 
sok papgyerekkel előfordult már – ne találjanak örömet 
az evangélium köré gyülekezésben. Nyilván az ő éle-
tük alakulása valamennyire a mi életünk hitelesítése is 
lehet majd. Szerencsére gyermek istentiszteletre nagy 
örömmel járnak. 

Arnóton, a gyülekezetben a legfontosabb feladat a las-
sú, de állandó növekedés fenntartása: nagyon szeret-
nénk a helyi óvodát átvenni, tervben van egy középkorú-
ak részére szóló csoport indítása is, ahol az egyházhoz 
csupán lazán kapcsolódni tudók is otthonra találhatnak. 

Esperesként is bőven van lehetőség válogatni a felada-
tokban: a szórványgyülekezetek fennmaradása sokszor 
az anyagi erőforrások megtalálásán múlik: miből tudjuk 
kifizetni pl. a lelkész vasárnapi útiköltségét, ha öt helyen 
kell istentiszteletet tartania, és mindez 150 km-es utat 
is jelent. Hasonlóan nagy falat, hogy az egyre terebélye-
sebb cigánysággal tudjunk kezdeni valamit. Nem meg-
oldás az elzárkózás, még kevésbé tekinthetjük annak a 
hídfőállások feladását, a fővárosba, nagyvárosba költö-

zést, a kizárólag külföldi mun-
kavállalást. Nagy feladata-
ink vannak, valakinek muszáj 
lépni a megoldás felé! Ami 
nem lehet gyors, és látvá-
nyos – sokkal inkább lassú, 
és megfeszített erejű munka-
végzés kell hozzá. Meg em-
berek, akik fel merik vállalni, 
hogy szembe mennek az ak-
tuális, divatszerű elvárások-
kal, és mernek az értékte-
remtésért áldozatot is hozni. 
Nagy szavak, tudom! De mi-
nek mondjam kisebbekkel? És 

a cserkészek között sok ilyen 
nagyszerű fickóval találkozom!

Az MCSSZ-ben is elérkeztünk 
oda, hogy lassan válaszoljunk ezekre a társadalmi kér-
désekre is. Tudunk-e őszinték és hitelesek maradni, akik-
nek a véleményére – éppen ezért - szükség van? Aztán 
akarunk-e tényleg segíteni a lemaradtakon? Egyálta-
lán képesek vagyunk-e észrevenni őket? Tudod, sokszor 
találkozom azzal, hogy valaki csak sajnálkozik, hogy 
ilyen meg ilyen ez a mai Magyarország! És aztán ezzel 
ki is merült minden, amit tesz. Holott, ha hiszünk abban, 
hogy az embereket a szeretet tudja egyedül jó irány-
ba vinni, ha hiszünk abban, hogy Isten valóságosan je-
len van közöttünk szentlelke által – és ez leginkább az 
egymás iránti kapcsolatainkban található meg –, akkor 
egyedüli feladatunk Isten országának építése. Ez pedig 
nem a beszédet jelenti első sorban, hanem, ha kell, a fo-
lyamatos konfrontációt önmagunkkal, hogy végre csele-
kedjünk. Karácsony azért ünnep, mert Isten közösséget 
vállal az emberrel azáltal, hogy Jézusban emberré szü-
letik. Nem csak mondja, hirdeti, de teszi is. Végre érthe-
tővé válik. A kérdés annyi, hogy miután megértettük, kö-
vetjük-e azt, amire rájöttünk? 

Ide hívtak meg protestáns lelkészként, mert abból min-
dig kevés van. Úgy tűnik tetszett a résztvevőknek, amik-
ről beszéltem, mert meghívtak a következőre is. Egyszer 
csak kaptam egy hívást, Balu [Solymosi Balázs cst. (205.) 
országos vezetőtiszt] volt a telefonnál: – Helló Barnabás! 
Nem szeretnél országos elnök lenni? Kellene egy ember, 
most áll össze az induló csapat! Mondom – nagy bölcsen: 
– Várjál, megkérdezem a feleségemet, Adrit… Aztán sok 
mindent még nem ismerve, ám a feladatnak nagyon 
megörülve igent mondtam. Balu a mozgalmi építkezést, 
Páter [dr. Henn Péter csst. (442.), országos ügyvezető el-
nök] a szakmai tartalmat, stratégiai fejlesztést, én pedig 
lelkészként a lelkiséget képviselem. 

mcs  Ott vagy minden nagyszabású cserkész ren-
dezvényen, de igazából keveset tudni rólad. Annyit 
lehet hallani, hogy Arnóton élsz, lelkész vagy. Hogy 
telnek a napjaid, mit jelent számodra a gyülekeze-
ti munka?
BARNABÁS  Ez egy egyszerű, vidéki lelkipásztori élete, ami 
azért érdekes, mert nagyvárosi fiúként kerültem bele. So-
káig el sem tudtam volna képzelni, hogy vannak utcák be-
tonozás nélkül. Mostanra megpróbáltam megszabadulni 
a „budapesti” hozzáállástól. Erősen dolgozom azon, hogy 
ne viszonyuljak másként a gumicsizmás parasztember-
hez, mint az öltönyös államtitkárhoz. Fontos, hogy ugyan-
olyan szeretet legyen benned. Hasonló ehhez az is, hogy 
nem szabad számítson, hogy húsz embernek prédikálok, 
vagy százaknak: ugyanúgy kell készülni rá. Sokáig per-
sze ezek a dolgok bántottak engem, de fontos, hogy tisz-
tázd a saját identitásod ezen a téren is. Mit lehet itt csi-
nálni? – tettem fel a kérdést magamnak. Ma egy végvári 
harcnak fogom fel az itteni munkát, ami egyértelműen a 
megmaradásról szól: hogy például van-e élet a főváro-
son kívül, és – olyan jó ezt mondani – amelynek most már 
látszanak az eredményei. Hat éve éltem Arnóton, amikor 

mcs  ’93-ban ST tábort végeztél, majd csapatpa-
rancsnok lettél, közben a hittudományi egyetemre 
jártál és az utolsó év előtt másfél éves német ösz-
töndíj következett. Ötödik évfolyamban aztán te 
lettél „a srác, aki mindig kérdez”. Azóta megkap-
tad a válaszokat? 
BARNABÁS  Akkoriban jöttem rá, és a mai napig vallom, 
hogy a kérdés nagy ajándék. Nem baj, hogy kérdezős-
ködsz a hitedben, hogy nem egyértelmű mi az/ki az, az 
Isten, hogyan tudom megérteni a szentháromság titkát, 
vagy ha arra keresed a választ, hogyan engedheti isten 
a betegséget, vagy a bírhatatlan szenvedést. Ezeknek 
a kérdéseknek fontos helye van az életünkben. Én azó-
ta úgy prédikálok, hogy beviszem a kérdéseimet a mon-
dandómba, és nem feltétlenül akarok rá válaszokat adni. 
Sokkal őszintébb így az egész, és ezzel másokban indítok 
el gondolatokat, esetleg indulatokat. Így közösséget vál-
lal a prédikátor a kérdezővel, és megtalált válaszai lesz-
nek. Valódiak, nem csupán megtanultak. Akkoriban jöt-
tem rá, hogy a közösségfejlesztés felé akarok fordulni. 
Nem tudtam még teljesen, hogy milyen lelkész szeretnék 
lenni. 2000 nyarán, a felszentelésem idején kerestek meg 
a magyarországi evangélikus egyház ifjúsági és gyerme-
kosztályáról, hogy lennék-e náluk ifjúsági referens. Olyan 
felkérés volt ez, ami telibe találta a vágyaimat! Tulajdon-
képpen olyan volt az egész, mintha egy nagyobb cser-
készcsapatot kéne menedzselnem. Két évet töltöttem el 
ott. Ezután, 2002-ben kerültem gyülekezethez, ahová se-
gédlelkészként a püspököm küldött. Én, a fővárosi srác 
így kerültem először Pilisre, aztán később Ózdra, majd Ar-
nótra. 11 éve élek ebben a Miskolc közeli faluban – most 
már feleségemmel, Adrival, és a két kisfiúnkkal: Botond-
dal és Benedekkel. Adri közgazdász, de emellett kántor-
ként is működik, aktívan részt vesz a helyi közösség éle-
tében. Tavalyelőtt megjelent a szakácskönyve, Egyház-
táji íz-lelő - az evangélikus papnék szakácskönyve, amit 
nemcsak írt, szerkesztett és fotózott, de legnagyobb örö-
münkre végig is főzött. Nagyszerű, hogy velük élhetek!

mcs  2004-ben volt az első Komp Fesztivál, ame-
lyet felnőttcserkészek és a cserkészvezetők szá-
mára hoztak létre. A célja az volt, hogy legyen egy 
olyan kikapcsolódási lehetőség, amit nem nekik 
kellett megszervezni. Téged is meghívtak, itt tűntél 
fel a cserkészvezetőknek. De hogy lesz valakiből 
országos elnök?
BARNABÁS  A fesztivál égisze alatt indult el a stratégiai 
fejlesztő bizottság, amiből a 2006-os elnökség összeállt. 
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öbb nép is átvette és használni 
kezdte a visszacsapó íjat, ezek kö-
zül az egyik a magyar törzsszövet-

ség volt. A letelepedés után az őseink és 
más pusztai népek fegyvere a tűzfegyve-
rek megjelenésével lassan elvesztette je-
lentőségét, és szinte a feledés homályába 
veszett. Aztán jöttek a cserkészek!

Szerencsére a XX. század elején világhódító 
útjára induló ifjúsági cserkészmozgalom ha-
zánkba is eljutott, ifjak és felnőttek képze-
letét megragadó szervezetté vált. Nevelési 
elveink sajátosságaiként a század húszas 
éveiben újdonságként jelentkezett, hogy a táborokat 
különböző történetek köré szervezzék az akkori veze-
tők. Ilyen kerettörténetek közé kerültek be a honfog-
laló őseink történetei az indiánok romantikus törté-
netei mellett. A kerettörténetekhez készített jelme-
zek és felszerelések között újra felbukkant az íj. Több 
tábor is szerveződött ilyen történetek köré, és nagy 
sikere volt annak, hogy 
ki lehetett próbálni az 
íjakat. A íjászcserkészet 
mindennek ellenére nem 
vált országos méretűvé. 

A Második Világháború 
évei, majd a beolvasz-
tást követő időkben, a 
nyugatra, főleg az Egye-
sült Államokba kivándo-
rolt cserkészvezetőink 

a magyarságtudat megőrzésének egyik lehetősége-
ként egyre több táborban íjászkodtak. Itthon a rend-
szerváltást követően többen is kísérletezésbe fogtak, 
hogy a hagyományokhoz hű, mégis a mai kor elvárá-
sainak megfelelő, kiváló minőségű, a hétköznapi em-
berek számára is kifizethető íjfelszerelést állítsanak 

elő. Így az évek során egy-
re több cserkész kezdett íjászkodni. Ezt látva néhány 
lelkes cserkészvezető - köztük Kispál György atya cst. 
(1418.), akkori országos vezetőtiszt - íjászversenyt 
szervezett cserkészek számára. A következő évben 
már a kisvárdai cserkészcsapat parancsnoka rendez-
te meg a versenyt a Sztrilich Pál Cserkészparkban, 
majd 2005-ben a XI/11 fesztiválon versenghettek 

cserkészeink. Ezen a rendezvé-
nyen Kispál György OVT fel-
kérte Benő Zoltán cst. (1998.) 
országos szakágvezetőt, hogy 
szervezzen meg egy új sza-
kágat, az íjászcserkészetet. 
Ezt követően még két orszá-
gos cserkész íjászverseny volt 
2005-ben és 2006-ban. 

Kispál Györgynek volt egy 
nagy álma: szerette volna, ha 

2007-ben a XXI. Cserkész Világtalálkozóra kiuta-
zó Magyar Dzsembori Csapat egy teljes raját íjász-
cserkészek alkotnák. Az angol szervezők ezt sajnos 
túl veszélyesnek tartották, ezért nem engedélyezték. 
Pedig tudhatták volna, hogy mostani nyugati hódítá-
sunk teljesen békés szándékú, cserkészeink nem te-
rületfoglalás céljából kötnének ki a brit partoknál. De 
nem. Ezután sajnálatos módon az Országos Íjászver-
senyek szervezése is abbamaradt, persze ezért nem 
az angolok okolhatók.

Nagyobb lélegzetvételű íjászcserkész program legkö-
zelebb a Közép-Európai Cserkész Találkozón, a Con-
Cordia 2010-en volt. A Hősök Sátra programblokkon 
belül volt lehetőség kipróbálni az íjakat, és a szervező 
Benő Zoltán és Dr. Bodnár László jóvoltából egy han-
gulatos bemutatón felvillantani, mit is tudnak íjásza-
ink. A programblokk sikerén felbuzdulva újra több ke-
rületi szintű rendezvényen és nagytáborban rendez-
tek íjászversenyeket, és újabb bemutatókat. 2013-
ban a Hunyadi Járat egy állomásán találkoztak a 
résztvevők íjászcserkészekkel, majd az NNT2013 al-
kalmával a Hősök mezején élvezhettek előadásokat, 
bemutatókat, és próbálhatták ki az íjakat az érdek-
lődő cserkészek.  A szervező páros kiegészült egy ifjú 
cserkész-segédtiszt, Kabai Sára személyével. Ezen a 
rendezvényen merült 
fel újból az íjászcser-
kész szakág beindítá-
sának a gondolata Ka-
bai Sára vezetésével, 
aki jelentős részt vál-
lalt a program szerve-
zésében és lebonyo-
lításában. A szakág 
szervezéséhez újabb 
lökéseket adott a be-
mutatkozási és szerep-
lési lehetőség az Or-
szágos Cserkésznapon, 
és az M1-en sugárzott 
Család-Barát magazin-
műsorban. Bízunk benne, 
hogy a 2015-ös Cser-
kész Világtalálkozón nem rémisztjük meg a házigazda 
japánokat, és - ha nem is egy egész rajjal - de a már 
jól bevált programunkkal, a Hősök Sátrával képvisel-
hetjük a magyar íjászcserkészetet.

Mi a szakág célja?
A cserkészek körében a magyar hagyomá-
nyok továbbvitele és megőrzése a legfon-
tosabb célja az íjászatnak. Minden tudniva-
ló, ami a fegyverekkel és a honfoglaló ma-
gyarokkal kapcsolatos: az íjak fejlődésének 
bemutatása, milyen vesszőket mire hasz-
náltak, hogyan tudták ezeket elkészíteni, 
javítani. Milyen körülmények között éltek 
(jurta felállítás és berendezés), milyen 
egyéb fegyvereik voltak az íjon kívül (ka-
rikás ostor, csatacsillag, kelevéz).

A Minden íjász szakága projekt célja, 
hogy olyan programokat és versenyeket 
tudjunk biztosítani a cserkészek számá-
ra, ahova bárki eljöhet bármilyen íjjal, 
legyen az hagyományőrző, csigás, vagy 

profi sportíj. Jó lenne, ha a nagyobb íjászversenyeken 
cserkészek is meg tudnának és meg mernének je-
lenni, mint szakági cserkészek, vagy bizonyos verse-
nyekre akár külön csapatokat indítanának. 

a magyarok nyilai
az íjászcserkészet története

Egy messzi-messzi ázsiai pusztán kezdődik 
a fejlettebb íjászat története, amikor a 
pusztán vándorló nomád állattenyésztők 
rájöttek a botíjtól rövidebb, de erősebb íj 
készítésének titkára.
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A szervezők
Benő Zoltán csst. (1998.) A kisvárdai református 

iskolában tanít, és a helyi cserkészcsapat parancsno-

ka. 2005 óta napjainkig ő vezette a közösséget. Íjász, 

van saját íja, amihez nagyon jól ért, illetve ahhoz a 

történelmi korhoz és magyar hagyományokhoz, ami-

vel a Hősök Sátra foglalkozik: a magyarság kezdeti 

korszaka, a honfoglalás, vándorlások kora. Egyébként 

kiváló bőrműves is.

Dr. Bodnár László csst. (1220.) Jogász a végzettsége, 

jelenleg Bekecs polgármestere. Ő a szervező a gárdá-

ban, nagyon jól átlátja a dolgokat. Nem kifejezetten 

íjász, inkább  háttérember, aki segít abban, hogy 

klappoljanak a dolgok. A hagyományok ismeretében 

és ápolásában azért ő is a topon van. Zotya bá’-val 

már régebb óta nagyon jó a kapcsolatuk, számos 

közös cserkészprogramot tartottak, így ők egy össze-

szokott szervezőpárost alkotnak. Nagy szerepe volt 

benne, hogy a Hősök Sátra ki tudott jutni a 2010-es 

ConCordiára.

Kabai Sára csst. (293.) 2010-ben találkozott a 

szakággal a ConCordián, majd 2014-ben vette át a 

vezetést az újjáalakulás, illetve az újraaktivizálódása 

kapcsán. Egyetemi hallgató, teológiát tanul jelenleg a 

Pázmányon, Pesten. Két éve segédtiszt, 2010 óta szá-

mos ősmagyar fegyvernemet elsajátított, köztük az 

íjat. Zotya bá’-tól tanult nagyon sokat, hogy rendesen 

át tudja venni a szakág vezetését ne csak papíron, 

de szellemiségben és tudásban is. 2010 óta aktívan 

részt vesz a szakág életében.

szöveg: Nagy Emese



ehéz megszokni, hogy az élő maci hiába rendkí-
vül cuki, jobb, ha távol tartod magad tőle. Bocs, 
de megvan rá az esély, hogy összefussatok az 

erdőben! Az elmúlt évtizedekben csupán átballagott 
a szomszédos Szlovákiából néhány határsértő euró-
pai barnamedve, de mire ennek híre kelt, már haza is 
találtak. Az utóbbi években azonban úgy látszik, vég-
leg otthonra lelt néhány egyed, miután a Tátrában 
tízezer hektárnyi erdős terület pusztult el, így élőhe-
lyet kellett keresniük a vándorló, egyre szaporodó ál-
latoknak. Megnyugtató lenne az a mesebeli isme-
ret, hogy a maci a málnásban tölti ebédidejét, ezzel 
szemben az az igazság, hogy ő egy mindenevő, de el-
sősorban ragadozó állat, aki előszeretettel kapja el a 
közelben legelésző juhokat is. 

Novemberben véresen komolyan derült ki, hogy 
a Nógrád megyében fekvő Lászlóvölgyben sorra 
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a medve
nem játék!

Kinek nem volt az ágyában kiskorában 
plüssmaci? Talán még mindig vele alszol? 
Több mint száz éve vált gyerekkori pajtássá 
a mackó, kinek Teddy, kinek Micimackó, 
Ursula vagy Dörmögő Dömötör.

N

tűnnek el a birkák. Korábban is hallottak már a helyi-
ek morgásszerű hangokat, de csak az elmúlt hetek-
ben vált bizonyossá, hogy az medvétől származott. 
Az egyik kora reggel súlyos sérülésekkel a testén ta-
lálta meg Jakab Koppány helybéli lakos az egyik bir-
káját. A gazda először éhes kutyákra gyanakodott, de 
miután megnyírta az időközben életét vesztett jószá-
got, a testén medvemancs nyomait találta. A mackó 
akkorát csapott az állatra, hogy összeroppantotta a 
nyakát. A környékbeli vadászok azt mondták, hogy a 
nyomok alapján egy felnőtt medve tanítja vadászat-
ra két bocsát. Csupán ennek a gazdának tizenegy bir-
káját hurcolta el azóta a medve család.

Nincsenek egyedül
Nógrád megyében – az 1990-es évek második fe-
létől egyre gyarapodó megfigyelések után – az idén 

már 5-8 bar-
namedve elő-
fordulása bizo-
nyosodott be a 
lábnyomok és a 
vadkamerás fel-
vételek alapján. 
Május 10-én egy 
példányt Salgó-

tarján mellett illegálisan ki is lőttek. A medve ugyanis 
fokozottan védett állat, vadászata tilos, illetve csak 
egyetlen esetben lehetséges: ha emberre támad. 
Azokon a településeken, ahol a medve felbukkan-
hat, a szakemberek figyelmeztető táblákat helyeznek 
el, illetve felhívják a lakosság figyelmét az esetleges 
veszélyes helyzetek kialakulására. A medvét a köny-
nyen elérhető táplálék vonzza az ember közelébe, ha 
sikerrel jár, akkor jóformán lehetetlenné válik a tá-
voltartása. A medvék terjeszkedésével a méhkaptá-
rok és háziállatok kerülnek a legnagyobb veszélybe. 
Túrázók figyelmébe: a Mátra, a Börzsöny és a Bükk is 
alkalmas élőhely lehet az állat számára! 

Theodore Roosevelt már nem volt az Egyesült Államok elnöke, amikor az Amerikai Cserkészszövetség 1910-ben megalakult, de nagy 
lelkesedéssel támogatta a mozgal-mat, ő lett a 39. Oyster Bay csapat vezetője. Az Amerikai Cserkészszö-vetség, a Boy Scouts of America pedig tiszteletbeli alelnöknek 
választotta őt.Ki mit tud a medvéről?

• hatalmas pofájában 42 fog ül

• mancsai tíz cm-es karmokban végződnek

• egy kifejlett hím akár 700 kg-ot is nyomhat

• a barnamedve Finnország nemzeti állata

• Európában harminc év alatt 36 halálos med-

vetámadás történt
•  ebből 24 Erdély területén

• a bocsos anyamedvék jelentik a legnagyobb 

veszélyt
• a medve nem is alszik igazi téli álmot

• ne szaladj előle, utol fog érni: másodpercen-

ként 17 métert képes megtenni

• ne a fára mászva menekülj előle: ő ebben is 

ügyesebb lesz nálad

• nem bizonyított, hogy hatásos-e, ha halott-

nak tetteted magad
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Tudtad?

Teddy Bear története

1902 novemberében Theo-

dore Roosevelt, az Amerikai 

Egyesült Államok közkedvelt 

elnöke, akit mindenki csak 

Teddynek becézett, megje-

lent egy konferencián, és 

a két ülés között elment a 

közeli erdőségbe a tisztele-

tére rendezett vadászatra. 

Nem kapott puskavégre komoly vadat, ezért kísérője, 

egy híres medvevadász fogott egy feketemedve-bocsot, 

és kikötötte egy fűzfához könnyű célpontnak. Roosevelt 

felháborodott a sportszerűtlen ötleten, és nemhogy le-

lőtte volna a kis állatot, hanem azonnal utasítást adott 

szabadon bocsátására.Másnap a Washington Postban 

megjelent egy karikatúra: a kölyökmaci, amint kötéllel a 

nyakában rémülten pislog, és az elnök, amint leeresz-

tett fegyverrel elfordul a védtelen jószágtól. Egész 

Amerika értett a jelenetből: az elnök védelmet nyújt a 

rászorulóknak, rá mindig számíthatnak az elesettek. 

Egy brooklyni cukorkaboltos a karikatúra alapján csinált 

egy kitömött mackót és kitette a kirakatába, nyakában 

táblával:Teddy’s bear, vagyis Teddy mackója. Az üzletet 

megostromolták a vevők, és a tulajdonos gyorsan át is 

nyergelt a cukorkáról a játékra. A vállalkozásából hatal-

mas világcég nőtte ki magát. 1913 februárjában nagy 

tételben kezdték árulni a játékmacikat.



Márton Lajos

M

a cserkészek művésze
Márton Lajos nevével és grafikáival lépten-nyomon találkozhatunk a régi cserkész témájú 
könyvekben, újságokban vagy éppen képeslapokon. Korának egyik legismertebb cserkésze 
egy személyben volt festőművész, restaurátor, freskókészítő, grafikus, valamint bélyeg- és 
plakáttervező.
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árton Lajos (1891- 1953) Székelyudvarhelyen 
született. Már 15 éves korában a Zászlónk, majd 
a Magyar Cserkész, a Vezetők Lapja és számos 

más – elsősorban vallásos – ifjúsági folyóirat, idő-
szaki kiadvány és könyv grafikusaként lett ismert. 
Vázlatfüzettel és ceruzájával járta a cserkésztábo-
rokat, a hazai és külföldi rendezvényeket. Minden-
hol ott volt, pár gyors vonallal mindent megörökített. 
Sokan csak „Mártonka”-ként emlegették. Rajzoló te-
hetségét az Iparművészeti Főiskolán tökéletesítette. 

Oltárképei, freskói több mint 
negyven templomot díszíte-
nek országszerte, de Rómá-
ban és a Vatikánban is. (Ma-
gyarországon például Buda-
pest, Cibakháza, Csongrád, 
Gödöllő, Gölle, Gyöngyös, Ha-
dikfalva, Hatvan, Jászberény, 
Máriabesnyő, Nagyecsed, 
Nógrádpatak, Salgótar-
ján, Simontornya, Szécsény, 
Szentes, Szolnok, Vác, stb. 
templomait díszítik munkái.)

Több mint 10 ezer rajzot, 
több mint 500 vallási tár-
gyú képeslapot és 500-

nál több cserkész témájú képeslapot készített (pl. a 
cserkésztörvény, a megyeri nagytábor és a gödöl-
lői jamboree lapjai). 1948-ban a cserkészet úttörők-
kel történt egyesítésekor (tulajdonképpen a szerve-
zet megszüntetésekor, betiltásakor) cserkész témá-
jú rajzai elvesztek a cserkészházból, 1953-ban be-
következett halála után pedig hagyatékának nagy 
része elkallódott. 2001. október 19-én a Magyar 

Cserkészszövetség gyűjteményes kiállítást rendezett 
fennmaradt műveiből. Antikváriumokban, vagy aukci-
ós oldalakon gyakran bukkannak fel képeslapjai vagy 
az általa illusztrált kötetek. Cserkész tárgyú képes 
albumai: Jamboree 1924 (Koppenhága) - Jamboree 
Gödöllő 1933 - Jamboree Souvenir (Gödöllő 1933), 
Jubileumi Márton album, 1906-1936 (Budapest). Mi 
most karácsonyi témájú rajzaiból válogattunk.
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efejeződött a Világ-
cserkész Bizottság 
(World Scout Commit-

tee) első ülése az új három 
éves ciklusban Malajzia fő-
városában, Kuala Lumpur-
ban. A bizottságban egyen-
rangú partnerként kezelik a 
fiatal korosztály képviselőit 
is, akik nyíltan beszélhetnek 
bármilyen témában, hogy ha-
tással legyenek a mozgalom 
fejlődésére.

Nagyon jó hangulatban telt 
az ülés, ahol mindenki azon 
fáradozott, hogy a cserké-
szetben megjelenő új elképzelések elősegítsék a 
mennyiségi és a minőségi megújulást. Ehhez is elen-
gedhetetlen a fiatalok előtérbe helyezése: az Irányító 
Bizottság döntése értelmében a fiatal korosztályok 
képviselői is tagjai lehetnek a döntéshozó testület-
nek, akik így a közvetlen tapasztalatok birtokában 
lesznek képesek fókuszba helyezni az őket érintő kér-
déseket. Ők a valódi inspiráló és 
motiváló közeg, akikkel jobbá te-
hető a világ.

 
Európa
Belgium
Egy novemberi hétvégén a Cser-
készmozgalom Világszervezeté-
nek (WOSM) Európai Bizottsága 
és a Cserkészlány Világszövetség 
(WAGGGS) Európai Bizottságá-
nak tagjai találkozót szerveztek 
Belgium fővárosában, Brüsszel-
ben. A találkozón a felek meg-
vitatták a közös ügyeket, így a 

közelgő közös eseményeket és 
tervezett partneri tevékenységeket. A hagyományos 
„családi fotó”-n a két szervezet képviselői a WAGG-
GS és a Világcserkész Bizottság vezetői, Nicola Grins-
tead és João Armando Gonçalves társaságában lát-
hatók. Hosszú évek után került sor arra, hogy a két 
világszervezet vezetői európai regionális találkozón 
együtt vettek részt.

 
Eurázsia
Azerbajdzsán
November 6 és 10 kö-
zött az Elbrusz elne-
vezésű képzők képzése 
tréningen vettek részt 
Azerbajdzsán fővárosá-
ban, Bakuban az aze-
ri, grúz és lengyel cser-
készvezetők.

A tréning egy nagyobb szabású kezdeményezés, a 
„Vezetők iskolája – hét csúcstalálkozón át az Elbrusz 
csúcsára” program keretében zajlott, amit a Lengyel 
Cserkészszövetség, az Azerbajdzsán Cserkészszövet-
ség és a Grúz Cserkészszövetség közösen szervezett 
és a Vezetőképző Alap finanszírozott. 

A tréninget a grúz és azeri cserkészeknek szervez-
ték elsősorban, hogy felkészítsék őket szövetsége-
ik hatékony vezetésére, a vezetőképzés irányítására. 
A lengyel cserkésztestvérek vezetőképzésben jára-
tos tagjaikat vetették be, ők tartották a tréningeket. 
A képzés során a cserkészeknek lehetőségük volt el-
mélyedni a cserkészmódszerekben, mind az elméleti, 
mind a gyakorlati tudást illetően, hogy képzett cser-
készvezetővé váljanak, és mindenekelőtt, hogy jó ve-
zetőképzők legyenek. 

Az Elbrusz ennek megfelelően a tréningtudásban és 
a gyakorlati ismeretekben volt hasznosítható. Minde-
mellett a képzés segített a résztvevőknek abban 
is, hogy vezetői kompetenciáikat fejlesszék, egy 
sor hasznos gyakorlati tapasztalattal vérteződ-
hettek fel, amelyeket hatékonyan tudnak majd 
használni mindennapi cserkészmunkájuk so-
rán is. A képzés végén a résztvevők a fővárosi 
Nemzeti Zászló Terén együtt ünnepelték meg a 
Nemzeti Lobogó Napját és ellátogattak a zász-
lómúzeumba is.

Örményország
Mindeközben a szomszédos Örményországban 
(akivel nem áll épp baráti viszonyban Azerbaj-
dzsán) az Örmény Cserkészszövetség (HASK) 
Martin Kirstensent, a Dán Cserkészszövetség 

nemzetközi cser-
kész-képző szakemberét 
látta vendégül.

A neves tréner nem 
egyedül érkezett a Kau-
kázusba, elkísérték tré-
ner kollégái, Christian 
Gow és Ronja Pilgard. 
A látogatás célja az 
volt, hogy fejlesszék az 

együttműködést a két cserkészszövetség között, va-
lamint hogy előmozdítsák a csereprogramokat és 
baráti látogatásokat. A találkozóra az Örmény Cser-
készszövetség Byurakan Cserkészparkjában került 
sor, ahol sok fontos témát vitattak meg, köztük pél-
dául a cserkészcsa-
patok tevékenységei 
szabályozásának he-
lyi kérdéseit.

A rossz időjárási vi-
szonyok ellenére az 
általuk iskolai dzsem-
borinak is nevezett 
eseményen 23 cser-
készvezető vett részt 
a dán trénerek mellett, 
és hasznos tapaszta-
latcserére került sor. A záróünnepségen az örmény 
cserkészvezetők elégedetten köszönték meg a dánok 
segítségét, és reményüket fejezték ki, hogy sok ha-
sonló közös programra fog sor kerülni a jövőben. 

körkép   szemezgetés
a cserkészvilágból
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Tudtad?

Elbrusz
Az Elbrusz a földrajzi értelem-

ben vett Európa legmagasabb 

hegye a Kaukázus hegységben, 

az Oroszországhoz tartozó 

Kabard- és Balkárföld és Kara-

csáj- és Cserkeszföld köztársa-

ságok területén, a grúz határ 

közelében.
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Téli tábor
„Azt hiszem, elhagytuk a jelzést.”
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fotó: 205.
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vastag csősál
Korábbi cikkünkben 
már bemutattuk a vé-
kony csősálat. Létezik 
ennek egy vastagabb, 
poláranyagból készült 
változata, mely vala-
mivel összetettebb, de 
lényegileg ugyanaz a 
ruhadarab. Határozott 
előnye a hagyományos sálak-
hoz képest, hogy képtelen ki-
oldódni, vagyis aktív testmoz-
gás (túrázás vagy síelés) köz-
ben verhetetlen.

A képen látható változat alsó 
peremén beszabályozható gu-
mipánt fut, melyet nyakunk 
átmérőjének megfelelően ál-
líthatunk be felvétel után. A 
sál szükség esetén ugyanúgy 
felhúzható arcunk elé, mint 
vékonyabb társa. Vastagsága 
miatt ugyanakkor fejpántként 
ezt a változatot már nemigen 
használhatjuk, sapkaként vi-
szont igen. Ebben az esetben a 
gumipánt beszűkítésével egy-
szerűen lezárjuk a kendő egyik 
végét, és máris kész a sapi.

 

homlokpánt
Mozgás vagy munka közben 
nem biztos, hogy sapkára is 
szükségünk van, ugyanakkor 
homlokunkat ekkor is érdemes 
óvnunk a hidegtől, pláne, ha 
erősen izzadunk. Homlokpánt-
ként használhatjuk akár a ko-
rábban említett vékony csősá-

lat is – előnye, hogy többféle-
képpen alkalmazható (példá-
ul lehúzhatjuk fülünkre, ha az 
fázik, de ha kissé lehűl az idő, 
akkor fejbúbunkat is befed-
hetjük vele). 
 

kötött sapka
A legelterjedtebb téli fej-
fedő. Könnyen és olcsón 

extrém hidegben használható, 
illetve alvásnál különösen jól 
jön, hiszen alig marad fedet-
len felület fejünkön. Lakott te-
rületen viszont egyáltalán ne 
használjuk, a félreértések el-
kerülése végett.
 

kombinált csősál
Csak nemrég bukkant fel ez a 
poláranyagból készült kombi-
nált fejfedő. Egyesíti a csősá-

lat, a maszkot 
és a kapuc-
niszerű sap-
kát, így te-
hát összesen 
négyfélekép-
pen hordhat-
juk. Beszabá-
lyozását két 
oldalról gu-
mírozott pánt 
segítségével 
végezhetjük. 

Ez talán a legsokoldalúbban 
használható téli sapkaféle-
ség. csősál(akk)al kombinálni. Te-

repen alvásnál is érdemes fe-
jünkön tartani, ilyenkor orrun-
kig lehúzva növelhetjük fejünk 
hőtartását.
 

símaszk
A kötött sapka célirányosan 
átalakitott változata, mely 
eleve maszkként érkezik. A 
szemeknél mindig, a szájnál 
általában kivágott. Leginkább 

beszerezhető. Általában pa-
mutból készül, de egyre 
több olyan változat kapható, 
amelyben vékony vagy vastag 
polárbélés is helyet kap. (Tar-
tós használata során előfor-
dulhat az anyag fáradása, mi-
nek következtében veszít ru-
galmasságából, így pár éven-
ként érdemes cserélni.) Fülün-
ket és nyakunkat nem mindig 
védi kellően nagy felületen, 
ezért érdemes nagy hidegben 

fejfedők és kendők
hideg évszakban

va
do

n 
sz
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melegebb hónapokban használatos fejfedők és kendők után most nézzünk  
kicsit körül a hidegebb időben viselendő darabok között. Míg nyáron elsősorban 

a napfénytől és az esőtől védenek minket, télen inkább a hidegtől és a széltől.
A

Mit, hogyan és mikor?
Hideg időben igen lényeges, hogy 

ruházatunkat, ideértve fejfedőn-

ket hőérzetünknek megfelelően 

válasszuk meg és szükség esetén 

módosítsuk. Ez nemcsak a plusz 

pulóver fel- vagy levételét jelenti, 

hanem érdemes a fejre is ügyelni. 

Gyaloglás közben általában kime-

legszünk, ilyenkor egy vékonyabb 

sapka vagy homlokpánt is elegendő, 

de erős szél esetén, illetve pihenés 

vagy táborozás közben vegyünk elő 

valami vastagabbat. Lehetőség sze-

rint próbáljuk minél előbb megszárí-

tani az átizzadt darabokat, akár úgy 

is, hogy hátizsákunkra akasztjuk: 

amennyiben nem kap újabb csapa-

dékot, még hidegben is beválik ez a 

módszer. Azt is vegyük figyelembe, 

hogy kint a természetben általában 

néhány fokkal alacsonyabb a hő-

mérséklet, és a szél is intenzívebb 

lehet, mint egy településen, tehát 

túrára vastagabb fejfedővel kell 

készülni, mintha csak a városban 

mászkálnánk.
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még több tipp!

Tudtad?
Prémes sapkák
Az egyik legjobb 
hőtartással a 
prémes bélésű 
fejfedők bírnak, 
függetlenül at-
tól, hogy természetes, vagy szintetikus anyag-ból vannak. Ismerős lehet az orosz eredetű usanka. Ez lehajtható füllel rendelkezik, mely állunk alatt összecsa-tolható, és így tarkónk, nyakunk és arcunk jelentős részét beborítja. Kevés helyen, de egyes ruházati és vadászbol-tokban azért még kapható…

szöveg&fotó: Monty&Reál

Régi ismerősök
A korábban részletesen bemu-
tatott kendők télen is javunkra 
válnak. Az arab kendő sál-
ként elég vastag ahhoz, hogy 
megtartsa a meleget, ráadásul 
nagy felületet képes takarni. A 
szorosan hajtogatott álcaken-
dő hálós szerkezete szintén jó 
hőszigetelő. A vékony csősál 
pedig, ahogy feljebb említettük, 
fejpántként vagy sálként most 
is jó szolgálatot tehet. Nem 
is beszélve a kapucniról, mely 
lényegében bármilyen fejfedőre 
ráhúzható, pluszréteget képez 
és nyakunkat is védi.



E egy nagyon nagy város régi házának sze-
gényes lakásában él Annus és Jánoska. A két 
kicsi árva gyerek nem sokra emlékszik édes-

anyjukból, nevelőjük, Bori Borcsa néne emlékeiből 
próbálják megtudni, milyen is lehetett. Bori Borcsa 
néne igyekszik az anyai gondoskodást és az apai 
törődést egy személyben pótolni, de a gyerekek hi-
ányérzetét aligha képes feloldani. Annus és kisöcs-
cse egy napon sóvárogva nézegetik a csillogó ka-
rácsonyi kirakatokat, amikor váratlanul csoda tör-
ténik velük. Bori Borcsa néne egy gyönyörűséges, 
kék szemű kirakati bábuban a gyerekek elhunyt 
édesanyjának, „kisanyának” a vonásaira ismer. A két 
gyerek összeszorult szívvel bámulja a viaszhölgyet, 
és arról álmodoznak, bárcsak életre kelne.

A kékszemű
Molnár Ferenc:

P

Fülpresszum

sz
am

ár
fü

lszerette a szép kisanyát, pedig nem emlékeztek rá, 
hogy milyen volt. Ők ketten még egészen picik voltak, 
amikor anyjuk egyszer sápadt és beteg lett, elment 
a doktorhoz és onnan egyenesen fel az égbe, ahol 
mint Bori Borcsa mesélte most már megint szép, és 
jól érzi magát.

Ez a különös történet télen történt Jánossal és 
Annussal, december havában, éppen karácsony előtt, 
mikor a városban a szép, gazdag kirakatok már korán 
reggel ezer fénnyel ragyognak.

Egy reggel, mikor szokás szerint az iskola felé men-
tek a gyerekek Bori Borcsával, a jó Borcsa többször 
megállt a kirakatok a gyönyörűen csillogó karácsonyi 
kirakatok előtt. Bori Borcsa szegény is volt, öreg is 
volt, de azért szerette nézni a szép fiatal nőknek való 
színes és ragyogó ruhákat a kirakatokban. Az egyik 
kirakat előtt, melyben több csodaszép báli ruhába öl-
tözött viaszfigura volt látható, öreg Bori Borcsa egy-
szerre csak összecsapta a kezét a meglepetéstől. 
Annyira meg volt lepve, hogy majdnem leesett a fe-
jéről a pici, zöld tollas kalap. Aztán 

Molnár Ferenc (szüle-
tett Neumann Ferenc, 
Budapest, 1878. január 
12. – New York, 1952. 
április 1.) író, újságíró, 
a XX. század elején 
és a két világháború 
között Magyarország 
legsikeresebb színpadi 
írója. Legismertebb 
műve a Pál utcai fiúk, 
valamint a Liliom című 
színpadi mű. Figyelme – akár korai novellái-
ban, vagy híres regényében – A kékszemű 
című gyerekeknek írt kisregényében is a 
városi szegénység felé fordul. 

A kisregény rengeteg kiadást ért meg, 
legutóbb 2011-ben a Móra kiadó gondozásá-
ban. Az ötvenes évek óta nagyon népszerűek 
azok a kiadványok, amelyeket Reich Károly 
illusztrált.

a kisanyát, és nagyon szerette. Ezért vet-
te gondjába a két árvát, és ezért nevelte őket olyan 
gondosan.

Jánoska és Annus mindig kíváncsian és áhítattal hall-
gatta, mikor Borcsa arról beszélt nekik, hogy kisanya 
milyen nagyon szerette őket. Hogy hogyan ápolta 
őket, mikor betegek voltak. Hogy milyen szép kis ró-
zsaszínű ruhákat varrt nekik. Olyan jól esett ezt hall-
gatniok! Sokszor kérték Bori Borcsa nénét, hogy be-
széljen nekik megint az anyjukról. A két árva nagyon 

Részlet Molnár Ferenc: 
A kékszemű című kisregényéből 
Hegyeken és völgyeken túl, egy nagyon nagy város-
ban, egy régi házban, szegényes lakásban lakott két 
kis árva gyerek. Nem volt nekik se apjuk, se anyjuk. 
A kisebbik fiú volt, Jánoskának hívták, és négy éves 
volt. A nagyobbik leány volt, Annus volt a neve. Öt 
és fél éves volt. Egy jószívű, szegény öregasszony 
nevelte őket: Bori Tamásné, született Jávor Bor-
bála, vagy ahogy a gyerekek nevezték: „Bori Bor-
csa néne”. Bori Borcsa minden reggel szép tisztára 
megmosdatta őket, tejet adott nekik reggelire, és ké-
zen fogva elkísérte őket a kisgyerekek iskolájába, a 
városi óvodába. Bori Borcsának pont az orra hegyén 
egy szemölcs volt. A feje búbján egészen pici kis ka-
lap volt, és a kalapon pici, kicsi, hegyes zöld toll.

Öreg Bori Borcsa sokszor beszélt csöpp Jánosnak és 
Annusnak az ő kis anyjukról. Elmondta nekik, hogy az 
ő édesanyjuk most az égben van. Mikor még élt, az ő 
kisanyjuk nagyon szép, kék szemű fiatal nő volt. Csu-
pa jóság és szelídség. Az öreg Bori Borcsa jól ismerte 
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rámutatott az egyik viaszfigurára, és így kiáltott fel:
– Szent Isten! Nézzetek oda! Micsoda meglepő ha-
sonlatosság! Nézzétek, gyerekek, nézzétek! Pontosan 
ilyen volt a mamátok! Pont ilyen volt a mamátok! Az 
arca, a haja... és pont ilyen szép nagy kék szeme volt!

János és Annus rányomta az orrát a kirakat hideg 
üvegére, olyan kíváncsian nézte a viaszfigurát. Cso-
dálták, hogy milyen szép. A viaszhölgyön rózsaszín 
csipkeruha volt, arany virágokkal díszítve. Egy se-
lyemdíványon ült, amelynek fényes arany lábai vol-
tak. Nem nézett a többi viaszfigurára. Ezek a viasz-
hölgyek a kirakatokban sose néznek egymásra. Fur-
csa társaság. Egyik másik az üvegen át felfelé néz, 
mintha olyan valakit várna, akinek repülőgépen kell 
megérkeznie a felhők mögül. A többiek csak éppen ki-
bámulnak az üvegen át az utcára, és elnéznek a járó-
kelő emberek feje fölött. 

Ez a rózsaszínű ruhás hölgy is úgy nézett ki a 

kirakatból az utcára. Mozdulatlanul ült, nyugodt arc-
cal. Gyönyörű, ibolyakék, nagy szemei voltak, üvegből 
csinálva, hosszú, fekete szempillákkal. A feje viaszból 
volt csinálva. Kis, rózsaszínű selyemcipőjének arany-
ból volt a sarka, mereven tartotta a fejét, és mozdu-
latlanul nézett ki az utcára.

Öreg Bori Borcsa alig tudott magához térni a csodál-
kozástól. Csóválta a fejét úgy, hogy reszketve moz-
gott a kis zöld toll a kalapján. Megint ezt mondta:
– Nézzétek, gyerekek, nézzétek meg jól! Meglepő, 
hogy milyen csodálatosan hasonlít ez a viaszból csi-
nált hölgy a ti szegény kismamátokhoz! Ugyanilyen 
csinos kis orra volt! Ugyanilyen kedves kis szája! És 
pont ilyen nagy, ibolyakék szeme! Milyen furcsa vé-
letlen! Soha életemben nem láttam ilyen hasonlatos-
ságot!

A két árva nagyon megörült ennek. Végre egyszer lát-
hatták, hogy milyen volt az anyjuk. Büszkék voltak, 

– Borcsa néne! Nézze csak! Nézzen oda! 
Ez a viaszhölgy utánunk néz, és ránk 
mosolyog... ránk mosolyog!

János meglepetten kiáltott fel:
– Ránk mosolyog! Szavamra mondom, 
Borcsa néne, szavamra!

Öreg Borcsa visszanézett a viaszhölgyre, 
és bosszúsan mondta:
– Ugyan, kis ostobák! Képzelődtök! Ho-
gyan mosolyogna rátok, hiszen fából 
meg viaszból van csinálva!

Bori Borcsa okos öregasszony volt, de ez-
úttal nem volt igaza.

A két gyerek egész nap nyugtalan volt. Hi-
ába beszélt neki Bori Borcsa. Világosan lát-
ták, igen, látták, hogy a kedves viaszhölgy 
feléjük fordította a fejét, és édesen mosoly-
gott rájuk! Még este is mikor lefeküdtek, 
ketten a közös ágyukba, sokáig suttogtak 

egymással titokban, a sötétben. A kék szemű 
viaszhölgyről suttogtak, aki az ő kisanyjuk-

hoz hasonlít, és aki olyan kedvesen mosolygott rájuk, 
mint még soha senki a világon.

Másnap összesúgtak, és titokban, hogy Borcsa meg 
ne tudja, elszaladtak a nagy kirakat elé.

***
A teljes történetet a számos kiadást megért könyv-
ből tudhatjátok meg, igazi karácsonyi olvasmány. 
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hogy ilyen szép ruhát viselt. Boldog cso-
dálkozással nézték a viaszhölgyet. De a viaszhölgy 
nem törődött senkivel. Mereven, magasra emelt fej-
jel, komolyan nézett ki kék üvegszemével az utcára, 
elnézett a járókelők feje fölött a levegőben.

Öreg Bori Borcsa nagyot sóhajtott, és tovább ment a 
két gyerekkel. A gyerekek sajnálták, hogy már el kell 
menni, mert szerették volna még sokáig nézni a kék-
szemű viaszhölgyet, aki olyan nagyon hasonlított 
az ő kisanyjukhoz. Mikor néhány lépést mentek, 
megfordultak, hogy még egyszer visszanézzenek 
a kirakatba a viaszhölgyre.

És ekkor történt az első csodálatos dolog. János 
és Annus meglepve látta, hogy a viaszból csinált 
hölgy, aki eddig olyan merev, nyugodt és mozdu-
latlan volt, most igen lassan megmozdult, egy ki-
csit előrehajolt, feléjük fordította fejét, és rájuk né-
zett. Rájuk nézett szép nagy kék szemével, és egy-
szerre csak mosolyogni kezdett rájuk.

Annus belekapaszkodott Bori Borcsa szoknyájába, 
és ijedten kiáltott fel:
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A Mikulás szabad!
A világ hírügynökségeinek figyelmébe! 
Európa közepére, a magyarországi 
Szolnok főterére csapott le a félelmetes 
főgonosz Megatron és csatlósai, az álcák. A 
Transformers univerzum galád alattvalóinak 
rettenetes tervét, hogy elrabolják az erre 
járó Mikulást, meghiúsították a szolnokiak 
hívó szavára összegyűlt cserkészek.

ri
po

rt

szolnokiak december első napjaiban különösen 
résen vannak. Tizenötödik éve furcsa látogatók 
lepik el az utcákat. Valamiért a távoli galaxisok 

sötét lovagjai, hírhedt tolvajok és múltbéli cselszövők 
szeretnek ide csöppenni, ebbe a békés, nyugalmas vá-
roskába. Úgy tűnik, zajlik köztük valamiféle verseny, 
hogy melyikőjük tudja végre kijátszani a szemfüles 
cserkészeket, és rabolja el a Mikulást. De nem hagy-
juk! Idén is sikeresen megütköztünk, ezúttal Megatron 
félelmetes seregével! Volt egy kis fennakadás a főtér 
közelében, mikor Optimus Prime az Autobotokkal át 
akart kelni a zebrán. A gyalogosok egy ici-picit meg-
lepődtek az életre kelt mesehősökön, de tudván azt, 
hogy ők a jó oldalon állnak, drukkoltak a Mikulás sza-
badságáért küzdők sikeréért. Felkészültünk a harcra! 
Mindannyian tudjuk, hogy a Transformers univerzum-
ban alakváltó gépek élnek, akik között jók és rosszak 
is vannak. Egy hatalmas háborúban elpusztították a 
világukat, ezért elindultak új otthont és energiaforrá-
sokat találni. Optimus az emberek lakta Földön vigyáz 
a titokzatos energiaforrásra, a Kockára, míg Megatron 
el akarja pusztítani az embereket, hogy ő és csatlósai 
birtokolják az energiát. Megatron most nem átallott 
az egyik legkedvesebb oltalmazónkra is szemet vetni, 
de mindennek van határa!

A harcedzett cserkészek közül Győry János Jáni csst. 
(196.) az egyik legnagyobb hős, ő szimatolta ki mi készül 
a Transformers birodalomban. Tapasztalt, nagy straté-
ga Jáni, ő ott volt a frontvonalban az elsők között, már 
az emlékezetes Nagy Első Mikulás Csatában is. Zsenge 
sihederként beavatást nyert a nagyobbak világába, és 
hősiesen helytállt a feszültségektől izzó számháborúban.

Egy ártatlan keretmesével kezdődött
Tizenöt évvel ezelőtt egy kerületi számháborút hir-
dettek a szervezők, amelynek a keretmeséje szerint 
elrabolták a Mikulást. A szolnoki csapat erre hívta se-
gítségül a közeli csapatokat, a környező települése-
ken élő cserkészeket. Az eredetileg kerületi program 
mára országos ismertséget élvez: ki ne akarna részt 
venni a jóságos Mikulás megmentésében? Az első 
csata még egy napos volt, de a továbbiakban éjsza-
kai játékok is bekerültek a programba, téli meseerdő 
formájában. A mese szólt már a Csillagok Háborújá-
ról, akkor Darth Vader rabolta el a Mikulás puttonyát, 
aki végül csapdát állított neki. Az Avatar szereplői is 
bevették magukat a szolnoki erdőkbe, és Gru is kipé-
cézte magának a Mikulást, de ahogy a Holddal, úgy 
vele sem oldott kereket. A trójai háború kirobbanását 
a Mikulás idejű emlékezet sem úgy jegyzi, hogy Pa-
ris herceg csak a szépséges Helénát ragadja magával 
Spártából, hanem az inkognitóban arra portyázó Mi-
kulást is, ismeretlen célból. A rutinos szolnokiak tán-
toríthatatlanok. A balga tolvajok mindig a templom 
tornyába hurcolják a szegény öreget, oda viszont a 
cserkészeknek mindennapi bejárásuk van, ennyit tud-
hatnának már! A bátrak ezúttal is utánaszaladtak a 
jó Mikulást megkötözve fogva tartó Megatronnak és 
néhány álcának, majd fáradságos csatával fegyver-
letételre kényszerítették a gonoszokat. A nagy csata 
után finom, meleg rénszarvaspörkölt volt ebédre, és 
természetesen szombati vacsorát és vasárnapi reg-
gelit is biztosítottak a szolnoki 196. számú Damjani-
ch János Cserkészcsapat tagjai, és Győry János csa-
patparancsnok.

Az évek során nagyszabású rendezvénnyé nőtte ki 
magát a SzoMiCs, idén közel 200 részvevő segítette 
a szervezőket. Ismét két napjuk volt arra, hogy vég-
rehajtsák dicső tettüket a kisebb korosztálynak. Ez 
azt jelenti, hogy szombaton napközben a kiscserkész 
programokon volt a hangsúly, de estefelé az őrsve-
zetőknek, idősebbeknek szóló programok is voltak. A 
SzoMiCs-ot a vasárnap reggel 9-kor kezdődő szent-
mise zárta. A református istentisztelet a közeli temp-
lomban 10 órától kezdődött. 

szöveg: Nagy Emese
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játékot Lakos Dániel építész ötlete alapján a Terv-
hivatal stúdió hat fős csapata fejlesztette, illetve 
fejleszti még most is. A Logifaces-t a 3D-s grafi-

kai tervezőprogramok ihlették. Ennek lényege, hogy 
bármilyen bonyolult felületet meg lehet alkotni apró 
háromszögekből. Ezeket a háromszög alakú poligono-
kat nevezik faces-nek a 3D-s tervezésben. Ebből, és a 
játékhoz elengedhetetlen logika szóból ered az elne-
vezés. (A magyar építészeti szaknyelvben egyébként 
elterjedtebb a fazetta elnevezés: az a legkisebb tér-
beli alapegység, amiből bármilyen térbeli forma felé-
píthető.) És ezért van az, hogy bár a játék kézzelfogha-
tó, mint a Rubik-kocka, vagy más hagyományos kirakó, 
létrejötte elképzelhetetlen lenne a digitális világ nél-
kül. Ez teszi igazán maivá is, hiszen szellemisége ro-
kon például a népszerű, ősi, kínai tangrammal, de annál 
rafináltabb, hiszen több dimenzió megértését ösztön-
zi, mindehhez a legmodernebb anyaghasználat és di-
zájn társul.

A játék lényege, hogy a 16 háromszög alapú hasábot 
olyan módon kell egymás mellé illeszteni, hogy azok 
folyamatos felületet alkossanak. Ez azért nagy kihívás, 

mert a játékelemek természetesen különböző magas-
ságúak és alakúak. Nem lehet tetszőlegesen egymás 
mellé rakni őket, sokat kell agyalni a helyes illesztés-
hez. Az alapvető cél, hogy az összeillesztett elemek 
szélei – a folyamatosan illeszkedő felület mellett – egy 
szabályos háromszög oldalait alkossák. Természetesen 
más, tetszőleges formák is kirakhatók, a cél a felület 
egyenletessége. 

Egészen kicsi gyerekektől az idősekig mindenkinek 
ajánlják a fejlesztők a játékot, és tapasztalataik szerint 
be is válik: Dánielnek az óvodás kislánya, ahogy egy-
máshoz illesztgeti a játék elemeit, mindig valamilyen 
állatra, halacskára vagy csigára asszociál – mesélte egy 
online újságnak adott interjúban a fejlesztő csapat ala-
pítója.  Az elemek szabad csoportosítása a fantáziának 
kedvez, a kötött formák helyes kirakása viszont több 
perces fejtörést okoz, ezért lehet komolyan is játszani, 
feladványokat kirakni, egyedül, meditatív tevékenység-
ként is. A nagy háromszöget például harmincfélekép-
pen lehet kirakni a csapat matematikusának számítá-
sai szerint. A csapat marketingese szerint a játék baráti 
társaságok számára is nyújthat közös kikapcsolódást, 
és akár versenyt is lehet rendezni abból, hogy ki rakja ki 
hamarabb a háromszöget. 

És hát persze pofonegyszerűnek tűnik a szabály, még-
is, minél tovább játszunk a háromdimenziós térbeli ki-
rakóval, annál egyértelműbbé válik, hogy egy igen-
csak összetett rendszerben vagyunk, ami alaposan 

Bonyolult, mégis elképesztően egyszerű: 
az új magyar logikai kirakójáték a digitális 
világot kapcsolja össze az analóg való-
sággal. Lakást díszítő design terméknek 
sem utolsó.

A Logifaces-hez például olyan – szintén titkos – receptú-
rát használnak, amely a „házi beton”-nál tízszer szilár-
dabb, és természetesen igen finom szemcseszerkezetű 
anyagot szolgáltat.

A Logifaces története 2012-ben kezdődött. A Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) ebben az évben 
hirdette meg az „1359 cm3 - Agyalj Rajta!”  játék de-
sign versenyt, a zsűri elnöke Rubik Ernő, a Rubik-koc-

ka feltalálója volt. A 
játék a 2013-ban 
eredményt hirdető 
pályázaton a dön-
tősök közé jutott, de 
még ugyanebben az 
évben elnyerte a Ma-
gyar Formatervezési 
Díjat is.

A Tervhivatal Stú-
dió csapata sok más – az MCS-ben is bemutatott – fej-
lesztő csoporthoz hasonlóan szintén a közösségi finan-
szírozással kíván előrelépni. Az ehhez szükséges ösz-
szeg (15.000 dollár) rekordgyorsasággal, alig két hét 
alatt össze is gyűlt. A kezdeti sikereken felbuzdulva a 
hatfős csapat, Benedek Zsanett, Dinh Dorottya, Foga-
rasi Demeter, Lakos Dániel, Smiló Dávid, Szabó Beáta 
Tünde már további fejlesztéseket fontolgat: a 16 elem-
ből álló alapkészlet kiegészítését tervezik, egy további 
kilences készlettel. A kettőből már bonyolultabb formá-
kat is ki lehet rakni. 
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megdolgoztatja az agyunkat. És persze jó móka, de 
egyben remekül fejleszti a térlátásunkat, a logikánkat 
és más készségeinket is.

A Logifaces betonból (!) készül. A fejlesztők sokat ta-
nakodtak kezdetben, hogy milyen anyaggal dolgozza-
nak. A fa jött szóba először, de az rendkívül költséges 
megmunkálást igényel, és a faerezet nem tüntethe-
tő el egykönnyen, viszont összezavarhatja a térlátást. 
A műanyag is kézenfek-
vő volna – gondolhatnánk 
– de a precíz gyártáshoz 
szükséges gépek és al-
katrészek csaknem száz-
milliós költséget jelente-
nének a gyártás kezdetén, 
és csak lassan, hosszú idő 
alatt térülne meg a be-
fektetés, melyhez eleinte 
egyáltalán nem volt for-
rás. Ezért jött szóba a beton, ami nemcsak a játék épí-
tészeti alapötletéhez illeszkedik, de természetes hatá-
sú, jól formálható, könnyen színezhető, olcsó, és ma-
napság másodvirágzását éli. Az építészeten kívül for-
matervezők is előszeretettel használják, készül belőle 
dizájntárgy, ékszer, lámparúd, asztal, sőt, még étkész-
let is! Persze ne az átlagos, otthon a betonkeverővel, 
vagy lapáttal kikeverhető betonra gondoljatok. Az ilyen 
tárgyakhoz egyedi, titkos receptek alapján előállított 
anyagot használnak, amit aztán szépen megmunkál-
nak, lecsiszolnak, hogy igazán mutatósak legyenek. A 

Logifaces
új magyar logikai játék
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karácsonykor
ályhán száradó narancshéj, almába dugott szegfűszeg, mézes puszedli illata száll. 
Újra itt van a karácsony! Sokan egész évben nem ettek halat, csak szenteste kerül a 
tányérra a friss, bundázott ponty patkó. Így nehéz lesz megszeretni az egészséges 

halat. Adunk néhány tippet arra, milyen ünnepi ételekkel tudjátok meglepni a családot a szo-
kásos, hagyományos fogások mellett. 

K

Sugárutakon, karácsonyi vásárokon óhatatlanul 
belebotlunk az utcai gesztenyeárusokba. Csábí-
tó csemege, de drága mulatság. Készítsük el ott-
hon, jóval olcsóbban! Mint a főzésnél általában, 
itt is a jó alapanyagnál kezdődik minden. Válassz 
fényes, sötétbarna színű, sima és kemény felü-
letű, méretéhez képest nehéz, és hasonló nagy-
ságú szemeket! Ha a piacon nem találsz gesz-
tenyét, ilyenkor már lehet kapni nagyobb élelmi-
szerüzletekben. Felhasználás előtt tárold száraz, 
hűvös helyen. Ha hűtőbe teszed, akkor vedd ki a 
zacskóból, különben megrohad. Sütés előtt óva-
tosan vagdossad be a szemek domború olda-
lát. Ezután áztassad be vízbe legalább egy órá-
ra. Egy tepsi aljára tegyél sütőpapírt, majd forró 
sütőben süssed, míg picit szétnyílnak a geszte-
nyeszemek. Időről-időre rázzad meg kicsit a tep-
siben őket, hogy mindenhol jól átsüljenek! Pucold 
meg még melegen.

Sült gesztenye

Hozzávalók (4-6 személyre)
• 1 kg csirkemell és combfilé (darálva)
• 5 ek. olívaolaj
• 8 szelet bacon szalonna
• 2 nagy fej vöröshagyma
• 1 nagy bögre zsemlemorzsa
• 2 db tojás
• 1 csokor petrezselyem
• 1 csapott mk. őrölt rozmaring
• 2 ek. mustár
• 1 ek. vaj (a formához)

Elkészítés
Melegítsd elő a sütőt 200 fokra. Vajazz be vé-
konyan egy kisebb kuglófsütőt. Egy serpenyő-
ben dinszteld meg az apróra darabolt bacont 
és a nagyon finomra vágott hagymát. Egy tál-
ban keverd össze a kétszer darált csirkehúst a 
tojással, zsemlemorzsával, felaprított petre-
zselyemmel, mustárral és a kisült szalonnás, 
hagymás keverékkel. Ízlés szerint fűszerezd 
a megadott alapanyagokkal, aztán kanalazd 
bele az előkészített sütőformába, és simítsd, 
vagy rázzad el a tetejét. Légkeveréses álláson 
süsd 40 percig, ne tovább, mert kiszárad. Ha 
kész, fordítsd a kisütőrácsra. Hidegen és me-
legen is fogyasztható. Belül puha krémes, vi-
lágos színű legyen, kívül pedig finom ropogós. 
Párolt zöldségekkel, salátával lesz a legfino-
mabb.

Húskenyér-koszorú

Hozzávalók (6 személyre)
• 2 közepes szál póréhagyma 
• 3 doboz fagyasztott gesztenye 
• 1-1 kávéskanál cukor és morzsolt ka-

kukkfű 
• 1 csapott mokkáskanál bors
• fél liter erőleves vagy víz
• 2-2 evőkanál vaj és olaj 
• 3 dl habtejszín 
• 1 csokor friss petrezselyem 
• 2 tojássárgája

Elkészítés
Vágjuk karikára a póréhagymát, majd a 
vaj és olaj keverékén pároljuk áttetsző-
re. Adjuk hozzá a durvára vágott gesz-
tenyét, és pár percig dinszteljük együtt 
őket. Itt az ideje, hogy megízesítsük a 
fűszerekkel. Öntsük fel a levessel, és 
főzzük fél óráig. A hagymakarikák több-
ségét és az egész gesztenyéket szed-
jük ki a levesből, a többit botmixerrel, 
vagy turmixgéppel pürésítsük. A petre-
zselyem felét vágjuk finomra, keverjük 
össze a tejszínnel és a tojássárgájával, 
és adjuk hozzá a leveshez. Ha egyszer 
felforrt, tegyük vissza a hagymát és a 
gesztenyét. A maradék finomra vágott 
petrezselyemmel díszítsük a tetejét.

Gesztenyeleves

a konyhában ka
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Hozzávalók (6 személyre)
24 centis piteformához
• 20 dkg mandarin
• 5 dkg étcsokoládé, 5 dkg sósmogyoró
• 10 dkg liszt
• 4 db tojás
• 1 csipet só
• 12,5 dkg puha vaj
• 10 dkg cukor
• 1 csomag vaníliás cukor
• 2 ek. facsart lé
• 1 db citrom reszelt héja (előtte folyó 

víz alatt körömkefével alaposan meg-
mossuk)

• 3 ek. citromlé
• vaj a sütőformához
• porcukor a beszóráshoz

Elkészítés
A sütőt előmelegítjük 200 °C-ra. A sü-
tőformát kivajazzuk. A mandarint meg-
pucoljuk. A csokoládét darabokra tör-
deljük, és a mogyoróval együtt ház-
tartási aprítógépben durvára törjük. A 
kimért lisztet összekeverjük a csoko-
ládéval és a mogyoróval. A tojásokat 
szétválasztjuk, a fehérjéket a csipet 
sóval kemény habbá verjük. Egy másik 
tálban a vajat a cukorral, a vaníliás cu-
korral, a mandarin levével, a citromhéj-
jal és a citromlével krémesre kavarjuk. 
A lisztes-mogyorós keveréket és a to-
jássárgájákat apránként a vajas krém-
be dolgozzuk. A tojáshabot nagy moz-
dulatokkal, óvatosan, hogy össze ne 
törjön, a masszába forgatjuk. Az elké-
szült tésztát a formába töltjük. A man-
daringerezdeket egyenletesen elren-
dezzük a tetején. A süteményt a forró 
sütőben körülbelül 30 percig sütjük. Ki-
vesszük, kis ideig a formában hagyjuk 
hűlni, majd vékonyan meghintjük por-
cukorral. Langyosan vagy hidegen tá-
laljuk, és tejszínhabot kínálunk mellé.

Mandarinos-mogyorós pite

Hozzávalók (6 személyre)
• 80 dkg harcsa színhús
• 70 dkg burgonya
• 3 dl tejföl
• só, fehérbors, szerecsendió
• 1 közepes vöröshagyma
• 8 dkg vaj
• 30 dkg cékla
• 15 dkg tört, őrölt dió

Elkészítés
A harcsafiléket felszeleteljük, a megtisztított 
burgonyát és a céklát zöldségszeletelőn le gya-
luljuk. Kivajazott tepsiben szép vegyesen lerak-
juk a zöldségeket, sózzuk, borsozzuk, a tetejére 
reszelünk szerecsendiót, és elrendezzük rajta a 
harcsaszeleteket. A vöröshagymát lereszeljük, 
elkeverjük a tejföllel, pici sóval, hozzáadjuk a 
diót, és leöntjük vele a halat. Közepesen meleg 
sütőben készre sütjük.

Tejfölös harcsa
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mint a kicsomagolt
A december egy olyan hónap, amelyben 
a látszat nem pontosan egyezik meg a 
valósággal. Cserkészként az a feladatunk, 
hogy felfedezzük a látszat mögötti valóságot, 
a látható dolgok láthatatlan hátterét, amely 
meghatározza egész életünket.

szöveg: Molnár Szabolcs

tt a december, a hó és hideg ideje, no meg a 
Mikulásé és a Karácsony Ünnepéé. Oda kell fi-
gyelnünk az egészségünkre, hogy az ünnepek 

csak a meghitt együttlétről szólhassanak, ne a be-
tegségről! A fokhagyma nagyon hatékony gyógynö-
vény, ha az egészségmegőrzésről van szó! A felte-
hetően Közép-Ázsiából származó növény az egész 
világon elterjedt. Mivel meleg- és fényigényes, Ma-
gyarországon kiváltképp Makó környékén termesztik. 
Egyenletes vízellátás mellett bő termést hoz. Június 
végén, és júliusban takarítják be a hagymáját, melyet 
szárítva, por alakban, szirupként vagy tinktúraként 
használhatunk fel. (A tinktúra a gyógynövény fel-
használandó részének alkoholos kivonata.)

Már az ókori egyiptomiak is használták egészség-
megőrzésre. Szent növényként tisztelték. Az arab vi-
lágban ellenméregként alkalmazzák skorpiócsípés-
re, kígyómarásra, veszettségre. Az I. világháborúban 
gyógyszerek hiányában is a fokhagymát használták 
fertőtlenítésre. Elsősorban a konyhából ismerhetjük, 
fűszernövényként, de a következőkben megismerhet-
jük számos gyógyhatású jellemzőjét is.

Az érelmeszesedés megelőzésére kiválóan alkal-
mas, vérnyomást, vérzsírszintet és vércukorszintet 
csökkentő hatása miatt. Antibakteriális hatású, ser-
kenti az immunrendszert. Segít megelőzni a szívbe-
tegségeket, kivédeni a fertőzéseket, legyőzni a be-

zt hiszem, a kelleténél többet gondolkodom fö-
lösleges dolgok felett. A minap például rajta 
kaptam magam, amint azon elmélkedem, hogy 

milyen furcsa, a december szó töve a decem, amely 
latinul annyi tesz, tíz. Az év tizenkettedik hónapját te-
hát tíznek nevezzük. Pontosan tudom, hogy ez a hely-
zet a naptárreformok miatt alakult ki, de azért mégis 
ott motoszkált a fejemben, hogy a látszat és a való-
ság eltér egymástól.

A december egy olyan hónap, amelyben a látszat 
nem pontosan egyezik meg a valósággal. Megszelí-
díti azt. Ismerjük a karácsonyi történetet, amely egy 
törékeny kicsi gyermek születésének eseményeit írja 
le, aki egy hosszú utazást követően vált apja és anyja 
életének részévé. A valóság azonban az, hogy annak 
a drága gyermeknek az alakjában a világmindenség 
Teremtője, Ura és a messiási próféciák beteljesítője, a 
Fiú Isten született meg.

A december egy olyan hónap, amelyben a látszat 
nem pontosan egyezik meg a valósággal. Kiszíne-
zi azt. Miközben számtalan híradás arról szól, hogy 
így karácsony tájékán fontos adakoznunk a rászo-
rulók számára, hogy legyen közöttünk legalább né-
hány olyan ember, aki telerakja a Mikulás puttonyát 
és a “Jézuska” batyuját mindenféle földi jóval, addig 
a hipermarketekben annyi pénzt költünk el tucata-
jándékokra, amennyit egész évben sem. Mert a lát-
szat és a valóság között kicsi az átfedés. A valóság-
ban annyi rosszat követett már el az emberiség a 
létezése óta, amelyből egyenesen annak kell követ-
keznie, hogy büntetést érdemel. Látszatra azonban 
minden rendben van, mert a díszkivilágítások már 
működnek, a gesztenyeárus is minden nap megsüti 
finom portékáját, és a forralt bor is forrón gőzölög 

tegségeket, náthát, megfázást. Hörgő- és fülgyulla-
dást, orr-, torok- és szájfertőzéseket gyógyít. Hasz-
nálják még emésztésjavításra és bélféregűzésre. 
Újabb vizsgálatok szerint eredményesen alkalmazha-
tó ólommérgezés, egyes tumorok és cukorbetegség 
esetén. Szakemberek figyelmeztetnek, hogy nagyobb 
dózisban véralvadásgátlókkal együtt nem szabad fo-
gyasztani!

Néhány recept a gyógynövény felhasználására a 
nagy tudású füvesember, Szabó Gyuri bácsi lányának 
könyvéből:
Vérnyomáscsökkentésre: 2-3 cikk összezúzott fok-
hagymát főzzünk fel egy pohár vízben vagy tejben. 
Naponta egy pohárral igyuk.

Szirup légzőszervi betegségekre: egycsészé-
nyi vízben forraljunk fel 50 g fokhagymát, szűrjük 
le, ha langyosra hűlt, adjunk hozzá 50 g mézet. 
2-3 evőkanálnyit fogyasszunk belőle naponta.

Tinktúra fertőzések kivédésére: fél kiló fok-
hagymát zúzzunk össze, préseljük ki a levét. Ad-
junk a léhez ugyanannyi mennyiségű 40 %-os 
alkoholt, hagyjuk állni 2 hétig szobahőmérsékle-
ten. Naponta 2-3 mokkáskanálnyit igyunk belőle. 
Egészségünkre! 

a karácsonyi vásárok elengedhetetlen kellékeként. 
A villamos is ugyanúgy közlekedik, ahogyan eddig, 
tehát minden a legnagyobb rendben van. De annak 
mégis csak szöget kell ütnie a fejünkben, hogy va-
lami nagy dolog történt ott Betlehemben: Isten, aki 
minden felett uralkodik, aki szavával teremt, akinek 
angyalseregek szolgálnak, aki nélkül a mindenség 
értelmetlen semmi lenne, egy napon megszületik 
térben és időben egy törékeny kisgyermek alakjá-
ban. Miért teszi ezt? Mi az, amire nem képes egyet-
len szolgája sem? Mit akar tőlem? Egészen biztosan 
komoly dolgot szeretne.

Az ember igazi karácsonya az, amikor Jézus meg-
születik az ő személyes életében. Ezt szeretné Jézus. 
Azt akarja, hogy minden embernek legyen karácso-
nya, mégpedig valóságos karácsonya, és nem csak a 
látszata. Szeretne mindenkit megajándékozni azzal 
az eggyel, amit senki mástól nem kaphatunk meg, 
és amelynek minden más ajándéknál nagyobb érté-
ke van. Formálni akar bennünket, hogy tanuljuk meg 
helyesen kibontani ezt az ajándékcsomagot, és ha mi 
már örülünk neki, akkor másokat is segítsünk hozzá 
ahhoz, hogy felfedezzék benne azt, ami örömre ad 
okot és boldoggá tesz.

A december egy olyan hónap, amelyben a látszat 
nem pontosan egyezik meg a valósággal. Cserkész-
ként az a feladatunk, hogy felfedezzük a látszat mö-
götti valóságot, a látható dolgok láthatatlan hátte-
rét, amely meghatározza egész életünket. Az ilyenkor 
hulló hó elfedi a föld minden koszosságát, de amikor 
erősödni kezd a fény, és karácsony után egyre hosz-
szabbak lesznek a nappalok, először csak foltokban 
tűnik el a hó, majd az egész paplanszerű anyag alól 
lassanként előbújik a táj igazi arca. Karácsony után a 
minket eltakaró lepel is egyre inkább átfeslik, és ha-
marosan úgy állunk az Isten előtt, abban az őszinte 
alakban, amelyben megteremtett minket. Ekkor olya-
nok vagyunk, mint a kicsomagolt ajándékok. 

Allium sativum L.
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Ami nem öl meg, az megerősít.
Kivéve a medve. Az megöl. 

népi mondás

Találd meg a hét különbséget!

Karácsonyfa – kolesz verziók

Malhaság.
Kinyitottam. Fehél.
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