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z AWS egy magyar alterna-
tív rock-metál zenekar, amit 
2006 nyarán alapított Brucker 

Bence, Kökényes Dániel, Siklósi Örs 
és Veress Áron. A frontember Sik-
lósi Örs cserkész. Zenéjüket a sok-
színűség, az erőteljes előadásmód, a 

hirtelen váltások jellemzik, ami fel-
használja a metál, a pszichedelikus 
rock, az alternatív és post-rock stí-
lusjegyeit. Eddig három kislemezt, 
két nagylemezt, és négy videoklipet 
adtak ki. A Lángoló Gitárok blogon 

olvashattok róluk bővebben, 
a cikkben Örs nyilatkozik. 
http://langologitarok.blog.
hu/2015/01/14/budapest_
rejtett_ertekei

Videóklip: https://www.youtu-
be.com/watch?v=GckcSCda-
j6E 

A klipben szerepelnek: Dudás Deme-
ter (811.) Tikus Máté (442.) és ter-
mészetesen az énekes Siklósi Örs 
(442.)

A zenekar facebook oldala: 
https://www.facebook.com/
awsofficial

A 25. Szent Imre Cser-
készcsapat idén is 
megrendezi az ország 
legnagyobb közössé-
gi cserkészmókáját, a 
már teljesen hagyo-
mánnyá vált Orszá-
gos Cserkészbált. Eb-
ben az évben a Budai 
Ciszterci Szent Imre Gimnázium négy emeletén találkozhatnak a 
résztvevők Supermannel, Amerika kapitánnyal, Hulkkal és a töb-
biekkel. A sokféle program közül annyit elárulunk, 
hogy szabaduló szobákból lehet majd megkísérelni a 
kijutást… A lazításra vágyók élő zongorajáték mellett 
kakaózhatnak a gimnázium egykori kápolnájában.

XXI. Országos CserkészbálAWSm
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Cserkészek is segítettek  
a leégett ház egykori lakóinak
Egy cserkésztestvérünk rokonainak leégett a háza szilveszterkor 
a Fejér-megyei Sárpentelén. A középkorú házaspár hajnalban arra 
ébredt, hogy lángokban áll a tető, már csak saját maguk mentésé-
re maradt idő, mezítláb kellett kimenekülniük az égő házból. Nem 
derült ki, mi okozhatta a tüzet, melynek következtében a házaspár 
fedél nélkül maradt. Jelenleg ismerősöknél laknak. Újságcikkek és 
a rokonok facebookos segítségkérésének hála, sok adomány érke-
zett, köztük sok cserkésztől is. Ruhát, bútort és készpénzt is kaptak, 
nagyon boldogok, hogy ennyi ember segít nekik, ez ad nekik erőt a 
folytatáshoz. További adományokat is várnak, hiszen szinte minde-
nük odalett.

Hóember, de mekkora!
A budafoki 903. számú Pro-
hászka Ottokár cserkészcsa-
pat Szürkefarkas őrse lecsa-
pott a csekély mennyiségben 
lehullott hóra, és egy kolosz-
szális méretű hóembert épí-
tettek belőle. Persze csak mi-
után gondosan eltakarították 
a cserkészotthon előtti út-
szakaszt és a járdát.

Az újévben is ki 

akartok szakadni a 

hétköznapok nyüzsgő 

forgatagából? Két-

hetente szerdánként, 

17 órától a Budapest, 

VIII. kerület, Horánsz-

ky utca 20. szám alatti Párbeszéd Házában 

újra lesznek a cserkész misék és istentisz-

teletek! Az alkalmakkor más-más feleke-

zettől, más-más vendég pappal/lelkésszel, 

családias környezetű közös imádságokra 

hívunk mindenkit. Ha szeretnétek nyuga-

lomban, csöndben barátok között elmél-

kedni, imádkozni, akkor gyertek el ezekre a 

rövid misékre, istentiszteletekre. Aki zenei 

kíséretet tud felajánlani, azt nagy szeretet-

tel fogadjuk. Az első, protestáns alkalmat 

Buday Barnabás evangélikus lelkész, orszá-

gos elnökünk tartotta február 4-én. További 

részletekről érdeklődj a program@cserkesz.

hu-n, vagy kísérd figyelemmel Facebook 

oldalunkat!

Nektek ajánljuk!
Cserkész misék
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Az 1879-es Nagyár-
víz Szegedet szinte a 
földdel tette egyen-
lővé. Az ország és 
egész Európa össze-
fogásának köszönhe-
tően azonban mégis 
újjáépülhetett Szeged. 
A város történelmét 
nagymértékben meghatározó eseményre emlé-

kezve kerül idén immár tizenegyedik alkalommal 

megrendezésre a Szeged- Belvárosi Plébánia 

és a dél-alföldi cserkészek szervezésében az 

Árvízi Emléknap 2015. március 14-én, a szege-

di Dóm téren. A szervezés már lelkesen folyik, 

sok érdekes elfoglaltsággal készülnek. Ízelítőül: 

kézműves programok, kovácsolás, bábelőadás, 

mesemondás, főzőverseny, árvízi 

és cserkészkiállítások, interaktív 

természettudományi kísérletek,  

játékok, íjászat, szentmise és 

tábortűz. 

Szeretnéd megtanulni, hogy kell shurikent 
dobni? Szeretnél lopakodni, rejtőzni, falat 
mászni, észrevétlenül bejutni egy jól őrzött 
táborba? Szeretnéd megtanulni megvédeni 
magad? Akkor ott a helyed a Szent Imre Gim-
náziumban a februárban induló első Európai 
Modern Ninjutsu harcművészeti edzésen. Ez 
talán az első alkalom, hogy idehaza kifejezet-ten cserkészeknek indulnak ilyen 
fajta edzések. Az edzéseket úgy 
tervezték, hogy kifejezetten a 12-
20 éves korosztály fejlődhessen 
általuk a legtöbbet.

Az Orosz Cserkészszövetség szeretettel vár ma-
gyar cserkészeket is az első hakaszföldi dzsem-
borijukra. A tábor célja a cserkészet népszerűsí-
tése Hakaszföldön, ezért is szeretnék minél több 
nemzet cserkészeit vendégül látni.
A tábor ideje: 2015. július 15-25.
A tábor helyszíne: Efremkino, Sirai járás, Ha-
kaszföld, Oroszország
Részvételi díj: 70 amerikai dollár résztvevőknek, 
30 amerikai dollár vezetőiknek (nem IST!), amely 
NEM tartalmazza az étkezést, a táborhelyre 
jutást, további kirándulásokat.
Korhatár: 14+
Jelentkezési határidő: 2015. március 31., 23:59, 
az intercom@cserkesz.hu-ra küldött emaillel. 
További kérdéseitekkel bátran keressétek a 
Külügyi Bizottságot!

Árvízi emléknap

Harcművészeti edzések

Dzsembori Szibériában
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akatos Gergőnek (csst. (442.)) nem ez lesz az első 
nagy utazása. Járt már Angliában, és Thaiföldet 
is megjárta cserkész világtalálkozón. Idén ő lesz 

a hírhozó: a távoli szigetországból üzen majd nekünk a 
nagyszabású eseményről. Ő a Magyar Dzsembori Csa-
pat kommunikációs vezetője. Arról kérdeztük, hogy az 
eddigi utazásairól milyen meghatározó élményekkel 
tért haza.

GERGŐ  Egy dzsemborin be lehet látni az egész világot! 
A 23. Cserkész Világdzsembori hazai reklámját is e 
megállapítás köré építettük fel. Ez egyszerre gyö-
nyörű és egyben ijesztő dolog. A legnagyobb lehe-
tőség a dzsemborikon, hogy tíz napon keresztül 
az ember egyrészt kap, és befogad a világból, 

kizökkenni
Eljutni egy távoli országba, megismerni 
egy másik kultúrát, találkozni idegen 
gyerekekkel, megtanulni ismeretlen 
növények, állatok nevét, igazi, cserkésznek 
való kaland! Nyáron megint Dzsembori lesz, 
ezúttal Japánban. Mi is ott leszünk!

L
az emberektől, másrészt alkalma van adni magából, 
és az európaiságából. A sok hatás, benyomás, prog-
ram, élmény közül rövid idő alatt meg kellett tanulni 
választani, döntéseket hozni. Programból sokkal több 
van, mint amin részt tudsz venni, ezért folyton döntési 
helyzetben vagy. Melyik utcán menjek végig, melyik sá-
torba nézzek be, inkább ezt a programot válasszam, a 
másikról mondjak le. Szembesülhetsz a kényelem irán-
ti igényeddel is. Ez akár megnyilvánulhat abban, hogy 
ragaszkodsz a megszokott ízekhez, nem vagy elég nyi-

tott, vagy éppen arra ébredsz rá, hogy élményt okoz 
a sok újdonság, fürdesz a sok információban. Először 
17 éves koromban voltam világtalálkozón, Thaiföldön. 
Ugyan nem ekkor találkoztam először távol élő cser-
készekkel, korábban egy évig Ausztriában tanultam. 
Ott jártam iskolába, így onnan mentem a thaiföldi 

a szokásos környezetből
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szöveg: Nagy Emese
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Nagycsalád
Gergő nagycsaládban nőtt fel, hat gyerek között ő a 

harmadik. 1992-ben indult a Báthory László Cser-

készcsapatban a Torzonborz őrs, melyhez bátyja 

csatlakozott, majd egy év múlva, nyolcéves korában 

Gergő is cserkész lett. A Zugligeti Szent Család 

Egyházközség kialakításában jelentős szerepe volt 

az akkori plébánosnak, Kozma Imre atyának. Ebből 

a szellemi tőkében gazdag közösségből érkeztek 

a cserkészetbe a gyerekek. Gergő hitvallása, hogy 

mindazt a sok jót, amit kapott – családjától, egy-

házi közösségétől – kötelessége továbbadni. Mint 

mondja: „A legtöbb, amit adhatsz a gyerekeknek, ha 

kizökkented őket a szokásos környezetükből.”



is bizonyára voltak kisebbségi problémák, de a népek 
mégis békességben tudtak élni egymás mellett. A há-
borúk ezt a sokszínűséget megzavarták, összetörték. 
Ezeket a sebeket kell nekünk, és a következő generáci-
óknak begyógyítani.  

mcs  Mit tanultál azokban az időkben, mikor 
Ausztriában éltél?
GERGŐ  Elsősorban a nyelvet tanultam és gyakoroltam 
magasabb szinten. A vándorévek – mint a mesékben – 
arról szólnak, hogy felkerekedünk világot látni. Ez egy-
részt segít abban, hogy eldöntsük, milyen pályát sze-
retnénk választani, másrészt kipróbálhatjuk magunkat 
különféle élethelyzetekben. El kell hagyni a kényelmes 
fészket, hogy aztán visszarepüljük. Önállóságot, talp-
raesettséget és a precizitást tanultam el, így egy rend-
szerben gondolkodó, tervező alkatú felnőtt lettem.

mcs  Most egészen Japánig mész. Felnőtt fejjel mi 
lesz neked a kihívás?
GERGŐ  Már a puszta cserkészélet is kihívás. Ahányadik 
X-ben vagy, annyi réteg polifoam kell már az alváshoz. 
Nekem hamarosan hármat kell magam alá terítenem. 
Másrészt feleségemmel együtt megyünk, aki szintén 

BLCSCS-s cserkész, Schulek Iringó. Ez a helyzet is egy 
újszerű kihívás lesz, hiszen hiába leszünk közel, az elté-
rő feladataink miatt alig fogunk találkozni a dzsembo-
ri ideje alatt. Iringó őrsvezető lesz, én pedig a felnőttek 
táborában leszek, harminc perc gyaloglásnyi távolság-
ra. A japán kultúra gyökeresen eltér az európaitól, ami 
önmagában izgalmas helyzetet teremt, és az időjárás 
is megpróbáltatásokat jelent majd a szervezetünk szá-
mára. A levegő páratartalma rendkívül magas, amit 
hozzávetőleg tíz nap alatt tud megszokni az ember, mi 
pedig összesen 2-3 hétig leszünk ott. Arra kell felké-
szülni, hogy folyton vizes lesz a ruhánk, hiszen nem tud 
megszáradni a pára miatt. El kell tudni fogadni a japán 
táplálkozási szokásokat is. Ott rizs és hal lesz a leggya-
koribb fogás. Ha képes vagy figyelmen kívül helyezni az 
étkezés jelentőségét, sokkal könnyebbé teheted az éle-
ted. 2009-ben jártam már Dél-Koreában, ahol ízelítőt 
kaptam a távol-keletből, most éppen Japánt tanulom. 
Szeretnénk majd minden nap bejelentkezni, képeket 
küldeni, videókat készíteni. Az utóprogramok is nagyon 
izgalmasnak ígérkeznek: megyünk buddhista kolostor-
ba, megmásszuk a Fuji hegyet. Ezekről a kalandokról 
utólag fogunk beszámolni, mert azokban a magassá-
gokban nincs lefedettség. 

hogy bármerre járunk a világon, Ő velünk 
van, bennünk él. Az, hogy mi kijuthattunk 
oda, egy kegyelmi állapot volt. Ráadá-
sul a rajunkban 17-18 évesen mi páran 
voltunk a legidősebbek, így egy kicsit fel-
nőttség-próbának is beillett az ott tartóz-
kodásunk.

A legnagyobb élmény az, hogy az ember 
megtapasztalhatja önmagát a sokszínű 
világhoz fűződő viszonyában. Helyre ke-
rül benne sok-sok minden azzal kap-
csolatban, hogy mi magyarok hol is va-
gyunk ebben a világban, hol tartok én 
az ifjúságomban a többi magyar tár-
samhoz képest, és nemzetközi megkö-

zelítésben. Megéljük azt, hogy ez egy élhető világ, be-
fogható. Jó alkalom arra, hogy a különböző nemzetek-
ről reálisabb képet kapjunk. Ezek az ismeretek ebben 
az egyre inkább távolságot, határokat nem ismerő vi-
lágban rendkívül hasznosak. Felfedezhetjük azokat a 
kapukat, melyek közelebb hoznak embertársainkhoz.

mcs  Az előítéleteink gyakran ismereteink hiá-
nyából fakadnak. Volt olyan kellemes meglepetés, 
amely az eddigi elképzeléseidet átalakította?
GERGŐ  A belgák nőttek a szívemhez, olyan, mintha ro-
konok lennénk. Közvetlenek voltak, barátságosak. A 
turizmusban is érdekes megfigyelni, hogy milyen so-
kan látogatnak Belgiumból Magyarországra. Történel-
mi okokból gyakran a szomszédos országokból érke-

zők felé némi hűvösséggel 
fordulunk. Ezen a viszo-
nyon azonban lehet és 
szükséges változtatni. 
Akár egy közös gyökerű 
szó is lehet lépcső egy-
más felé. Tudtad, hogy a 
vidra csehül és magyarul 
ugyan azt jelenti? Rokoni 
kapcsolatok felemlege-
tése is közelebb hoz min-
ket egymáshoz. A Con-
Cordián találkoztam egy 

cseh cserkésszel, akinek kassai magyar származású 
az édesanyja. Az is kiderült számomra, hogy a koráb-
bi generációkhoz képest ezekben a fiatalokban több az 
összetartó erő, mint a széthúzó. A világháborúk előtt 

dzsemborira. Azt tapasztalhattam meg, hogy mik a 
bátorság, a kezdeményező készség, és a vakmerőség 
határai. Az emberismeretem is jelentős tapasztalatok-
kal bővült. Később a pályaválasztásomat is részben 
ennek a tudásnak és kíváncsiságnak köszönhettem, tu-
risztikai tanulmányokat folytattam a BGF idegenforga-
lom és szálloda szakán.

mcs  2007-ben jártál Thaiföldön. Bizonyára so-
kaknak elmesélted már az akkori élményeidet. Az 
évek telnek, és a történetmesélés újraírja ezeket 
az emlékeket. Egyre élesebbé válik az az összkép, 
ami megmaradt abból a tíz napból. Kellő távol-
ságban van már ez a kaland ahhoz, hogy pontosan 
lásd, mivel lettél több általa?
GERGŐ  A magyar csapat kétfe-
lé vált az induláskor, mi a má-
sodikban voltunk, karácsonykor, 
december 24-én indultunk el az 
útra. Télből mentünk a nyárba, 
ez hatalmas élmény volt! A 24 
órás utunk során ültünk repü-
lőn, folytattuk busszal, hajóra 
is szálltunk, és végül egy dzsip-
pel értünk célba. Karácsony ün-
nepét a tengerparton éltük át, 
meghittségben, szeretetteljes-
ségben. Ez a dzsembori nekem egy folyamatos boldog-
ság volt! A cserkészet családiasságát, közösségét új 
helyzetben tapasztaltuk meg mi magyarok, hetvenen, 
távol a hazánktól. Az istenhitemet is megerősítette az, 
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egismered melyik növény ehető, vagy milyen fa 
vet rád árnyékot? Aludtál már az erdőben ágak-
ból és avarból épített menedékben? Tudnál ka-

nalat faragni egy fadarabból, vagy zsinórt sodorni 
növények szárából? Csatlakozz a vadonlakó cserké-
szekhez, és sajátítsd el a természetben való létfenn-
tartás titkait!

A Vadonlakók a szakági konferencián mutatkoztak 
be, itt ismerhettük meg alaposabban a bevállalós 
cserkészek jövőbeni terveit. Monty és Reál praktikus 
tanácsait rendszeresen olvashatjátok Vadon Szava 
című rovatunkban. A szakág vezetőjét, Kovács Árpá-
dot, Reált (csst. (25.)) kérdeztük. 

mcs  Arra vállalkoztok, hogy visszatérjetek az 
eredeti, Bi-Pi által elgondolt cserkészethez. Mikor 
mutatkozott erre igény?
REÁL  Kicsit pontosítanék. Bi-Pi a cserkész pedagógia 
egyik kulcsfontosságú tényezőjének tartotta a ter-
mészetben átélt kalandokat, a nomád táborozást, 

és ez jelenleg is a cserkészet egyik alapköve. Ango-
lul woodcraft, vagy bushcraft néven illetik az erdő-
ben való élet “mesterségét”. Ennek alapismeretei a 
cserkészet szerves részét képzik, a szakágban mi ez-

zel a témával foglalkozunk egy kicsit komo-
lyabban annál, mint az az átlag cserkész éle-
tében megjelenik. Ez a terület nagyon hosszú 
idő óta foglalkoztat többünket, a végső lökést 
a Nemzeti Nagytábor 2013 adta meg. Itt ve-
zettünk először programot Vadonlakók néven, 
amely egészen jól sikerült. A számos pozitív 
visszajelzés után 2014-ben kezdődött meg a 
szakág szervezése, október elején tartottuk 
meg első hivatalos programunkként a szaká-
gi napot. A szakág rendszerének kidolgozása 
még folyamatban van, ennek keretében vet-
tünk részt a legutóbbi szakági konferencián. 

mcs  Milyen tudásanyagot adtok át a szakági 
programjaitokon a résztvevőknek?
REÁL  Az elsajátításra váró készségek listája a tábori 
ügyességektől kiindulva a túlélési technikákig megle-
hetősen széles ismerethalmazt foglal magába. Kezd-
ve a biztonságos és szakszerű szerszámhasználattól, 
mint például egy kés vagy fejsze hatékony kezelé-
se, a természetben való önellátás képességéig, mint 
a víz- és élelemszerzés, tűzgyújtás és menedéképí-
tés. De ide tartozik tágabb értelemben a természeti 
környezet ismerete, a fellelhető erőforrások, állatok, 
növények hagyományos felhasználási lehetőségei, a 
népi kismesterségek is. Gondoljuk csak el, sátor he-
lyett lehet avarból és hullott ágakból épített mene-
dékben is aludni, a tábori építmények spárga nélkül is 
elkészíthetők megfelelő ismeretek birtokában, vagy 
a zsinórt akár maga is előállíthatja az ember növényi 

szárakból. És még ennél is izgalmasabb gyufa és ön-
gyújtó nélkül lobbantani lángra a tábortüzet, vagy 
zseblámpa és közvilágítás nélkül kúszni-mászni az 
éjszakai erdőben. Aki pedig már megfelelő tudássz-
inttel rendelkezik, megmérettetheti magát, hogy mi-
lyen is nagyon kevés felszerelési tárggyal és még en-
nél is kevesebb élelemmel több napot eltölteni a va-
donban. Annyit elárulhatunk, hogy nagy kihívást je-
lent… 

Vadonlakó
szakágSörpados a nyári tábor nálatok vagy ti 

építitek az ülőkéket? Hazulról hozzátok a 
konzerv májkrémet, meg a félkész kajákat, 
vagy saját kemencében sütitek a kelt 
tésztát? Gyufán kívül hányféle módszerrel 
tudtok tüzet gyújtani?
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Vadonlakó különpróbák
A 2015-ös szakági konferencián minden szakág feladatául kapta néhány különpróba pontos köve-telményrendszerének kidolgozását. A vadonlakó szakág első körben a túlélő-, a növényismeret-, állatismeret- és gombász különpróba követelmény-rendszerének kidolgozását vállalta. A tervek szerint ennél sokkal több különpróba kapcsolódik majd a szakág tevékenységéhez. Tavasztól folytatódnak programjaik. Aki részt vesz képzéseiken és le is pró-bázik a szerzett tudásból, annak alighanem újabb jelvények kerülnek a cserkészingére.
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mcs  A gyerekek hogyan fogadják az állatokat?
GÁBOR  Arra gondoltunk, hogy itt a házak rengetegé-
ben milyen jó lenne a gyerekeknek megmutatni eze-
ket az érdekes állatokat, és esetleg mielőtt egy-egy 
állat bekerül otthon a családba, legyen lehetőségük 
megismerkedni szokásaikkal és felelős tartásukkal. 
Mindig van a kávézóban egy vagy több állatgondo-
zó. Minden szülinapon vagy zsúron zoo-pedagógus áll 
rendelkezésre, aki nemcsak a papagáj vállon, vagy a 
kígyó nyakban történő fotózásában segít, hanem el-
látja a gyermekeket ismeretterjesztő információkkal, 
a gyerekek így játékosan sajátítják az ismereteket. 
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Zoo Café
az állati kávézó

Amikor beléptünk az ajtón, egy hatalmas, 
hosszú szőrű kandúr kísért minket egy 
asztalhoz. A szomszédokat egy teás kancsó 
mellett egy csincsilla bűvölte, egy kisfiú épp 
a királysiklóval fotózkodott. A zöld kaméleon 
pedig büszkén pózolt egy kislány alkarján. A 
Zoo Caféban jártunk, Budapest belvárosában. 
Boér Gábor tulajdonossal és Karalyos Réka 
ügyvezetővel beszélgettünk.

Megtudhatják tőle az egyes állatok élőhelyeit, szo-
kásait, táplálkozását, mindezt izgalmas történetek-
be csomagolva. Míg a gyerekek egymásnak adják az 
agámát, a sünit, a csincsillát, a szülők kávézhatnak 
és beszélgethetnek.

RÉKA  Felgyorsult világunkban egyre kevesebb lehető-
sége nyílik a szülőknek, hogy gyermekeiknek megmu-
tassák az állatok közelségét és közvetlenségét, ezért 
a gyerekek nagyon nyitottak az állatok felé. Nagy kí-
váncsisággal érkeznek, vannak, akik azonnal megsi-
mogatják, kézbeveszik az állatokat, és vannak, akik 
óvatosabbak. Megfigyeltük, hogy a hozzánk betérő 
gyerekek egy dologban viszont nagyon hasonlítanak: 
előbb vagy utóbb megnyílnak, és rendkívüli élmé-
nyekkel távoznak kávézónkból. 

mcs  Az állatok hogyan fogadják ezt a nyüzsgést, 
simogatást?
RÉKA  Az állatainknak vannak dublőrei, vagyis több-
ségükből kettőt, vagy annál is többet tartunk. Ha úgy 
látjuk, hogy az egyik állat elfárad, vagy aznap nem 

kívánja a társaságot, ak-
kor a másikat adjuk kéz-
be. Olyan állataink van-
nak, akik nem csak bír-
ják, de igénylik is a tö-
rődést. Például azért 
nem tartunk nyuszikat, 
mert ők nem bírnák ezt 
a rengeteg embert és 
simogatást: bestresz-
szelnének. Hörcsögünk 
sincs, mert ők harap-

hatnak, ha idegesek. 
Igyekszünk minden ilyen apróságra odafigyelni, leg-
főképp az állatok, de saját magunk, emberek érde-
kében is! 

mcs  Hányféle állatot tartotok?
RÉKA  Vannak tengerimalacaink, görögteknősök, ék-
szerteknős, csincsillák, arapapagáj, sárgabóbitás ka-
kadu, van négy main coon cicánk, egy házi macska, 
egy toyger cica, van két tengeri akváriumunk, mókus, 
fehér hasú törpesünik, sisakos kaméleonok, vízi agá-
mák, mexicói axolotl, szakállas agámák, gabonasik-
lók, királysikló, pici garnélarákok, és rája is érkezett 
hozzánk januárban. Terveink közt szerepelnek továb-
bi állatok is, de ez legyen meglepetés.

Tudtad?
A papagájok híresek fejlett intelligenciájukról. 

Nemcsak utánozzák a beszédet, esetenként 

képesek bonyolult kérdésekre is válaszolni. 

A legkedveltebb madárcsalád tagjai sokáig 

élnek. Az ara papagáj akár 80 évig is elélhet. 

A védett állatok egytől-egyig számon vannak 

tartva. A teknősök hasi páncéljának rajzolata 

olyan egyedi, mint az emberek ujjlenyomata, 

ezért példányaikat ez alapján tartják nyilván.

A kétéltűek képesek visszanöveszteni lábaikat, 

farkukat, belső szerveiket, sőt olyan összetett 

szerveket, mint a szívük, de még az agyuk egy 

részét is. Az újranőtt testrészek Tökéletesen 

működnek. A cikkben említett, különleges 

mexikói axolotl is képes erre.

mcs  Mit is lehet szeretni például egy papagáj-
ban?
RÉKA  A papagájok gyönyörűek, okosak, intelligensek 
és nagyon hálásak is. Kali, a mi sárgabóbitás kaka-
dunk már 12 éves. Ő nagyon szereti az embereket, 
táncol, bohóckodik, beszél is. Van egy makaó ara pa-
pagájunk, Yagó, aki szeptembertől van velünk, és a 
Zoo Café csapatának köszönhetően mára megszokta 
az emberek közelségét, imád vállon ülni és pózolni. 

Ha valaki kedvet kap díszállat tartásához, a Zoo Café 
csapata abban is tud segíteni, hogy hol lehet őket be-
szerezni. Címük: 1053 Budapest, Fejér György u. 3. 
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ll egy vékony, magas, szemüveges fiú az egye-
tem kapujában. Frissen végzett szociológus, 
francia szakos tanár. Tipikus belvárosi, értelmi-

ségi karrier várja. De gondol egy merészet, és élete 
teljesen más irányt vesz.

Tibor annyira fővárosi gyerek volt, hogy a nagyob-
bak azzal húzták, menjen megnézni, hogyan szopnak 
a kiskacsák. Elhitte vagy sem, végül a kíváncsisága 
hajtotta a fővárosból vidékre. Először a Dél-Dunán-
túl aprófalvas, cigányok által sűrűn lakott települé-
seire ment, hogy iskolából kimaradt fiatalokat és fia-
tal felnőtteket segítsen a továbbtanulás felé. Évekkel 
ezelőtt Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe költözött, 
és egykori tanítványaival, akik ma már pedagógusok, 
létrehozta a dr. Ámbédkar iskolát Sajókazán, ahol fő-
ként roma gyerekek tanulnak. Hamarosan közülük is 
lehetnek cserkészek, a cserkésztestvéreitek. 

DERDÁK TIBOR  Kijöttem a magam komfortos, váro-
si, értelmiségi közegéből, bár kétségtelen, hogy ez 
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„Nincs lehetetlen!
Ezt üzeni az első többnyire cigány 
fiatalokból álló cserkészcsapat életre 
hívója.

Á

nekem egy ké-
nyelmes életet 
jelentett volna. 
Nem történt ve-
lem semmi más, 
mint hogy mer-
tem változtat-
ni. Minden fiatalt 
arra bíztatok, ezt 
a kalandot keres-
se: nekem bejött. 
Magyarországon van egy 
sokkal izgalmasabb világ, 
a falvak világa, amely a 
városi ember számára 
teljesen idegen. Elsza-
kadtunk ettől a termé-
szetes környezettől.

mcs  Sajókazán több-
nyire roma fiatalok 
tanulnak a közép-
iskolában. Olyanok, 
akiknek esélyük sem volt továbbtanulni ál-
talános iskola után. Mi vezette őket arra, hogy 
munka helyett a tanulást válasszák?

TIBOR  Például az, hogy nem is tudnának 
tisztességes munkát vállalni, hisz nincs 
a környéken álláslehetőség. És hát köny-
nyen belátták, hogy sokkal jobb tanul-
ni, mint közmunkásnak lenni. Ennek már 
alakul a hagyománya, a nagyobbak bíz-
tatják a továbbtanulásra a kisebbeket, a 
rokonokat, szomszédokat. Azt tapaszta-
lom, hogy a mélyszegénységben élő em-
berek nem látnak túl a saját, nagyon szű-
kös élethelyzetükön. Mégis nagyon sok vi-
dámságot tapasztalok köztük élve. Ez is 
volt az, ami annyira vonzott hozzájuk. Az 
iskolánk pedig segít nekik kijönni a sze-
génység által bezárt világból. És persze 

Merj változtatni az életeden!”

nálunk sem csak roma gyerekek vannak. A leendő 
cserkészvezetőink között is vannak romák és nem ro-
mák egyaránt.  

mcs  Mit mondjunk annak a gyereknek, aki már 
találkozott a romákat sújtó 
előítéletekkel? Miért fogad-
jon be egy cigány gyereket a 
közösségébe, miért legyen a 
barátja?
TIBOR  Amiért bármelyik másik 
gyerek is a barátja lehet. A ba-
rátság ajtókat képes nyitni egy-
másra, az ember tapasztalatait 
gazdagítja, ezáltal sokkal jobb 
és sikeresebb ember lesz abból, 
akinek sokféle barátja van. Mi-
közben mindenki felelős a saját 
sorsáért. Mindannyian felelő-
sek vagyunk azért, hogy ez egy 
olyan ország, ahol van megkü-
lönbözetés, van előítélet, és van-
nak falak az emberek között. 
Azok is, akik a falakon túl élnek. 
Én ezt szeretem a cserkészmoz-
galomban, hogy a fiatalokat rá-
ébreszti arra, hogy a magunk 

kezében van a lehetőség, 
hogy a világot megváltoz-
tassuk. Ha valakinek na-
gyon hátrányos a helyze-
te, akkor annak több fela-
data van ebben, de azért 
azt ne higgyük, hogy aki a 
szerencsésebb oldalra szü-
letett, annak nincs ebben 
dolga. 

mcs  Hogy került a cser-
készet a sajókazai közös-
séghez?
TIBOR  Egy francia cserkész-
táborban voltam ezelőtt né-
hány évvel egy cigány apu-
kával és a kisfiával. Az apu-
ka cserkészvezető volt, a 
gyerek pedig táborozott. Ez 
egy buddhista cserkésztá-

bor volt, egy kolostor mellett vertünk sátrat fenn a 
hegyen, az Alpokban. Sok nemzet leszármazottja él 
az országban. Volt ott tibeti és kínai gyerek, sri lan-
kai, indiai és mindenféle francia gyerek. Találkoztunk 
szerzetesekkel, meglátogattuk a kolostort, de lénye-

gében mégis csak az volt a fontos, 
hogy együtt kirándulunk, szeretjük 
a természetet és odafigyelünk egy-
másra. Ezt meg kellene tapasztal-
nia minden gyereknek! A cserkészet 
pont erről szól.

mcs  Ti lesztek az elsők Magyar-
országon, ahol buddhizmust kö-

vető cserkészet jön létre. Ez 
sok új helyzetet fog hozni a ha-
zai cserkészéletbe.
TIBOR  Igen, mi például nem 
ugyanazokat az imákat fogjuk 
mondani, mint a keresztény test-
véreink. De a lényeget tekint-
ve mi is ugyanúgy keressük azt, 

ami a mindennapi életünk felé emel 
bennünket, ami jobbá tesz minket. 
Nem különbözni, elszigetelődni sze-
retnénk ezáltal, hanem integrálód-
ni, vagyis beilleszkedni. 
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Derdák Tibor 1961-ben született 

Budapesten. Az ELTE francia és 

szociológus szakán diplomázott. 

Először szenvedélybetegek gyógyí-

tásában dolgozott szociológusként, 

1987-ben váltott: tanárnak állt, 

azóta is ennek a hivatásnak él. Szá-

mos olyan kezdeményezés fűződik 

a nevéhez, amely komoly sikereket 

ért el nagyon szegény gyerekek 

oktatásában (pl. Príma-díjas).

Ámbédkar
Nyolcadik tanévben jár a sajókazai 
Dr. Ámbédkar Iskola, amely egy 
indiai buddhista szentről kapta 
a nevét, aki a világhírű Mahatma 
Gandhi kortársa volt. A hinduk 
társadalmi berendezkedése alapján 
dr. Ámbédkar a legalsó kasztba 
született, a kitaszítottak, az érint-
hetetlenek, a páriák 
közé – 1891-ben. Ő 
volt a legkisebb fiú 
tizennégy testvére 
közül. Pártfogói 
révén híres egyete-
meken tanulhatott, 
később miniszter 
lett, és ő írta India 
első alkotmányát is. 
Az ezredfordulón magyarországi 
cigányok egy csoportja párhuza-
mot vont saját helyzete és India 
páriáinak helyzete között. Ámbéd-
kar példáját követve áttértek a 
buddhista vallásra.



Messenger of Peace azzal a céllal indult útjára, 
hogy segítséget nyújtson a világ minden táján a 
rászoruló helyi közösségeknek, akár katasztrófa 

utáni helyzetekben is. A program cserkész kezdemé-
nyezésre jött létre, amihez sok fiatal cserkész csat-
lakozott szerte a 
világon. A 24 hó-
nap alatt ott vol-
tak a legnagyobb 
katasztrófák hely-
színein, például 
Haitin, Fülöp-szi-
geteken, Salvador-
ban és az USA-ban, 
hogy segítséget 
nyújtsanak. Sok 
utcán élő gyere-
ket és szegény családot igyekeztek támogatni Bang-
ladesben, Hondurasban, Kenyában és a Fülöp-szi-
geteken. Közbenjártak további kisközösségekben is 
Burundiban, Indonéziában, Kashmirban és Ruandá-
ban. A Messenger of Peace több, mint 6 millió projek-
tet vitt sikerre. Saeb Salam, Libanon miniszterelnöke 
nemzeti hősöknek nevezte azt a százezer cserkészt, 
akik nap, mint nap segítő kezet nyújtanak a szíriai 
menekülteknek. A cserkész kezdeményezésre alakult 
Messenger of Peace a világon élő összes cserkész fi-
gyelmét felhívja, hogy közös összefogással tegyünk 
valami csodálatosat, nem mindennapit egymásért és 

a világért. A program hivatalos online oldala: http://
scout.org/node/76. A kezdeményezés minden prog-
ramja a békére és harmóniára épül, amit a cserkészek 
hatalmas energiával és lelkesedéssel közvetítenek a 
világ felé.

„A cserkészet a leglendületeseb-
ben fejlődő ifjúsági szervezet a vi-
lágon, a közösségekben felmerülő 
kérdésekre gyakorlati megoldása-
ik vannak. A sokféle problémát kü-
lönböző megoldásokkal képesek 
kezelni a közös ügy érdekében. A 
cserkészek megváltoztatják a vi-
lágot.” – mondta a svéd király. 
„Ezért olyan sikeres a Messenger 

of Peace”- szögezi le Scott Teare, a Cserkészmozga-
lom Világszervezetének főtitkára, majd hozzáteszi: 
„Mekkora ajándék is ez ma a világnak!” Egy indonéz 
cserkészlány például nemrégiben egy olvasóprogra-
mot szervezett, amely számos más fiatalt inspirált In-
diától Amerikáig és szerte a világon arra, hogy valami 
hasonlóra törekedjenek a közösségükben. Ez a fiatal 
jakartai cserkészlány, Atta Verin úgy érzi, hogy a cser-
készek azonos érdekeket vallanak, és felelősséget 
vállalnak a környezetükért: jobbá teszik a világot. 

„A cserkészek szolgálata sokkal több, mint amit lá-
tunk. A regisztrált 40 millió tagunk nem fedi le a 

valós létszámot, sok cserkész 
ugyanis nincs kapcsolatban a 
digitális világgal vagy a médiá-
val, ezért sem tevékenységük-
ről sem róluk nem tudunk so-
kat. Pedig az ő közösségi mun-
kájuk is hatással van a világra.” 
- mondta Scott Teare.

1907 óta a cserkészet vezető 
ifjúságnevelési mozgalom, mely-
ben elkötelezett, fiatal polgárok 
milliói hoznak pozitív változáso-
kat saját közösségeiken belül. A 
Cserkészmozgalom Világszerve-
zete (WOSM) ma már 161 nem-
zeti cserkész szervezetet ölel fel, több mint 40 millió 
taggal, mintegy 7 millió önkéntessel. Az alapítás óta 
a cserkészmozgalom tagjainak száma folyamatosan 
bővül, és ez még inkább növekedni fog a Messenger 
of Peace mozgalmon keresztül. 

600 millió óra
önkéntes munka két év alatt

A

in
te

rc
se

rk
és

z

Projekt:

Fákkal a Földért
Nemzetközi program indult 11 ország cser-

készeinek kezdeményezésére, hogy közösen 

fejlesszék közösségeikben az önkéntes munkát. 

A Messenger of Peace mozgalomban résztvevő 

fiatal vezetők a különböző közösségi oldalakon 

tették közzé felhívásukat, de közvetlenül is 

meghívták cserkésztestvéreiket, hogy csatla-

kozzanak a kezdeményezéshez. Sikerüket mu-

tatja, hogy pár hónap alatt több mint 33 ország 

6 régiójában indultak helyi kampányok. 2014. 

április 26. és szeptember 27. között több mint 

66.000 fát ültettek a cserkészek egy közös cél 

érdekében: hisznek benne, hogy környezetvé-

delmi intézkedésekkel is a békét szolgálják.

2014. december 10-én a Kuala Lumpurban, 
Malajzia fővárosában forgó számláló elérte 
a 600 milliós értéket! Az Abdullah, Szaúd- 
Arábia uralkodója és Carl Gustaf svéd király 
által felkarolt Messenger of Peace (a béke 
hírvivői) cserkész program ezzel történelmi 
pillanathoz érkezett: több mint 10 millió 
ember összefogásával 600 millió óra önkéntes 
szolgálat teljesült 24 hónap leforgása alatt.
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leguánok

S

a busóbálon
A budakeszi 1909-es számú Prohászka 
Ottokár Cserkész Csapat  Leguán őrse (a 
csapat legkisebb fiú őrse) idén először vett 
részt a Busóbálon. Így számoltak be erről:

ké
pr

ip
or

t

zombaton a Busóbálon voltunk! A vezetők 
beöltöztek, előadtak egy jelenetet,  utána el-
mentünk és hozzáláttunk azon tárgyak készí-

tésének, amikkel előcsalhattuk a busót. A sok-sok 
izgalmas állomás közül érdemes megemlíteni a 
boszorkányszobát,  a jósdát, a sötétszobát, a me-
seszobát, és a kaszinót! Az őrsünk nagyon élvezte 
a Busóbált, várjuk a következőt!
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Rajkó
Erdős István:

E

Fülpresszum
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lfélretéve közösen kell cselekedniük, ha életben akar-
nak maradni.

A könyv gerincén látható I.-es sorszám jelzi, egy so-
rozatról van szó. A szerző háromkötetesre tervezi a 
kalandregényt, amit bátran ajánlunk ezeken a hideg 
napokon minden olyan olvasónak, aki szereti az iz-
galmakat. Mi már nagyon várjuk a folytatást! 

Erdős István író, 
animációs filmkészítő, 
operatőr. A Rajkó is 
filmforgatókönyvnek 
készült, majd mégis 
először regényt írt 
belőle. További könyvei: 
Aprótörpe indiánok, A 
vándor varázsló.

Rajkó
Megjelenés éve: 2014
Kiadó: Pozsonyi Pagony Kft.
Műfaj: ifjúsági regény 
Terjedelem: 168 oldal

húzza ki szomorú történetét a megszólalni nem tudó 
kisfiúból. Aztán az ikerlányok, akikről kiderül, hogy 
ugyan valóban ikrek, de vajon miért hívják az egyi-
küket, főhősünk legjobb barátját Kispalinak? De nem 
mindenki barátságos közülük sem. Vendel, a zenekar 
másodhegedűse, féltékeny, sokszor utálatos figura. 
Persze azért vannak jobb pillanatai. Egyébként meg 
szíve mélyén ott akarja hagyni a karavánt, gépszere-
lő, masiniszta akar lenni. A kicsi fiú és újsütetű csa-
ládja nyomába indul Suhajda, az igyekvő, ám nem 
túl okos csendőrhadnagy és a fiatal, olvasott Winkler 
tizedes. Suhajda meg van róla győződve, hogy a ne-
mesi családot a cigány karaván támadta meg. Wink-
ler tizedes már nem olyan biztos ebben, logikája, és 
nyomolvasó képessége mást súg neki, felettesének 
azonban nem lehet ellentmondani. Közben a kegyet-
len tél sem kíméli a történet szereplőit, ráadásul far-
kasok és medvék felbukkanása állítja igazi erőpróba 
elé mindkét oldalt, amikor is a kölcsönös gyanakvást 

gy 12 éves kisfiú a havasokban utazik szü-
leivel valamikor 100 évvel ezelőtt. A nemesi 
család gőzhajtású kocsival hegyi rezidenci-

ájukba tart, a behavazott szerpentineken azonban 
eltévednek, hegyi rablók cselszövésének áldozatai 
lesznek. A fiúnak sikerül elbújnia, majd elmenekül-
nie a rablógyilkosok elől. A dermesztő hideg erdőben 
bandukolva egy cigány karavánra lesz figyelmes, 
belopózik hát az egyik szekérre. A kompánia lassan-
ként befogadja a történtek hatására megnémult fiút, 
aki kezdeti szeppentségét idővel levetkőzi. Persze 
nem megy egy csapásra az ismerkedés egyik olda-
lon sem, kölcsönös a bizalmatlanság. A kicsi gádzsó-
ból a történet végére megbecsült rajkó lesz, azaz a 
csapat egyenértékű tagjává válik. Cigány nyelven a 
raj urat, előkelő cigány embert jelent, a rajkó ennek 
a szónak a gyerekekre használt tréfás változata. A 
gádzsó pedig „nem cigány”-t jelent, így hívják a ro-
mák a történetben a kisfiút, akinek a nevét sem a re-
gény szereplői, sem mi nem tudjuk meg. Egyelőre…

Erdős István izgalmas fordulatokkal teli kalandregé-
nyében a nem is túl távoli történelmi múlt elevene-
dik meg. Történetünk helyszíne nincs beazonosítva, 
de talán nem tévedünk nagyot, ha valahova a vad-
regényes erdélyi havasokba tesszük a cselekményt. 
Ezen a vidéken halad tisztásról tisztásra, faluról fa-
lura az öreg Janó cigánykaravánja, hogy a Szent Mi-
hály nap után a tavaszi szántóföldi munkák kezde-
téig nyitva tartó kurta kocsmákba zenét és táncot 
csempészve keresse meg csapatának betevőjét. A 
kis rajkónak a kezdeti félelem után borzasztóan ér-
dekes és barátságos világ nyílik meg, kiderül, hogy a 
cigányok korántsem olyan félelmetesek, ahogy má-
sok leírják őket, sőt, éppoly különfélék, mint bárki 
más emberfia. Ott van például a Mári néne, akit elő-
ször a vasorrú bábának vél, de aztán kiderül róla, 
hogy egy mindenkiről gondoskodó kedves öregasz-
szony. Aztán a férje, Janó, aki pipafüstös varázslattal 

Tudtad?
Cigányok, romák
A különböző cigány, roma csoportok sok évszázaddal ezelőtt vándoroltak be Európa térségébe, nagyrészt India felől. Saját elneve-

zésük a rom, a roma ennek többes száma, jelentése: emberek. A tudomány különböző csoportokra osztja őket, ennek jelentősége körülbelül annyi, mint, hogy valaki jász, vagy 
palóc, mert éppen olyan sokfélék, mint mi magunk. Sokan hangoztatják a többségtől való különbözőségüket, valójában sokkal több 

a kulturális hasonlóságunk. A magyarországi 
romák kb. 90%-a kizárólag magyarul beszél. 
A vándorcigány életforma szinte az egész világban eltűnt, Magyarországon már a XIX. században. (Az 1893-as első nagy felmérés (KSH) megállapítja, hogy a romák 90%-a állandóan letelepedett volt.) Másokhoz ha-sonlóan a romák is számos területen képesek 

tehetségüket kibontakoztatni, nem csak a ze-
nében. A Magyar Tudományos Akadémia leg-fiatalabb kutatói közt több roma is szerepel, a Romaversitas Alapítvány tehetséges roma fiatalok egyetemi tanulmányait támogatja a legkülönfélébb területeken, van köztük orvos, 

matematikus, építész, jogász, pedagógus, stb. Egyik legnépszerűbb színészünk, Csányi Sándor büszkén vállalja, hogy roma. A futballvilág is számos roma csillaggal büsz-kélkedhet, például Reyes, Pirlo és Navas.

Részlet a könyvből
Mindannyian a tűz körül ültek, mire az összes lovat 
elláttuk. Most senki nem muzsikált. Mindenki csak 
fáradtan bámulta a tüzet, és szürcsölte a levesét, 
amit Mári ütött össze táborverés után. Az egész 
csapat úgy nézett ki, mint egy vert sereg. A férfi-
ak a hideg ellenére félmeztelenre vetkőzve szárít-
gatták a máglya mellett átázott holmijukat, az asz-
szonyok meg kicsit hátrébb dideregtek, csak a gő-
zölgő bögréket és csajkákat szorongatták, amibe 
Mári kimerte nekik a levest. Kispalival a gyerekek 
mellé telepedtünk a tűz túloldalán, de ők sem vol-
tak sokkal vidámabbak. Dünnyögve csúsztak ösz-
szébb, ahogy odaértünk, hogy nekünk is jusson hely 
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a tűz mellett. Még a kutyák is reszkettek, ahogy 
ott feküdtek a lábunknál, kivételesen Makec sem 
ugatott meg senkit. — Tessék, pulyák, most aztán 
igazán megdolgoztatok érte – nyomta a kezünkbe 
Mári a kis csajkákat a levessel, és mi mohón lát-
tunk neki az evésnek. A meleg vacsora mintha az 
ujjam begyéig átjárt volna. Ahogy lenyeltem, szé-
táradt bennem, és a fázós reszketés helyén csak 
a végtelen, zsibbadt fáradtság maradt. Biztos vol-
tam benne, hogy az utolsó falat után magamra 
húzom majd a pokrócomat az utolsó kocsiban, és 
ahogy leteszem a fejem, aludni is fogok. De ekkor 

megint megszólaltak a farkasok. A hangjuk most 
nem a távoli rengetegből jött. Mintha karnyújtás-
nyira, épp csak a tűz fényén kívül ólálkodtak. Annyi-
ra közel voltak, hogy nemcsak az üvöltésüket, ha-
nem a morgásukat is tisztán hallottuk. A két kutya 
úgy pattant fel, mintha egy rugó lett volna alattuk. 
– Morekáim, kapjátok fel a lajbit, mindjárt vendé-
geink lesznek! – állt fel Janó, de ő is hiába meresz-
tette a szemét a szekereken túli sötétbe. – Fogjá-
tok a fokosokat, fejszéket, ez most nagy tánc lesz! 
Vica, te zárjad be a kutyákat, még csak az kéne, 

hogy azok is itt lábatlankodjanak! Vica feltápász-
kodott, elkapta Makec grabancát, és a raktárkocsi 
felé kezdte húzni. Jámbor is ment utánuk, és egy 
hang nélkül beugrott a nyitott ajtón, miközben Vica 
Makeccal birkózott. Aztán csak rá tudta zárni az aj-
tót a két kutyára, és elégedetten ült vissza mellénk. 
A felnőttekre néztem. Nem tudom, honnan vették 
elő ilyen gyorsan, de már mindenkinek ott voltake-
zében valami fegyver. Janó csak intett nekik, mire 
pillanatok alatt körbeállták a tűz körül ülőket. Mi is 
tápászkodtunk volna Kispalival, de Mári elénk állt. 
– Na, csak az kéne még, hogy a purdék emberked-

jenek itten! Ha meg-
ettétek, akkor mars 
fel a szekérre, oszt 
ne is lássalak tik-
teket reggelig! 
Kispalival egy-
másra néztünk, és 
láttam rajta, hogy 
mindjárt vitázni 
kezd az öregasz-
szonnyal, amikor 
egy minden eddigi-
nél közelebbi far-
kasüvöltés hasí-
tott az éjszakába. 
Olyan volt, mintha 
valamelyik sze-
kérből jött vol-
na, szinte éreztük 
a farkas torká-
ból áradó levegő 
szagát.

– Mári, vidd a pu-
lyákat kocsira! – nézett hátra a válla felett Janó. 
Nem kellett kétszer mondania, Mári úgy terelt min-
ket az utolsó kocsi felé, mintha kisbárányok lettünk 
volna. – Tinektek lesz a dolgotok, hogy a kicsikre vi-
gyázzatok – hajolt közelebb hozzánk, amikor a töb-
biek már bemáasztak a ponyva alá. – Aztán a két 
szemetek rajtuk legyen ám! Kispali bólintott, és lát-
tam rajta, hogy büszke a felelősségteljes beosz-
tásra. Mire mi is felmásztunk a kocsira, a többi-
ek már a padlón hevertek a kis kályha mellett, és a 
ponyva résein lesték a tűz körüli eseményeket. Mi 
is odafurakodtunk, sőt Kispali még a ponyva alját 
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is megemelte, hogy jobban kilássunk. Percekig nem 
történt semmi. A férfiak, kezükben a fejszékkel, foko-
sokkal, kapkodták a fejüket ide-oda, de semmit nem 
láttak. A hörgések, üvöltések közvetlenül a kocsikon 
kívülről jöttek, de hiába másztunk át Kispalival oda is 
leskelődni, csak az erdő sötétjét láttuk. – A farkasok 
félnek a tűztől, mint minden vadállat – súgta Kispa-
li. – De ha ki vannak éhezve, akkor ez sem tartja visz-
sza őket, és most nagyon úgy tűnik, hogy ez helyzet, 
pedig csak most kezdődött a tél. A többiek egy pisz-
szenés nélkül bámultak kifelé a ponyva hasadéka-
in. Tudtuk, hogy bármelyik pillanatban támadhat a 
falka. Kispali arca komoly volt, de nem láttam raj-
ta, hogy félne. Nekem viszont minden egyes mordu-
lásnál összerezzent a gyomrom. Elképzeltem, ahogy 
a kocsi végében egyszer csak felbukkan egy farkas 
vérben forgó szemmel, és vicsorogva méreget min-
ket. Már szinte láttam, ahogy villogó szeme meg-
keresi közülünk a leggyengébbet, és ránk veti ma-
gát. Csatakos bundájáról ugrás közben szétspriccel 
a hólé, és mire odaér, hogy hatalmas fogait belénk 
mélyessze, csak a villogó szeme marad. Aztán a vil-
logó szemekből több lett, a ponyvából összeboruló 

ágak, és talán már nem is az utolsó szekéren voltam, 
hanem a gőzkocsin, és azt láttam, ahogy a szüleim-
re vetik magukat a fenevadak. Megráztam magam.  
– Nem szabad hagyni, hogy a félelem megbénítson! 
– hajolt hozzám Kispali, és megszorította a karomat. 
Odakint a férfiak még mindig meredten bámultak a 
kocsik között a sötétbe. – Csak képzeld el, hogyan 
küzdenél, amikor már túl vagy az első harapásokon, 
amikor már nem félsz a fájdalomtól! Amikor már 
minden mindegy, csak bármi áron védenéd magad. 
Na, így kell küzdeni először is. Ránéztem, és láttam 
az arcán, hogy tapasztalatból beszél. Hirtelen tá-
vol kerültek a hangok, és megint olyan fura érzésem 
lett, mintha nem is a szekéren lettünk volna. Aztán 
rájöttem, hogy ezúttal nem csak a fejemben szűntek 
meg a hangok. Valóban csend lett: elhaltak a hör-
gések és üvöltések, nem hallatszott a zihálás sem. A 
farkasok elmentek. Már éppen fellélegeztem volna, 
amikor Kispalira néztem. Sápadt volt és a száját rág-
ta. Észrevette, hogy bámulom, és megrázta a fejét. 
– Az nem jó, ha a farkasok csak így elmenekülnek. Az 
azt jelenti, hogy valami sokkal nagyobb fenevad jár 
a környéken. 
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ebruár a farsang hónapja, néhány jelmezötletet 
ajánlunk nektek. Némelyiket könnyebb, másokat 
nehezebb elkészíteni, nincs mese, be kell vonni 

anyát, apát, a nagyiékat, vagy az idősebb testvéreket! 
Persze kis ötletességgel szinte bármely jelmez elké-
szíthető egyszerűen. Nézzétek csak, milyen egyszerű-
en válhattok például Minionná!

A farsang
A farsangi időszak vízkereszttől (január 6.) hamvazó-
szerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. Vidám lakomák, 
bálok, mulatságok jellemezik. Nem kötődik hozzá je-
lentős vallási ünnep, inkább a néphagyományokra 
épül. A farsang csúcspontja a télbúcsúztató karnevál, 
népi elnevezésel „a farsang farka”. Ez a farsangva-
sárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap. 
Számos városban ekkor rendezik meg a híres karne-
válokat (például riói és velencei karnevál), Magyaror-
szágon pedig a mohácsi busójárást. A farsang a pár-
választás időszaka volt és egyben fontos „esküvői 
szezon”, mert a húsvéti böjt időszakában már tilos 
volt esküvőt tartani.

Farsangvasárnap és farsanghétfő
A farsangvasárnap a farsangi időszak végén lévő far-
sang farkának első napja. Sok helyen ezen a napon 
tűzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok-
tól kapott bokrétát. Hétfő a farsang farkának középső 

napja, ilyenkor tartották 
az asszonyfarsangot, 
amikor a nők ihattak, 
zeneszó mellett nótáz-
tak, férfi módra mulat-
tak. Ezután húsvétig már 
tilos volt az esküvő, a 
tánc és a vigadalom.

Húshagyó kedd
A húshagyó kedd a farsang utolsó napja. Általában 
szalmabábut vagy koporsót égettek e napon, ezzel 

a farsang!
F

itt

jelképesen lezárták a farsangot és a telet. A húsha-
gyó keddet hamvazószerda követi, ami a negyven na-
pos nagyböjt kezdete. A mai gyakorlat szerint az ezt 
követő nap a „torkos csütörtök”, de ezt tévesen élesz-
tették újjá ezen a napon, mert valós időpontja egy 
héttel korábbra esik. A keresztények ilyenkor már be-
fejezik a mulatozásokat, böjtölnek egészen húsvét 
vasárnapig.

Küldd be te is a jelmezes fotódat az mcs@cserkesz.hu 
email-címre, a legjobb jelmezes fotókat közzétesszük 
a honlapon és az újságban. 
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úlyos gerincsérüléseket akadályozhat meg a 
SPINE (magyarul: gerinc) névre keresztelt, ma-
gyar-román koprodukcióban kifejlesztett eszköz. 

Egy nemzetközi versenyen most pénzt nyert, ezért 
hamarosan piacra is kerülhet. 

Sok millió ember hódol valamilyen extrém sportnak, 
a lejtőkön, sípályákon, bringapályákon évről évre na-
gyobb a létszám. Ezzel párhuzamosan egyre több a 
baleset is. A legveszélyesebb, ha a gerinc sérül, an-
nak akár bénulás is lehet a következménye. Kevesen 
tudják, hogy a gerincsérülések jelentős része a bal-
eset után történik, amikor jószándékú, de nem kellő-
en felkészült, vagy a pillanat hevében kapkodó segítő 
beavatkozása nagy bajok forrása lehet. Pedig min-
denki tudja, hogy gerincsérülés gyanúja esetén nem 

szabad elmozdítani a testet. Persze szakszerű ellá-
tás esetén is viszonylag kevés az esély arra, hogy ne 
alakuljon ki maradandó sérülés. Ennek megelőzését 
segíti majd Iván Andor, és román kollégája, Iulia Io-
nescu találmánya, a SPINE. A SPINE egy gerincsta-
bilizáló eszköz, egy olyan ruhadarab, ami a gerinc 
elmozdulását akadályozza meg állandó helyzetben 
tartva azt. 

A Viki a világban blognak nyilatkozva Iván Andor így 
mutatja be találmányukat: „Egy különleges ruhát fej-
lesztettünk ki, egy alsó ruházatot, ami elhelyezhe-
tő a protektorok alatt. Ha balesetet szenvedünk a 
ruha képes mérni az erőbehatás nagyságát és helyét. 
Ha gerincünk sérül, a hátsó rész megszilárdul, így a 

Szereted az extrém sportokat? Gyakran 
vagy a szabadban veszélyes körülmények 
között? Súlyos sérüléseket is szerezhetsz, 
most azonban egy magyar-román 
feltaláló páros újításának köszönhetően 
minimalizálni lehet a kockázatokat. 
Bemutatjuk a SPINE-t.

A SPINE röntgenezhető, 
ezért az orvosi 
vizsgálatok során 
sem kell eltávolí-
tani, így a sérülés 
pontos megálla-
pításáig bizton-
ságban tartja a 
gerincet.

Iván Andor ipa-
ri termék és for-

matervezőként vég-
zett a Budapesti Műszaki Egyetemen, jelenleg két 
londoni egyetem közös mesterképzését végzi. A vi-
lág legnagyobb bányászipari vállalatának, a Rio Tin-
to-nak a pályáza-
tán indultak a SPI-
NE-nal, és bekerül-
tek a legjobb há-
romba, ezzel pénzt 
nyertek arra, hogy 
megtervezzék és 
kifejlesszék öt-
letüket. A kétfős 
csapat most a to-
vábbi fejlesztése-
ken és az eszköz 
szabadalmazta-
tásán dolgozik, 
sikerük hamar 
bejárta a világsajtót is, úgyhogy hamarosan való-
színűleg az üzletek polcain találkozhatnak a kaland-
vágyó deszkások, bringások, és a téli sportok szerel-
mesei a nagyszerű védőfelszereléssel. 

tr
en

dtestünket azonos pozícióba tarja, míg az 
orvosi segítség meg nem érkezik.”

A rugalmas gerinctámla, amely mindösz-
sze 800 grammot nyom, több réteg kü-
lönféle ultravékony szövetből készül. Az 
egyik réteg egy erőmérő anyagból álló 
textil, nagy erőhatásra egy flexibilis gyan-
taréteg 10 másodperc megszilárdul, és 
stabilan tartja a testet. A megszilárduó 
SPINE ráadásul „okos” is, bluetooth kapcso-
lattal összeköttetésben van a telefonnal, 
és a mobilon futó applikáció képes mérni a 

baleset adatait, így az erőbehatás helyét, mértékét, 
ezeket aztán a GPS koordinátákkal együtt sms-ben, 
vagy akár interneten továbbítja a mentőknek. Akár 
az is előfordulhat, hogy a szerencsétlenül járt illető 
elveszti a beszédképességét, és ezért sem tud maga 
intézkedni a szakemberek riasztásáról. A SPINE-nak 
hála, a kiérkező mentősök ebben az esetben is felké-
szülten láthatják el a balesetet szenvedett embert.

Gerincvédő, 
ami kihívja a mentőket

S

2928 Magyar Cserkész     Magyar Cserkész 

Tudtad?

A protektor
Protektornak 

nevezik a kü-

lönböző extrém 

sportokhoz 

kifejlesztett, ki-

sebb sérülések 

elkerülésére 

alkalmas védő-

felszereléseket. 

A protektor 

jelentése is ez: 

védő, védel-

mező.



iányzik már a nyár? Csapjatok egy 
bulit, és készítsetek mediterrán 
menüt. Segítünk! Buon Appetito! H

A bolognai elnevezés az észak olasz városból, 
Bolognából ered. Az első írásos dokumentá-
ció a XIX. századból származik, 1891-ben 
Pellegrino Artusi közölte elsőként a húsos 
szósz receptjét. Többfajta hagyományos ver-
zió is létezett, ezért 1982-ben az olasz Sza-
kács Akadémia az Olasz Kereskedelmi Ka-
marával összefogva jóváhagyta a hivata-
los bolognai ragu receptjét. Ezt mutatjuk be 
nektek. *(ejtsd kb.: taljatelle bolonyéze)

Hozzávalók 20 személyre
• 4ek. olívaolaj
• 4 nagy fej vöröshagyma
• 6-8 gerezd fokhagyma
• 4 szál sárgarépa
• 2 zellerszál
• 2 kg darált marhahús
• 1,5 kg hámozott felkockázott paradicsom, 

vagy konzerv
• 12 szelet húsos pancetta, vagy 40 dkg füstölt 

húsos szalonna
• 4-5 babérlevél
• Só, frissen őrölt bors
• 150 dkg tagliatelle (esetleg  penne)
• frissen reszelt parmezán sajt a tálaláshoz

Elkészítés
A hagymát hámozzuk meg és vágjuk finomra. 
Tisztítsuk meg a fokhagymagerezdeket is és 
nyomjuk át őket a fokhagymanyomón. Forrósít-
suk fel az olívaolajat egy mélyebb serpenyőben, 

és süssük szép barnára a csíkokra vágott pan-
cettát (olasz hasaalja szalonna), vagy a fel-
kockázott szalonnát. Adjuk hozzá a feldarabolt 
hagymát és a lepréselt fokhagymát, és hevítsük 
tovább, míg a hagyma megfonnyad. Vegyük na-
gyobbra a lángot, tegyük a marhahúst is a ser-
penyőbe és folyamatosan kevergessük, amíg a 
hús meg nem barnul és elpárolta a saját levét. 
Tekerjük vissza a lángot, és ekkor adjuk hozzá a 
feldarabolt paradicsomot, a lereszelt sárgarépát 
és a zellert. Kis lángon, lefedve főzzük, amíg a 
szósz szép sűrű nem lesz. Sózzuk, borsozzuk íz-
lés szerint. Főzzük meg a tésztánkat forró lobo-
gó vízben, közben reszeljük le a parmezán saj-
tot. Tálaljuk a tésztát a raguval, végül hintsük 
meg a parmezánnal.

Tagliatelle Bolognese*

finomságok ka
ná

lg
ép

Senki sem emlékszik 
már arra, honnan ered 
az olivaolajba mártott 
száraz, pirított kenyér 
fogyasztásának ere-
dete. A szó a bruscare igéből  származik, mely-
nek jelentése parázson pirítani. Az, hogy mi kerül 
a pirított, olajjal megkent kenyér tetejére, az év-
századok alatt többször változott, de a legnép-
szerűbbek között a só, bors, fokhagyma, paradi-
csom, sajt, és a sonka van. Kezdjük az ismerke-
dést egy egyszerű alaprecepttel.

Hozzávalók 20 személyre
• fejenként két szelet ciabatta vagy ropogós héjú 

fehérkenyér
• 25 db nagyobb, érett, zamatos paradicsom
• 10 dundi gerezd fokhagyma
• 5 kis csokor bazsalikom
• 2,5 dl olívaolaj + 10 evőkanál az ízesítéshez
• ízlés szerint só, bors

Elkészítés
A paradicsomok héján óvatosan 
bemetsszünk kereszt alakban. 
Nem a kocsánybemélyedésen, ha-

nem a bibepontnál. Érthetőbben: nem ott, ahol a 
szára volt, hanem a hasán. Egy percre forró vízbe 
dobjuk, meghámozzuk, a folyós belsejét, a ma-
gokat eltávolítjuk. Fél centisre kockázzuk, tálba 
rakjuk. A bazsalikom leveleket egészen finomra 
tépkedjük, hozzáadjuk a paradicsomhoz, sózzuk, 
borsozzuk, kevés olívaolajjal meglocsoljuk. A ke-
nyérszeletek mindkét oldalát olívaolajon 1-2 perc 
alatt megpirítjuk, még melegen bedörzsöljük fok-
hagymával. Ha nagyobb szeleteket pirítottunk, 
akkor megfelezzük, mindegyikre halmozunk a fű-
szeres paradicsomból, olívaolajjal meglocsolva 
tálaljuk.Olaszország számos vidékének megvan 
a maga jellegzetes bruschettája (ejtsd: brusetta), 
hisz éppúgy nem lehet egységes olasz konyháról 
beszélni, mint ennek a fogásnak két településen 
azonos felfogásban elkészített változatáról.

Az olaszok az eredeti panna cottánál (ejtsd: pan-
nakotta) halcsontból kifőtt enyvvel érték el a kel-
lő állagot. Szerencsére erre ma már nincs szük-
ség. A krém remegőssé tételében nagy segítsé-
günkre lehet a boltban kapható zselatin.

Hozzávalók 20 személyre
• 1 l zsíros, 3,5%-os tej
• 3 liter 30%-os habtejszín
• 20 lap zselatin
• 0,5 kg cukor
• 5 rúd vanília (ez drága lesz, vegyünk 1 rudat, 

plusz 4-5 zacskó vaníliáscukrot)
• 1 tk. só

Elkészítés
A tejet és a tejszínt egy közepes, lehetőleg vas-
tag aljú fazékba öntjük. A vanília rudat óvatosan 

hosszában felmetsszük, majd a benne rejtező 
aprócska magokat belekaparjuk a tejes tejszínbe. 
Magát a rudat is utána dobjuk, és elkezdjük főzni 
a tejszínt, nem túl nagy lángon. Folyamatos ke-
verés mellett hagyjuk, hogy felforrjon, majd ve-
gyük le a tűzről. Ekkor tesszük bele az egyenként, 
kevés vízben áztatott zselatin lapokat meg a 
cukrot, és a sót, majd folyamatos keveréssel hűt-
jük a sodót. Mikor már kellően langyos, formába 
öntjük, és 5-6 órára a hűtőbe tesszük. Tálaláskor 
a kés élét végigfut-
tatjuk a tál fala és a 
puding széle mentén, 
majd hagyjunk neki 
időt, hogy szépen rá-
huppanjon a tányérra. 
Házi lekvárral, szörppel 
tálaljuk.

Bruschetta 

Panna cotta
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SkiJam
Ahogy már jó sok éve, idén
is megszervezték a SkiJam-et, 
rengeteg cserkésszel! Franciaország, Vars. Ez az egyik gyógynövény, amivel már 

csecsemőkorban találkozhattunk, hiszen 
kiváló görcsoldó hatású, így hasfájós 
babáknál előszeretettel alkalmazzák teáját. 
Étvágyjavító, szélhajtó, görcsoldó hatású.

Fotók: Bellák Hedvig csst? (25.), Jóvér Ákos csst? (?)

melegebb mediterrán vidékekről származó nö-
vényt Magyarországon fűszer- és gyógynövény-
ként főleg termesztik, bár néha elvadul. Vaskos 

gyökérzettel rendelkezik, levelei szárnyasan szeldel-
tek, a kapor levelére emlékeztetnek, ami nem megle-
pő, hiszen egy családba, az Apiaceae, avagy Ernyősök 
családjába tartozik mindkét faj. (A család az elneve-
zését az ernyős virágzatáról kapta.)  Összetett virá-
gernyői sárga színűek, és nyár közepén nyílnak. Ez az 
évelő kis növény minden részében ánizsillatot áraszt. 
Termése két részre hasadó, bordázott. 

A bevezetőben említett hatásain túl teája fokozza a 
tejelválasztást, szabályozza a menstruációt.  A ma-
gok és a levelek forrázatát arcgőzölésre is használ-
ják. Légúti hurutoknál köptető és nyálkaoldó. Az aro-
más magvak rágása frissíti a leheletet, továbbá csil-
lapítja az éhséget, könnyíti az emésztést. A mago-
kat péksütemények, halételek, saláták fűszerezésére 
használják.

Egy „csodakeverék” receptjét találtam az irodalom-
ban, amit ebben az influenzás, megfázós időszakban 
érdemes kipróbálni. 

Elkészítése: 
200 ml vízben 
főzzünk 15 per-
cig 80 gramm 
őrölt köményt. 
Egy sűrű, zacc-
szerű keveréket 
fogunk kapni, 
melyet tegyünk 
bele egy szű-
rőbe, és nyom-
kodjuk át jól. 
Majd a masszát 
egy edényben 
50 ml vízzel 
főzzük 5 percig, ezután vegyük le a tűzről, és adjunk 
hozzá egy teáskanál (!) konyakot. 

Hagyjuk egy keveset állni, majd fogyaszthatjuk is. 
Ajánlott harminc percenkét egy-egy teáskanállal 
megenni belőle, két óra múlva már enyhülni fog a to-
rokfájdalom, jobban fogsz tudni nyelni, enni. Négy 
óra múlva pedig már szinte az összes probléma meg-
szűnik. Leginkább azok alkalmazzák megelőzésként 
is, akik hajlamosak a megfázásra, gyakran küzdenek 
torok- vagy mandula problémával. 

Foeniculum vulgare Mill.
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Chuck Norris már kétszer meghalt. 
Csak a halál nem mert eljönni érte.

Találd meg a hét különbséget!

Busóbál – tengerészgyalogos módra

Kígyócska recept
Hozzávalók: majonéz, fekete bors (egész)

Játékos természet

Farsangkor a szavannán…
...ne öltözz zebrának!
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