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ét hét kemény, néha éjszaká-
ba nyúló munkája után készült 
el a Magyar Dzsembori Csapat 

két Rubik-koc-
kája, melyek-
nek építését 
a nagyková-
csi kastélyban 
kezdték el a 
cserkészek. Az 
óriás világító 
kockák el is in-
dultak egy kon-
ténerben, hogy 

július végére odaérjenek Japánba 
a cserkész világdzsemborira. A két 
építmény lesz a magyar csapat kiál-
lító tere és csárdája. További képek a 
facebookon: Magyar Dzsembori Csa-
pat 2015.

Amint arról már hírt adtunk, az MCSSZF az MCSSZ és a KMCSSZ 
együtt elindította az Együtt Kárpátaljáért projektet. Több civil 
egyesület és személy csatlakozott a programhoz és különösen 
kitűnt egy testvérszövetség is ezek közül. A KMCSSZ nagyon 
komolyan vette ezt a kezdeményezést és idáig már több mint 
13,000 dollárt sikerült összegyűjteniük az ukrán háború miatt 
nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyar cserkészcsapatoknak. 
A  bostoni csapat felhívását a cserkesz.hu-n olvashatjátok.

Együtt KárpátaljáértÓriás Rubik 
kockam
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Rajz-, próza és esszéíró pályázat 
a Kaszap István emlékév keretében

Idén is megrendezésre kerül a Gyerek Sziget 

június minden hétvégéjén. A budapesti 

Hajógyári-szigeten a cserkészek is tevé-

keny programokkal várják a gyerekeket. A 

Cserkész Kalandszigeten felállított több tíz 

négyzetméteres akadálypályán a gyerekek 

próbára tehetik bátorságukat, ügyességü-

ket és tudásukat. Kúszhatnak, mászhatnak, 

gördeszkázhatnak hason, és egyensúlyozva 

bújhatnak át az akadálypálya kötelei között. 

A nagyszínpad mellett felállított különleges 

ügyességi játék a cserkész szemlélethez 

illeszkedve, természetes anyagokból, fából, 

nádból és speciális kötelek segítségével 

készült. Az akadálypályán a létszámtól és 

az életkortól függően eltöltött aktív 30-60 

perc új élményekkel gazdagítja a gyereke-

ket, fejleszti az ügyességüket és elősegíti a 

sportok iránti szeretet. A legjobbak túlélő 

karkötőt kapnak! A kézműves sátorban a 

regös cserkészekkel nemezelhetnek, ter-

ményképet készíthetnek, és hagyományőrző 

játékokat játszhatnak a gyerekek. Kitűző 

készítővel elkészíthetik saját mesehőseikkel 

díszített jelvényüket. A legkisebbeket bébi 

játszóban várják a cserkészek. Amíg a gye-

rekek játszanak, a szülők felnőtt cserkészek 

segítségével ismerhetik meg Magyarország 

legnagyobb ifjúsági szervezetét.

További információ: http://sziget.hu/gyerek-

sziget#.VXax1kYYO8A

Nektek ajánljuk!
Gyerek Sziget
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Július 10-12 között 
rendezik meg idén a 
nagy hagyományú 
Visegrádi Nemzet-
közi Palotajátéko-
kat. Az rendezvény 
immár 31. éve állít 
emléket az 1335-ös 
visegrádi királytalál-
kozónak, a középkori 
Európa egyik legfontosabb eseményének. E három napon látványos lovagi tornák, pompás királyi menet és esti fáklyás felvonulás, vásár, koncertek és királyi borudvar várja az idelátogatókat, megidézve azt az utánozhatatlan középkori hangulatot, melynek egyik hiteles helyszíne Visegrád.

Ha szeretnéd, hogy minél több gyerek ismerked-
hessen meg a cserkészettel, szólj a barátaidnak, 
osztálytársaidnak, hogy ma már bárki belekóstol-
hat a cserkészetbe egy nyári táborozás erejéig. A 
Felfedező tábort kifejezetten olyan gyerekeknek 
ajánljuk, akik 
még keveset 
hallottak a 
cserkészet-
ről. Kama-
szoknak, 
akik szívesen 
kipróbálná-
nak egy igazi 
cserkész-
tábort. A 
nyári tábor 
nyitott minden olyan 2-8. osztályos gyerek előtt, 
akik szeretnék kipróbálni magukat a természetben, 
akik elég bátrak ahhoz, hogy öt napon keresztül 
sátorban aludjanak, és készen állnak a korukhoz 
szabott kihívásokra. További információ és feltéte-
lek: felfedezotabor.hu

Felfedező tábor

Visegrádi palotajátékokaszap István születésének 100., halálának 80. 
évfordulója alkalmából jubileumi programso-
rozatot rendez közösen a magyarországi je-

zsuita rend, a Székesfehérvári Egyházmegye, a Ma-
gyar Cserkészszövetség és a ciszterci szerzetesrend. 
A Kaszap István Emlékév jelmondata: „Van célom”. A 
Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház az Emlé-
kév keretén belül három pályázatot hirdet gyermek-
rajz, próza és esszéírás, illetve graffiti műfajokban. Ez 
utóbbi határideje már lejárt. A kiírt pályázatok célja 
az életünkben történt vagy éppen történő meghatá-
rozó események, élmények megjelenítése, amelyek 
segítettek/segítenek abban, hogy megtaláljuk he-
lyünket egy közösségben, amikor megtapasztaljuk a 
hit erejét. Továbbá, hogy milyen erőfeszítések árán 
sikerült célba érnünk. A pályázatokról részletesen a 
cserkesz.hu honlapon olvashatsz. A pályázatok bekül-
dési határideje: 2015. szeptember 30.
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ergő most negyven éves. Akkor lett cserkész, ami-
kor 1989-ben a hazai cserkészet új lendületet ka-
pott. 14 éves volt ekkor, a nagyapja szólt neki a 

budakeszi cserkészcsapat újjáalakulásáról. Gergő je-
lentkezett a csapatnál, ahol azonnal segédőrsvezetői 
feladatot kapott. Akkor a megbízatást még nem előzte 
meg komolyabb felkészülés, így Gergő azonnal nyakig 
benne találta magát a feladatok sűrűjében. Aztán ha-
mar őrsvezető lett a budakeszi 1909. P.O.CS.CS.-ban. 
Teltek az évek, vezetett rajt, majd parancsnok-helyet-
tes, és parancsnok is volt. Most a háttérből támogatja 
a csapat munkáját. 

mcs  Milyen srác voltál? Azt tudjuk, hogy a barlan-
gász szakágban ma te is egyike vagy a föld alatt 
csúszva mászó bevállalós cserkészeknek. Gyerek-
ként sem lehettél egy otthonülős fajta…
GERGŐ  Mindig nagyon szerettem az erdőben mászkálni, 
és már gyerekként is vonzottak a barlangok, csak ak-
kor még nem volt lehetőségem barlangászni. A szakág 
elindulása után gyorsan csatlakoztam. A föld mélyé-
nek különleges a világa. A csend, a szokatlan mozgá-
sok, amire ott szükség van, mindig is nagyon érdekelt. 
Az elmúlt években sok cserkészt levittünk már a föld-
alatti túráinkra, de ahhoz képest, hogy milyen sokakat 

Megremegett a föld alatta!

Olvashattátok már a hírekben, láthattátok 
a tévében, tanulhattatok róla a suliban, 
hogy milyen elsöprő ereje van a Földnek. 
Gigászi erők munkálnak a mélyben. 
Időnként a tűzhányók köpik a forró, olvadt 
kőzetet az égre, máskor az óceánok alatti 
vulkánok ereje löki a hatalmas víztömeget 
a szárazföld felé. Pusztítva embert, 
épületeket, természetet. A földkéreg lassú 
vándorlása, a földrészek ütközése okozta 
a legutóbbi katasztrófát a dél-ázsiai 
országban. Szabó Gergely csst. (1909.) 
a földrengésekkor Nepálban tartózkodott.

G

megismertettünk a barlangászás alapjaival, csak keve-
sen csatlakoznak az intenzívebb munkához. Kell valami 
plusz vágy vagy kíváncsiság a barlangászathoz. Szeret-
ni odalent lenni, koszosan, olykor fázva a föld mélyén. 
Valóban kevés embert vonz ez annyira, hogy szenvedé-
lyes és fanatikus tevékenységévé váljon.

mcs  Veszélyes és félelmetes is, hogy az ismeret-
len felé haladtok a szűk járatokban. 
GERGŐ  Idő kell ahhoz, hogy elsajátítsuk a megfelelő tu-
dást, melynek birtokában biztonsággal mozoghatunk. 
A barlangászat veszélyes sport, de ezt mindig csopor-
tosan műveljük, senki sincs magára hagyva. A cserké-
szetben is ezek a közösségi formák jelentik a bizton-
ságot. Fontosabb a csapat, mint az egyéni ambíciók, a 
csapat érdekében hozzuk meg a döntéseinket.

mcs  Földrajzi adottságainknak köszönhetően ne-
künk, magyaroknak nincs olyan tapasztalatunk, 
mint neked, aki közel volt a 7,9-es erősségű nepáli 
földrengés epicentrumához. Hogy kerültél oda?
GERGŐ  2014 őszén három hónapon át önkéntes segí-
tő voltam egy nepáli iskolában, ahol megismerkedtem 
egy jezsuita testvérrel. Amikor elbúcsúztunk november-
ben, megígértem neki, hogy meglátogatom a papszen-
telése alkalmából. Betartottam a szavamat, szabadsá-
got vettem ki, és elrepültem Nepálba. A papszentelés 
ideje egybeesett a pusztító földrengéssel. A szertartás 
egy ici-pici faluban volt, ami önmagában is különleges 

Nepálból jelenti Szabó Gergely
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és rendhagyó, hiszen a papszenteléseket nagy kated-
rálisokban és székesegyházakban szokták megtartani. 
Nepálban is vannak nagyobb templomok, ezért ez ott is 
ritkaságszámba megy. A jezsuita testvér külön kérése 
volt, hogy a szülőfalujában történjen meg a szertartás, 
ahol talán kétszázan élnek. A helyi püspök és a többi 
jezsuita atya vállalta az egy napig tartó utazást Kat-
manduból, a fővárosból a falucskáig. Időnként hajme-
resztő utakon jártunk, rozoga buszokon, ami önmagá-
ban különlegessé tette az eseményt, de aztán derült ki, 
hogy egy kis falusi iskola udvarán tartotta a szentelést 
a püspök atya. 

Idézet Gergő blogjáról
„Tíz perc telhetett el a záró áldás és a papi csoport-
kép után, mikor az atyák éppen visszatértek az udvarra, 
hogy a hamarosan kezdődő kulturális programot közö-
sen élvezhessük. Egyszerre fura rezgést éreztünk a lá-
bunk alatt. A remegés erősödött és számomra másfél 
másodperc alatt világossá vált miről van szó. Félelme-
tes volt. Szinte hullámzott a lábunk alatt a föld. A mel-
lettünk lévő, kétemeletes, félkész vasbeton szerkezet 
táncolt, mintha gumiból lett volna. A rajta bámészko-
dó gyerekek és egy-két anyuka riadtan nézett erre-arra. 

Akik alul voltak, kiszaladtak, de az emeleten lévőknek 
erre nem volt lehetősége. A kőfalak egy része leomlott, 
de szerencsére nem volt ott senki, és a betonszerkezet 
is kiállta a hosszú másodpercekig tartó rengéseket. A 
föld megnyugodott, az ünneplő falubéliek pedig azon-
nal elrohantak, hogy 
megnézzék mi tör-
tént az otthonaikkal. 
Mi az iskolaudva-
ron maradtunk, ahol 
minden vendég lázas 
telefonálásba kez-
dett, mert egy ide-
ig még működött a 
mobilhálózat. A kul-
turális program per-
sze elmaradt. Kellett 
egy kis idő, de aztán 
úgy tűnt megnyu-
godtak a kedélyek, 
lassan az ebéd is 
megkezdődött, 
mert az nem ma-
radhatott el.

Tudtad?
A földrengést a kőzet törése, 
vagy a kőzetlemezek egymáshoz képesti elmozdulása okozza. Azt a Föld mélyében levő pontot, 
ahol törés vagy az elmozdulás 
megindul, hipocentrumnak, 
magyarul fészeknek nevezik. 
A hipocentrum fölött a Föld 
felszínén elhelyezkedő pont az 
epicentrum. A hipocentrum és 
epicentrum távolsága a föld-
rengés fészekmélysége, ami 
néhány km-től akár 600-700 
km-ig is terjedhet. A rengések 
döntő többségének hipocentru-
ma legfeljebb 30 km mélységű. 
(foldrenges.hu)
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nepáli nyelvet, ellenben az egyik idős jezsuita atya, aki 
azonnal jelentkezett segíteni a helybelieknek, talált egy 
rászoruló családot. Az anyuka két kicsi gyerekével ci-
pelte ki a romok közül az élelmiszereket, amik addig az 
összeomlott ház raktárában voltak. Az atya odament 
hozzájuk, kérdezte, miben segíthetünk. Ők erre azt vá-
laszolták mosolyogva, 
kedvesen, hogy nem 
tudunk, köszönik szé-
pen. Az atya ezután 
lefordította nekünk 
a választ, de azt is 
hozzátette, hogy mi 
azért menjük csak 
oda, és tegyük a dol-
gunkat, amiben úgy 
látjuk, tudunk nekik 
segíteni. Ehhez kel-
lett egy kis bátor-
ság, hiszen olyan 
emberekkel kellett 
együttműködjünk, 
akiknek nem is ért-
jük a nyelvét. Való-
jában nekünk kellett megkeresnünk, meglátnunk azt, 
hogy miben tudunk nekik segíteni. Észrevettem egy be-
szorult krumpliszsákot, felmásztam érte, és kiszabadí-
tottam a romok közül. A gyerekek, látva a mi lelkese-
désünket, beszálltak, és közösen folytattuk a munkát. 
Ezáltal sikerült magunkat is hasznossá tenni. Okosság-
ra, bölcsességre van szükség ahhoz, hogy ott segít-
sünk, ahol tényleg muszáj. Bátorság és leleményesség 
kell hozzá, hogy feltaláljuk magunkat. Nem könnyű se-
gíteni másoknak, és a cserkészet egy jó alkalom arra, 
hogy ebben fejlesszük magunkat.

mcs  A gyerekek sokszor arra várnak, hogy a fel-
nőttek mondják meg nekik, mit kell tenniük. Ez a 
segítségnyújtással is így van. Ha arra kérjük őket, 
nyissák ki az ajtót, vagy adják át a helyüket a bu-
szon, megteszik. 
GERGŐ  Nekem is ez a tapasztalatom, de nem csak a fi-
atalokkal, hanem a felnőttekkel is. A felismerésre és a 
tett bátorságára sokkal kevesebben készek. Azt gon-
dolom, hogy a cserkészet pont ebben kell, hogy vezető 
szerepre találjon. Hogy a cserkészközösségben felnövő 
gyerekek olyan felnőttekké váljanak, akik felismerik és 
megteszik, amire másnak szüksége van. Kell ehhez egy 

Az étkezés után odajött hozzánk egy helybéli fiatalem-
ber és tört angolsággal a következőt mondta:

„Én hindu vagyok, ti pedig keresztények és a ti Istenetek 
megvédte a falunkat. Mindenki itt volt az ünnepen és 
ezért senki sem halt meg ebben a faluban a földrengés 
miatt. Soha nem fogjuk ezt elfelejteni. Nagyon hálásak 
vagyunk, hogy itt vagytok.”

Megindító volt ezt hallani és később, mikor körbejártuk 
a falut, meg is értettem, miért mondta ezt. Nagyon sok 
házban omlottak le falak és tíz-tizenöt ház teljesen ösz-
szedőlt, de a faluban senki sem sérült meg. Látva a ro-
mokat, belegondolni is szörnyű, hogy mi történhetett 
volna, ha a falu apraja-nagyja nem az iskola udvarán 
tartózkodik.”

Egészen különleges 
hangulatban voltunk 
még három napig 
a faluban, a helyiek 
alapvetően barátsá-
gos, vendéglátó ter-
mészetén éreztük 
a fokozott mértékű 
szeretetet. Bármer-
re mentünk, moso-
lyogtak az emberek, 
sokszor hívtak ma-
gukhoz teázni, be-
szélgetni. Nagyszerű 
dolog volt ezt meg-
tapasztalni.

mcs  A földrengés után cserkészek is segítettek a 
romok eltakarításában, az emberek ellátásában. 
Nemzetközi szinten is megmozdult a cserkésztár-
sadalom. Te mit tanácsolsz a gyerekeknek, mit te-
gyenek, ha a körülöttük élők bajba kerülnek? Egy 
ilyen hatalmas katasztrófa esetén az ember ösz-
tönösen magát menti, magára figyel.
GERGŐ  Bennem azonnal megfogalmazódott a segít-
ségnyújtás igénye, ahogy a mellettem álló társaim 
többségében is. Lehet, hogy ez a cserkészetnek is kö-
szönhető, de ilyen helyzetben mindenkiben, aki egy ki-
csit is érzékeny az embertársai sorsa iránt, abban tu-
datosul, hogy segíteni akar. Egy ilyen helyzetben nem 
is olyan egyszerű ezt megtenni. Én nem beszélem a 
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adag bölcsesség is, hiszen ahol nem tudunk, nem le-
het segíteni, ott árt a kotnyeleskedés. Nepálban voltak 
olyan helyzetek, életmentő akciók, ahol tényleg csak 
a legjobban felkészült profi mentők, képzett csapatok 
mentek bevetésre, ott nekünk nincs keresnivalónk. Be 
kell érnünk sokszor egyszerűbb tettekkel. Ehhez alá-
zatra van szükség, hiszen mindig nagy dolgokat szeret-
nénk tenni, hogy büszkélkedhessünk vele, és saját ma-
gunkat dicsőítsük általa. Közben meg az is lehet, hogy 
valójában nagyobb segítség, ha főzünk egy paprikás 
krumplit a mentésben dolgozóknak. 

mcs  Változott-e a viszonyod a Földdel, boldogan 
mész legközelebb barlangászni?
GERGŐ  Nem hiszem, hogy a következő szakági progra-
mon nélkülem maradna a csapat, viszont valóban vál-
tozott bennem valami. Nepálból hazafelé várakoznunk 
kellett a reptéren. A hatalmas utasszállítók, tehergé-
pek jöttek-mentek odakint, beleremegett a föld. A kö-
rülöttem várakozóknak mindez föl sem tűnt, én viszont 
sokkal érzékenyebb lettem a húsz-huszonöt utórezgés 

miatt, amelyek időnként éjszaka értek az ágyban. 
Olyankor felriadva szaladtam az ablakhoz, ajtóhoz ki-
ugrani, ám addigra éppen elültek a rezgések. Ez a rajt-
készültség belémivódott. Most éppen ülök az irodában, 
és elhaladt egy kamion az épület előtt, én meg felka-
pom a fejemet. Egy ilyen fajta érzékenység jelent meg 
az életemben és ki tudja, meddig kísér el. 

Tudtad?
Magyarország területén évente 
átlagosan 100-120 kisebb föld-
rengést regisztrálnak érzékeny 
műszerek segítségével. Ezek 
nagy része a lakosság számára 
nem érezhető. Évente négy-öt 
olyan földrengés keletkezik, 
mely az epicentrum környékén 
már jól érezhető, de károkat 
még nem okoz. Jelentősebb ká-
rokat okozó rengés csak 15-20 
évenként, míg erős, nagyon nagy károkat okozó földrengés 40-50 évente jelentkezik.
(foldrenges.hu)
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avaly Balaton „majdnem megkerülő” utat jár-
tak be kerékpáron, két hét múlva viszont zán-
kai központú csillagtúrára hívják a kerekező-

ket. Bognár-Petőváry Zalán őv. (16.), BoPeZ, a X. ke-
rületi kerékpáros szakvezető szervezi a Felfedező 
táborok kerékpáros alkalmait is, amelyre nem csak 
civilek, hanem cserkészek jelentkezését is várja. Ez 
a mostani Balaton-C csillagtúra lehetne a felfedező 
bringások előtábora, hiszen június 29-től a gyere-
kek szintén itt, Zánkán és a közeli Káli-medencében 
fognak tekerni.

Balaton-C
Újra tekernek a bringás cserkészek

Fürdés és bringázás: III. Balaton-C szakági 
hétvége június 26–28-án. A Bringás szakág 
tagjai harmadik alkalommal szerveznek 
balatoni túrát, ezúttal a nagyobbakat 
várják egy könnyített terepen.

T

mcs Miért hagytatok fel a Balaton kerüléssel?
BOPEZ  Szerettük volna, hogy minél többen érezze-
nek késztetést a részvételre, ezért az indulási idő-
pontot is péntek délután öt órára időzítettük. A Déli 
pályaudvar jegypénztáránál fogunk találkozni, hogy 
ide tudjon érni az is, akinek napközben dolga van. 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan 
nincsenek technikailag felkészülve a nagyobb tú-
rákra, olyan is előfordult már, hogy edzett, más 
sportot űző srácok kölcsön bicajjal igencsak lefá-
radtak az úton. Nem rájuk volt szabva a kerékpár, 
és nem is ugyanazokat az izomcsoportokat dolgoz-
tatták, mint szokták. Most napi harminc kilomé-
ternél nem lesz több egy táv, inkább arra utazunk, 
hogy alaposabban megismerjük a körülöttünk el-
terülő tájat. Tavaly volt egy nap, amikor erre, a Ká-
li-medence környékén bringázgattunk, és ez min-
denkinek tetszett. Gyönyörű a táj, nem is nehéz a 

terep, és nagyon sok 
látnivaló akad. A fel-
nőtteknek lehető-
ségük lesz borkós-
tolásra, és meglá-
togatunk kilátókat 
is. Nem hajtjuk szét 
magunkat. Tavaly 
többen lefáradtak, 
mire a tábortűzre 
került sor, és inkább 
aludni mentek. A 
vándortúrán az ösz-
szes holminkat ma-
gunkon kellett cipel-
ni. Volt, hogy tizen-
öt kilós teher volt a 
kerékpárunkra sze-
relve. Nem csoda, 
hogy az ötven kilo-
méteres napi adag 

megviselte a szervezetünket a nyári hőségben. A 

csillagtúrán ott tudjuk hagyni a csomagok egy ré-
szét, és csak a legszükségesebbeket visszük ma-
gunkkal. 

mcs  Zánkán lesz a főhadiszállásotok. Ott mire 
számíthatnak a túrázók?
BOPEZ  A szállásadónk egy családi ház alsó szint-
jén alakított ki apartmant, és még a kertben tudunk 
sátrat verni, ez a jelentkezők létszámán múlik. 600 
méterre leszünk a parttól, Zánka ófalu részében. Itt 
biztonságban tudhatjuk a kerékpárokat is. A prog-
ram szerint pénteken érkezünk, este kicsit körülné-
zünk Zánkán, csobbanunk a vízben. Az esti tábortűz 
mellett megtervezzük a másnapot. Van pár ötletünk 
és bejárt útvonalunk Techet Gábor csst. (433.) I. ke-
rületi kerékpáros szakvezetővel, de megkérdezzük a 
résztvevőket, hogy kinek mi tetszene inkább. Térkép 
alapján kitaláljuk az optimális útvonalat, és azon 
indulunk neki. Szombat lesz az igazán sűrű napunk, 
hiszen a Balaton-felvidék rengeteg látnivalót tarto-
gat. Számomra ez a nemzeti park az egyik leggyö-
nyörűbb az országban. Szakaszos útvonalon járjuk 
be a 20-25 kilométernyi távolságot, a települések 
kellemes közelségben vannak egymástól. Körülbe-
lül három órát fogunk a nyeregben tölteni, ami a 

gyakorlatlan kerékpározóknak sem jelent megter-
helést. Vasárnap már kevesebbet fogunk tekerni, 
akkor a visszaút előtt a strandon zárjuk a napot.

mcs  Mit vigyenek magukkal a túrázók?
BOPEZ  Fontos, hogy csomagoljanak egy kisebb tás-
kát is, hogy a nagyot hátrahagyva könnyedén tud-
janak mozogni. A világítást, a kerékpárt természe-
tesen le kell ellenőrizni, hogy a KRESZ-nek megfele-
lő állapotban legyen. Láthatósági mellény is kelle-
ni fog a biztonságunk érdekében. Ez a Balaton-C a 
vándor plusz korosztályok számára lett kitalálva, de 
pontosan ugyanezen a helyszínen lesz június 29-től 
a Felfedező tábor kerékpáros programja, amelyet 
kifejezetten a felsősöknek szánunk, legyen akár 
cserkész is, nem csak a mozgalmon kívüli felfedező. 
A cserkészek az erdei táborokban vannak otthon, 
viszont a Felfedező tábor evezős és kerékpáros tá-
borozásra is lehetőséget ad, így az eddig e két terü-
leten magukat ki nem próbált fiatalok is belekóstol-
hatnak a vízi- és kerekes életbe. 
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z amerikai szituációs komédia (The Big Bang 
Theory sitcom), itthon Agymenők címmel futó 
sorozat szereplőinek hála, az eddig unalmasnak 

hitt „okoskák” élete csupa derű és kacagás, mi leg-
alábbis sokat nevetünk rajtuk. A végeredmény, hogy 
tömegek szerették meg a karaktereket, rajtuk keresz-
tül a tudományok világát. 

2015. június 6-án hatalmas Agymenők Birodalommá 
alakult a Fővárosi Állat- és Növénykert, ahol izgalmas 
játékok és feladatok vártak mindenkire. Különböző 
állomásokon, más és más tudományokban próbál-
hattuk ki magunkat, a matematikától az űrkalandon 
át, az állatismeretekig. Mi, cserkészek is ott voltunk! 
Tesztelhettük a tudásunkat, miközben az állatok vi-
lágával is testközelbe kerültünk. Találkoztunk a leg-
nagyobb ragadozókkal és a legkisebb rágcsálókkal 
is. Akik teljesítették a kihívásokat, a nap végén igazi 
Agymenőkké váltak, és jutalomban részesültek!

vá
ro

si
 d

zs
un

ge
l

agymenő!Legyél te is

Az okos, eminens, szorgalmas, kockafejek 
ideje lejárt, itt vannak az okos, eminens, 
szorgalmas kockafejek, akik mégis menők! 

A

Ideje korán kezdeni!
A június 6-i program egy egész napos, tudásalapú, 
interaktív családi társasjáték volt, amelynek alap-
jait a HVG Junior Okoskönyvei adták, olyan témákat 
érintve, mint történelem, fizika, kémia, biológia, robo-
tok, űrkutatás, és híres emberek. 

A Fővárosi Növény- és Állatkert területén tizenöt ál-
lomásból álló akadálypályán várták a résztvevőket 
az állatkert zoopedagógusai, akik a tapizoo pontokon 
tigriskoponyával és jegesmedve manccsal is meglep-
ték a bátrakat. Az Ausztrália állomáson most is ott 
szundikálnak az állatkert új lakói, a koalák. Itt a tá-
voli kontinens őshonos állatairól kaptak kérdéseket 

a gyerekek. A következő tapizoo-ban Szibéria volt a 
téma, ahol egy szibériai tigris bajusza volt a fogdos-
nivaló. A családi napon a szülőknek is fontos szere-
pük volt, hiszen a feladatokat közösen kellett megol-
daniuk a gyerekekkel. 

A matematika-tudomány és számítástechnika is be-
mutatkozott az élménypedagógia segítségével. A 
Matekmágusok – KockaKobak állomáson idén is tö-
megek jártak: a tavalyi Agymenők napon már bizo-
nyítottak a mágusok a kiugróan népszerű játékos 
matekfeladataikkal. Codie robotok is segítettek a ta-
nulásban, csak egy okostelefon kellett hozzá és egy 
speciális alkalmazás, mellyel szintén játszva tanulha-
tóvá válik a száraznak hitt matematika.

Mi is ott voltunk!
Mi, cserkészek sem maradhattunk ki a természettu-
dományos játékból, hiszen a legrégebbi hagyomá-
nyokkal rendelkezünk a cselekedve tanulás oktatási 
módszere által. A legkisebbeket a Hív a természet – 
Farkaskölykök elnevezésű állomáson lepték meg az 
állatkert dolgozói, akik medvebőrbe bújtatták, és szü-
leikkel együtt egy medvecsapáson vezették keresztül 
a kis bocsokat. Az izgalmas út végén egy valódi med-
venap élményeivel gazdagodva tért vissza mindenki 
az emberek világába.

Az Agymenők élménynap főszervezőjeKovács Gergely 
(2.) cserkész, informatikus, marketing-kommunikációs 
szakember, pilóta, környezetkutató, zoopedagógus volt. 
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nagy csapatból kiváltak páran, és újraalakí-
tották az 1005. számú Don Bosco Szent Já-
nos Cserkészcsapatot Budaörsön. A csapat pa-

rancsnoka, Dunay Luca csst. és parancsnokhelyet-
tese, Marton Tamás csst. Major Szabolcsnak (903.) 
adott interjút, amit mi terjedelmi okokból kicsit rö-
videbben adunk közre.

msz  Kinek az agyában fogant meg az ötlet, hogy 
kiváljatok a 433-ból? 
MARTON TAMÁS  Nem miénk volt az alapötlet. A budapes-
ti Szent Imre és a Szent Margit gimnáziumban nagyon 
sok budaörsi járt, és egyre többen lettek a csapatunk-
ban. Így jött a kezdeményezés, hogy mivel nekünk úgy-
is sok az őrsvezetőnk, és sokan vagyunk, egyre kevésbé 
férünk el a csotthonban, az új őrsvezetők menjenek ki 
Budaörsre, és ott tartsanak őrsgyűlést a helyi gyerekek-
nek. Így kezdődött az egész. 
DUNAY LUCA  2008-ban indultak a helyi őrsök. Régeb-
ben működött ott két csapat is. Mi most az egyiket 
élesztettük újra.
TAMÁS  Felvettük a volt csapatparancsnokkal a kapcso-
latot, és dumáltunk vele. A csapat ’90-ben alakult, és 
2002-környékén oszlottak fel. Nagyjából hatvan fővel 

Újraalakult az 1005. számú
Don Bosco Szent János Cserkészcsapat

A budai 433. számú Szent Bernát Cserkész -
csapatból ebben az évben jó néhány vezető 
és kiscserkész lépett ki. Mi ennek az oka? 
Lezser vezetők? Rossz programok? Durva 
bánásmód? Szó sincs róla!

A

működtek az ezredforduló környékén. Most van négy 
őrs, plusz az őrsvezetők, meg mi, és bővül folyamato-
san, szóval olyan 40-50 a jelenlegi létszám.
LUCA  Ez a csapat egy kiscserkész rajból vált le, és a kis-
cserkész őrsök őrsvezetői a 2008-ban indult őrsökből 
nőttek ki. Emiatt vannak vándoraink illetve képesített 
őrsvezetőink, akiknek nincs őrsük, de jönnek segíteni a 
portyákra. Majd ha Tamás őrséből lesznek őrsvezetők, 
akkor őket át fogjuk kérni a 433-ból.

msz  Akkor elég szoros az együttműködés.
TAMÁS  Táborozni is együtt megyünk idén, jövőre, még 
nem tudjuk. Akkor ugye KNT lesz. Akkor talán jobban 
meg tudjuk oldani a dolgot. Utána pedig, ahhoz mérten, 
hogy hogy állunk, lehet egy teljesen külön tábor.

msz  Kiktől kaptatok segítséget a csapat mega-
lakításához?
LUCA  Meg kell említenem Rudan Jánost cst. (25.) és 
Németh Csengét cst. (1909.), akikkel mint kerületi 
vezetőtiszttel és titkárral bármikor lehetett levelezni, 
Kovács Vanda pedig nagyon sok diplomáciai segítsé-
get nyújtott. A lelkesedést és a felkérést Gál Tibi cs-
st-től kaptuk, aki a 433. akkori csapatparancsnoka 
volt, és nagyon sokat tett hozzá az ügyhöz.
TAMÁS  A jelenlegi csapatparancsnokkal, Balázs 
Bulcsú csst.-vel is elég szoros kapcsolatban va-
gyunk, aki egyidős velünk, az ST-t is együtt végez-
tük el. Szóval teljesen támogató a csapat, sohasem 
volt rossz a viszony, és nem is lesz!

msz  A szülők és a csapattagok hogyan fogadták 
az átállást? 
TAMÁS  Ez inkább a nagyoknál probléma, akik őrsve-
zetők, a csapatban nőttek föl. Tudtuk, hogy ez lesz.
LUCA  Tudtuk kezelni. Az én őrsömből vannak őrsvezetők 
nálunk, és ők volt, hogy sikítoztak: „Jajj, akkor most nem 
megyünk velük közös programra?” Szerintem ehhez az 
kell, hogy az ő felnőtt rajuk, ez a kósza raj összetartson. 
A programokra el tudnak menni, és belátták, hogy a kivá-
lással nem érte őket akkora veszteség. Az 1005-ös csa-
pat egyre jobban kezd közösséggé válni. Van nyolc vezető, 

meg mi, és a legutóbbi vezetőségi gyűlésen már össze-
vissza poénkodtak, és tök jól tudtak együtt dolgozni. Akik 
szeptemberben jöttek, azok is kezdenek integrálódni. 

msz  Milyen problémákba ütköztetek és most mi-
lyen nehézségekkel kell megküzdenetek?
TAMÁS  Nekem a rajvezetés elég friss dolog volt, meg 
Lucának is - gondolom. Már lassan másfél éve tör-
tént, hogy beszéltünk Tibivel. Felvetette, hogy elkül-
dene minket ST-be. Nekünk annyiban volt eltérő más 
cserkészektől, akiket elküldenek ST-be, hogy egyből 
kaptunk egy rajt is, felkészítés nélkül. Vezetői tapasz-
talatunk az bőven volt, meg egy mamelukság, de en-
nek ellenére egyből a mélyvízbe kerültünk.
LUCA  Nekem elég nagy problémát jelentett, hogy 
megtanuljak jól kommunikálni azokkal, akikkel 
együtt dolgozom. Ha valamivel bajom van, azt nyíl-
tan megmondjam. Ha probléma van, akkor a meg-
oldást keressem, és ne azt várjam, hogy a másik 
odajön, és ápolgatja a lelkemet. Talán egy jövőbe-
li problémától félek: hogyan tudjuk fenntartani a 
lelkesedést? Jelenleg nagyon lelkesek a vezetőink, 
most jöttek ki a VK-ból, ahol sok jó élményük volt. 
TAMÁS  Problémát abban látok, hogy nálunk nem na-
gyon vannak az idősebb korosztályból. Utánunk egy-
ből az őrsvezetőink következnek. A vándor korosztály 
hiányzik, a kószákról sem tudom, hogy mennyire be-
szélhetünk, mert aki ebben a korosztályban működik 
a csapatban, az őrsvezető. Az őrsök közül mindegyik 
KCs korosztályú, a vezetőik ehhez mérten 16-17-18 
évesek. Szóval itt lesz egy hullám a korfában, ez ké-
sőbb is biztos jól megfigyelhető lesz, de ez igazá-
ból azon múlik, hogy a többieket is – akik nem lesz-
nek őrsvezetők a budaörsi őrsökből –meg kell tartani. 
Ez a legfontosabb része annak, hogy kooperáljunk a 
433-as rajokkal. Mert ők, mint egy őrs, a 433-ba tar-
toznak, de nálunk lesznek vezetők, vagy vándorok, 
vagy kószák. Tehát itt ez a kettősség nagyon fennáll. 
Nem is a kettősség a jó szó… hanem…
LUCA  Szimbiózis!
TAMÁS  Köszönöm! Tehát ez a szimbiózis nagyon 
erős, mert nekünk is érdekünk és a csapatnak is.

msz  Titeket hogyan érintett a kiválás?
TAMÁS  A jövőben lesz nagyon furcsa számunkra. 
Ugyanúgy, mint a vezetőinknek. Külön csapat va-
gyunk, de a valóságban ez még kevésbé érzékel-
hető. Persze muszáj törekednünk az önállóságra, 

különben soha nem fogunk sehova se jutni. Például 
most a nyári táborban a budaörsiek egy külön al-
tábor lesznek, még a KCS altáboron belül is, amit 
mi fogunk vezetni. Jövőre, a KNT lesz majd egy na-
gyon komoly lépés a csapat szeparálódásában, 
ahová teljesen külön csapatként tudnánk elmenni, 
de azért elég sok segítséget kapunk a szervezésben 
meg mindenben.
LUCA  Nekem nem volt olyan nehéz, mert az őrsöm 
gyakorlatilag „kihalt”, a rajunk is félévente ál össze 
egy projektre. Inkább az volt a nehéz, amikor a se-
gédtiszti feladataim miatt nem tudtam őrsgyűlést 
tartani. De megpróbálok eljárni őrsgyűlésekre.

msz  Milyen érzéseket váltott ki belőletek, amikor 
tudatosult bennetek, hogy nektek kell megalapí-
tani, újraindítani a csapatot, és egyikőtök az első 
csapatparancsnok lesz?
TAMÁS  A 433. akkori csapatparancsnoka, Tibi sze-
rencsére nagyon jól értett az emberekhez és a kom-
munikációhoz. (Luca a háttérben felkacag.) Úgy-
hogy ezt sohasem mondta ki nekünk. Feltételezte, 
hogy elég intelligensek vagyunk, hogy felmérjük mi 
lesz, így rádöbbentünk szépen lassan. Először elég-
gé féltem tőle, megmondom őszintén. Nem tudtam 
elképzelni, hogy ez az egész hogyan, meg mint lesz. 
Amikor azt beszéltük meg, hogy alkalmas rajveze-
tők leszünk, meg hogy irány a ST, akkor továbbgon-
doltuk a dolgokat.
LUCA  Csináljuk, ameddig csináljuk.
TAMÁS  Jajaja! És ez még olyan dolgokkal is jár, ami-
ket Tibivel nem beszéltünk meg, de tudtuk, hogy a 
mi feladatunk lesz. Telt az idő és közben a ST-t is 
elvégeztük. Rengeteg emberrel beszéltünk, és sok 
mindent láttunk, így a félelem bennem feloldódott. 
Azt gondoltam, hogy ez egy király dolog, amiért ér-
demes dolgozni, és továbbra is így gondolom! Az 
évekkel meg csak tapasztaltabbak leszünk. 
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A XXIII. világdzsembori

táborhelye
Yamaguchi, Kirarahama. Itt építettek a japánok egy kb. 3×1 kilométeres félszigetet 
a Csendes-óceán partján, a közeledő cserkész-világdzsemborira. 
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 zsebtükör

A hétköznapi életben eléggé 
megszokott, hogy az előszobá-
ban, mosdóban kihelyezett tü-
körben rendszeresen megnéz-
zük saját ábrázatunkat, és el-
lenőrizzük, hogy elfogadhatóan 
nézünk-e ki. Cserkésztáborban 
erre nincs ilyen magától értető-
dő megoldás, ezért hasznos le-
het egy hordozható zsebtükör 
erre a célra. 

A tükörről sokaknak az üvegtü-
kör jut eszébe, ám az tábori kö-
rülményekre korántsem ideális, 
ugyanis törékeny. Jobban járunk 
tehát, ha tábori zsebtükörként 
nem üvegtükröt használunk, 
hanem egy fényesre polírozott 
fémlemezt. Ilyenhez nem fel-
tétlen egyszerű hozzájutni, de 
egy remek beszerzési forrást je-
lent a tönkrement számítógépes 

merevlemez, amelyből magát az 
adatokat tároló lemezkorongot 
kell kiberhelnünk. Ez a korong 
tükör fényességű, és tükörként 
használható is. A winchester tí-
pusától függően több méretben 
is előfordul, nyilván a nagyobb 
változatokat érdemes beszerez-
ni. A korong közepe lyukas, ám 
ez nem korlátozza használható-
ságát, sőt, ennél fogva például 
egy kis ágcsonkra is akaszthat-
juk az őrsi körletben álló fán.

A tábori zsebtükör azon kívül, 
hogy kinézetünket ellenőrizzük, 
más célra is szolgálhat. Példá-
ul ennek segítségével nehezeb-
ben szemrevételezhető testré-
szeinken is átvizsgálhatjuk ma-
gunkat, hogy nem csípett-e meg 
kullancs, vagy a tábori élet so-
rán begyűjtött kisebb-nagyobb 
horzsolásaink gyógyulását is 
nyomon követhetjük. De lega-
lább ilyen érdekes a tükröt jel-
zésre használni.

 jelzőtükör
Alighanem sokan vagyunk, akik 
az iskolában jó viccnek tartot-
tuk tükörrel vagy egyéb, tükrö-
ződő tárggyal a napfényt osz-
tálytársaink szemébe villogtatni. 
Ugyanez a működési elve a jelző-
tükörnek, amelyet egyrészt cser-
késztáborban, hadijátékon vagy 
egyéb alkalmakkor, másrészt 
vészhelyzetben is lehet használni 
a figyelem felkeltésére. 

Utóbbi olyankor jöhet számítás-
ba, ha lakatlanabb vidéken jár-
va eltévedünk, esetleg autónk 
lerobban és szeretnénk segít-
séget kérni úgy, hogy nincs mű-
ködő telefonunk, rádiónk vagy 
egyéb erre szolgáló eszközünk. 
A tükörrel villantva felhívhatjuk 
magunkra mások, akár a minket 
kereső mentőalakulatok, kuta-
tó repülők, hajók és egyéb jár-
művek figyelmét is, bár termé-
szetesen csak akkor, ha távolról 
is, de látjuk, hol járnak. Ennek 
elsősorban ember lakta helyek-
től távol lehet jelentősége, ahol 
minden megcsillanás feltűnik az 
észlelőjének - hiszen elüt a ter-
mészeti környezettől.

Tükör használata jelzésre
A tükörrel való jelzésre ter-
mészetesen csak tűző napsü-
tésben van lehetőség, és ak-
kor sem akármerre: ha 90 fok-
nál nagyobb szögben próbálunk 
tükröz ni, már jelentősen romlik 
a hatékonysága. 

1 Fogjuk a tükröt az élénél 
fogva, mutató- és hüvelyk-

ujjainkkal közbezárva, arcunk 
elé emelve. Figyeljünk, hogy 

kezünk ne takarja, és ne is ár-
nyékolja a tükör felületét, mert 
annyival is kevesebb fényt ver 
vissza.

2 Nézzünk keresztül a tükör 
közepén lévő résen (ha ilyen 

nincs a tükrön, akkor fölötte). 

3 Kicsit lefelé billentve a 
tükröt, először magunk elé 

a talajra vetítsük a visszavert 
fényt. Ezt a fényfoltot szemmel 

tartva billentsük fölfelé a tük-
röt, miközben a jelezni kívánt 
irányba állítjuk. A fényfolt a ta-
lajon látszik, ahogy eltávolodik 
tőlünk. A mozdulat közben meg 
tudjuk becsülni, mennyire kell 
mozdítanunk, hogy a távolban 

álló emberre vetüljön a fény. 
Nem csak a talaj, de egyéb, nem 
túl távoli tereptárgyak, fák is 
segíthetnek a fénycsóva irány-
zásában, vagy jobb híján egyik 
kinyújtott kezünk ujja hegyével 
is segíthetünk célozni.

4 Ha úgy gon-
doljuk, hogy a 

megfelelő irányba 
villan a fény, apró 
mozdulatokkal 
mozgassuk a tük-
röt. Így egy na-
gyobb felületet 
besugárzunk, az 
onnan felénk néző 
emberek pedig 
többszörösen felvillanó fényt 
fognak látni, és remélhetőleg 
ráeszmélnek, hogy ezzel valaki 
szándékosan jelez nekik.

 mosdótál
Állótáborban általában min-

den őrsi felszerelésnek 
része egy nagyobb 
műanyag lavór, ám 
mozgó táborban, 
kenu- vagy bicajtúrán 
már nem ilyen egysze-
rű a helyzet, hiszen 
fontos szempont 
az elcsomagolha-
tóság és a mini-
mális súly is. Mo-
sakodáshoz vagy 

borotválkozáshoz 
viszont itt is jól jönne egy kö-
zepes tálka. 

A vulkanizált gumiból készült, 
összehajtogatható edény ép-
pen erre a feladatra ké-
szült. 20 centiméteres 

átmérőjével és 10 centiméteres 
mélységével tökéletes szolgá-
latot tehet a fenti célokra, ám 
összehajtva mindössze néhány 
centi vastag és egy zsebben is 
elfér. A rögzítést és a hordást 
a pereméről lógó praktikus fül 
segíti. Használatánál arra kell 
ügyelni, hogy anyaga miatt tar-
tása nem annyira merev, vagyis 
megtöltésnél és töltött állapot-
ban való szállításánál, leraká-
sánál összerándulhat, és a víz 
egy része kilögybölődhet.

va
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n 
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av
aFigyelem!

Soha ne villogjunk a tükörrel 
ok nélkül - tehát vész esetét 
leszámítva - járművekre, mert az 
elvakíthatja a jármű vezetőjét, 
pilótáját és így balesetet okozhat.
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A Hold legsötétebb oldalaSally Gardner

Más vagy, mint a többiek? Alacsony vagy? 
Magas vagy? Kövér, vagy épp sovány? Nem 
tudsz focizni, vagy épp a sporthoz értesz 
igazán, és nem megy a matek? Kész vagy 
leszámolni a szorongásaiddal? Meríts erőt 
Standish történetéből, és győzd le 
félelmeidet, állj ki az igazadért!

T

sz
am

ár
fü

l

örténetünk egy elképzelt, komor világban ját-
szódik, valamikor a múltban, éppenséggel egy 
számunkra fontos évben, 1956-ban. Az Anya-

föld állama hasonlít is a kommunista diktatúráéhoz, 
na meg a náci birodalomhoz is. Az önkényuralmak 
sokban hasonlítanak, például mindenkit rettegésben 
tartanak. A gyerekek rettegnek a kegyetlen tanárok-
tól, a felnőttek a spicli szomszédoktól, és minden-
ki fél a bőrkabátos rendőröktől meg a fekete autók-
tól. Mindezt az Anyaföld iránti feltétlen rajongással 
illik vagy muszáj palástolni. Légy egyforma, ne lógj 
ki, különben feljelentenek, átkutatják a házadat és a 
gondolataidat is. Lelkileg és fizikailag is bántalmaz-
nak: nem válogatnak a módszerekben, hogy hű alatt-
valót faragjanak az állampolgárokból, akiknek az a 
dolga, hogy éjjel-nappal a rendszert éltessék. Aki el-
lenszegül, az előbb-utóbb eltűnik.

Főhősönk Standish Treadwell, egy tizenötéves 
srác, aki több szempontból is kilóg sorból. Nem 
ügyes, nem okos 

elkalandoznak, és ahol fagylaltkékszínű 
Cadillacben utazva gyönyörködnek az 
elképzelt tájakban, és csodálják meg 
a felszabadult emberek vidámságát. 
Mindazt, ami életükből annyira hiány-
zik. Álmodozásaik helyszínén az embe-
rek rájönnek, hogy nincsenek egyedül, 
meg tudják különböztetni a rosszat a 
jótól, ezért képesek fellépni az elnyo-
más ellen. 

A hatalom katonai támaszpontot akar 
létesíteni a Holdon, hogy az ellenséget onnan támad-
hassa. Sokan kételkednek az akció kivitelezhetősé-
gében, földalatti mozgalom is szerveződik. Akit le-
lepleznek az a legjobb esetben is átnevelő táborba 
kerül. Hector és családja túl sokat tud a Holdra terve-
zett akcióról, útban vannak. Standish kezdettől fogva 
érzi, hogy valami nincs rendben a Holdra szállással. 
Amikor Hectorékat elviszik, elhatározza, hogy megke-
resi és megmenti legjobb barátját.

A 100 rövid fejezetre osztott könyv a diszlexiás Stan-
dish naplószerű elbe-
szélése. Nyelvezete 
ezért egyszerű, nél-
külöz minden sallan-
got, könnyen olvasha-
tó, hétköznapi, mégis 
élvezetes. Standish azt 
mondja, amit gondol, 
ezért aztán néha kemé-
nyen fogalmaz… 

A fordító, Pék Zoltán 
2014-ben elnyerte az 
Év Gyermekkönyve-díjat 
ezzel a fordítással, és nem véletlenül. Standish (na 
meg az írónő, Sally Gardner) egyedi stílusát bravúro-
san ültette át mai nyelvezetre. Sally Gardner egyéb-
ként maga is olvasási részképesség zavarral  küzdött 
gyerekkorában. Ő is ki volt téve osztálytársai szur-
kálásainak, ezért tudatosan szerkeszti úgy könyveit, 
hogy az olvasási zavarral élők is könnyebben élvez-
hessék azokat. A rövid fejezetek és a nagyobb betű-
méret is ezt a célt szolgálják. Mindez persze azoknak 
is garantált élvezetet nyújt, akiknek természetes a 
betűk összeolvasása szöveggé. Ha megnézed ezt a 

videót, nagyjából képet kapsz arról, mi okoz nehézsé-
get a diszlexiásoknak: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=1O7pJaWrphM

Részlet a könyvből
Egy
Azon töprengek, mi lett volna, ha.
Ha a focilabda nem repül át a falon.
Ha Hector nem megy el megkeresni.
Ha a sötét titkot nem tartja magában.
Ha…

Gondolom, akkor másik 
történetet mesélnék. 
Tudjátok, annyi mi-lett-
volna-ha van, ahány 
csillag az égen.

Kettő 
Miss Connolly, a régi 
tanárnőnk mindig azt 
mondta, hogy a tör-
ténetet az elején kell 
kezdeni. Tiszta ablak 
legyen, amin átlátunk. 

De szerintem nem így értette. Senki, még Miss Con-
nolly sem mer arról írni, amit azon a koszos üvegen 
át látunk. Jobb ki sem nézni. Ha pedig muszáj, akkor 
érdemesebb hallgatni róla. Sose lennék olyan bugy-
gyant, hogy azt leírjam, papírra aztán pláne nem.
És még ha akarnám, se tudnám.
Tudjátok, még a saját nevemet se tudom leírni, csak 
kimondani:
Standish Treadwell.
Nem tudok olvasni, nem tudok írni.
Standish Treadwell nem valami okos gyerek.
Miss Connolly volt az egyetlen tanár, aki azt mondta, 

Megjelenés éve: 2013
Kiadó: Kolibri kiadó
Műfaj: ifjúsági regény
Terjedelem: 282 oldal

A könyv rövid fejezeteit kis rajzok dobják fel egy légy, egy patkány, egy 
üveg méreg és férgek szereplésével. Ha végigpörgetjük a könyv lapjait, 
mozgóképként elevenednek meg - kapcsolódva a tartalomhoz.

A könyv a kiadó magasfeszültség sorozatának első darabja. A soro-
zatban olyan köteteket adnak ki, amelyek őszintén, tabumentesen tár-
gyalnak ki olyan témákat, amelyekről gyakran hallgatnak a felnőttek. 
Tartalmas, lebilincselő, de nem könnyű olvasmány!

Fülpresszum

- legalábbis ezt gondolja magáról, hiszen nem tud se 
írni, se olvasni, mert diszlexiás. Osztálytársai meg-
alázzák, kiközösítik, mert még a szeme se áll jól: az 
egyik szeme kék, a másik barna – ebben is különbözik 
a többiektől. Nagyapjával él az Anyaföld Hetedik Zó-
nájában számkivettetként, ahol az emberek éheznek, 
és ki vannak téve a mindennapi zaklatásoknak. Stan-
dish szülei egy évvel korábban tűntek el.

Igazi változás akkor történik az életében, amikor a 
szomszédba költözik Hector és családja. Összebarát-
kozik a kedves és nyitott fiúval, aki meglátja Stan-
dish értékeit: szárnyaló fantáziáját és önzetlen jelle-
mét. Hector megtanítja Standishnek becsülni önma-
gát. Együtt találják ki a képzeletbeli bolygót, Juni-
pert, ahová hulladékból épített űrhajójukon gyakran 
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Standish azért más, mert eredeti. Hector mosolygott, 
amikor ezt elmondtam neki. Azt mondta, ezt ő ka-
pásból levette.
– Vannak a síneken gondolkodók, és vagy te, Stan-
dish, szellő a képzelet parkjában.
Ezt elismételtem magamnak: – És van Standish, aki-
nek a képzelete szellő a parkban, 
nem is látja a padokat, csak 
azt, hogy nincs kutyaszar ott, 
ahol kutyaszarnak kéne lenni.

Három
Amikor az igazgatói irodából 
hívattak, éppen órám volt, de 
nem figyeltem oda. Mert Hec-
torral a vízen túli városban jár-
tunk, egy másik országban, 
ahol az épületek addig nyúlnak 
felfelé, amíg ki nem lyukasztják 
a felhőket az égen. Ahol a nap 
technicolorban ragyog. Az élet a 
szivárvány tövében. Nem érde-
kel, mivel traktálnak bennün-
ket, láttam a tévében. Ott éne-
kelnek az utcákon, még esőben 
is énekelnek, lámpaoszlop kö-
rül táncolnak és énekelnek.
Ez itt a sötét középkor. Mi nem 

énekelünk.
De ez volt a legjobb áb-
rándom, amióta Hector 
és a családja eltűntek. 
Általában igyekeztem 
nem is gondolni Hector-
ra. Inkább elképzeltem 
magamat a bolygónkon, 
azon, amit Hectorral kö-
zösen találtunk ki.
A Juniperen. Inkább, mint 
hogy betegre aggódjam 
magam azon, mi tör-
ténhetett vele. És hosz-
szú ideje ez volt a leg-
jobb álom. Úgy éreztem, 
Hector ismét a közelem-
ben van. Egy hatalmas, 

fagylaltszínű Cadillac-
ben autókáztunk. Szinte éreztem a bőrhuzat illatát. 
Élénkkék, égszínkék, bőrüléskék. Hector ült hátul. A 
lehúzott ablak krómkeretén könyököltem, kezem a 
kormányon pihent, hazafelé tartottunk croca-colázni 
a kockás abroszú fényes konyhában, ahonnét a kert-
re látni, aminek a füvét mintha kiporszívózták volna.
Ekkor kezdett derengeni, hogy Mr. Gunnell a nevemet 

sz
am

ár
fü

lmondja.
– Standish Treadwell. 
Várnak az igazgatói 
irodában.
A pudvás életbe! Szá-
míthattam volna rá. 
Mr. Gunnell pálcájától 
könny szökött a sze-
membe. Akkorát csa-
pott a kezem fejére, 
hogy rajta hagyta a 
névjegyét, két vékony, 
vörös hurkát. Mr. Gun-
nell nem volt magas, 
de az izmai harckocsi-
izmok voltak, a kar-
jai meg jól olajozott 
harckocsikarok. Parókát 
viselt, ami önálló éle-
tet élt, de ő minden 
erejével azon igye-
kezett, hogy meg-
maradjon az izzadt, 
fényes feje tetején. 
A többi vonása még 
ennyire sem volt meg-
nyerő. Volt egy apró, 
sötét takonyfoltbaju-
sza, ami leért a szájá-
ra. Csak akkor mosoly-
gott, amikor pálcázott: 
az a mosoly felkunko-
rította a szája sarkát, 
és kilátszott a szikkadt-
pióca-nyelve. Jobban 
belegondolva nem is 
vagyok biztos benne, 
hogy a mosoly a he-
lyes kifejezés. Talán 
csak így torzult el a 
szája, amikor a ked-
venc sportjára össz-
pontosított: arra, hogy 
bántson másokat. 
Nem érdekelte, hová 
csap le a pálca, csak 
húst érjen, csak össze-
rándulj.

Tudjátok, csak a vízen 
túl dalolnak.
Itt réges-rég ránk 
szakadt az ég.

Négy
De igazán az mart be-
lém, hogy mérföldekre 
járhattam. Nem is lát-
tam, hogy Mr. Gunnell 
közeledik, pedig szabá-
lyos kifutópálya húzó-
dott az asztala és köz-
tem. Azt akarom ezzel 
mondani, hogy a te-
rem legvégében ültem, 
a tábla akár egy má-

sik országban is lehetett 
volna. A ráírt szavak 
az én szememnek úgy 
táncoltak, akár a cir-
kuszi lovak. Legalábbis 
sose maradtak nyug-
ton annyi időre, hogy 
kiókumláljam, mit is 
akarnak jelenteni.
Egyetlen szót tudtam 
elolvasni, amit ha-
talmas vörös betűk-
kel nyomtattak a Hold 
képe fölé. Na, az a szó 
jól szájon vágta az 
embert.
ANYAFÖLD.
Mivel hülye voltam, 

és nem volt semmim, 
ami illett volna a vona-
las papírra, elég rég 
ültem az osztály vé-
gében ahhoz, hogy 
tudjam, szinte látha-
tatlanná váltam. Csak 
akkor kerültem fókusz-
ba, amikor Mr. Gunnell 
tankkarjának mozgásra 
volt szüksége.
Csak akkor láttam vö-
röset. 
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vízház egy olyan építészeti megoldás, melynek 
során a szilárd építőanyagok – üveg és alumí-
niumváz – közé szigetelőanyagként vizet vezet-

nek, és az így kialakított építőelemekből készítik el 
a megálmodott épületet. A felépítményben ezért tu-
lajdonképpen mindent körbe vesz a víz, a padlótól a 
mennyezetig áramolva mindenütt, csak a nyílászáró 
szerkezeteket, ajtókat, ablakokat kivéve.

A víz számos kivá-
ló tulajdonsággal bír, például kiegyenlíti a hőmérsék-
let különbségeit, ezért hűtésre és fűtésre egyaránt 
alkalmas. A Föld nagy részén korlátlanul és szinte in-
gyen hozzáférhető például az esővízből. Jó a hőtáro-
ló képessége, ezért szigetelőanyagnak sem utolsó. Ha 
az építési területen is rendelkezésre áll, akkor szállítá-
si költsége sincs, így a környezetszennyezés sem me-
rül fel. Ha pedig nincs szükség rá, vissza lehet enged-
ni a természetes körforgásba. A víznek nincs szüksé-
ge napelemekre, maga is össze tudja gyűjteni a nap 
energiáját és leadni azt. Hűteni ugyanezen az elven 

tud: az éjszakai lehűlés frissességét is képes leadni. 
Az energia hatékony tárolására persze rá is kell segí-
teni valamiképp, hiszen télen aligha elegendő a Nap 
energiájának hasznosítása ahhoz, hogy a megfagyás 
elkerülése mellett még jól is érezzük magunkat egy 
ilyen épületben. Gutai Mátyás építész, a vízház sza-
badalmaztatója egy napjainkban terjedő környezet-
tudatos megoldást, a hőszivattyút javasolja kiegé-
szítő fűtőeszközként. A vízpaneles megoldással lega-
lább 20%-nyi energiát lehet spórolni a hagyományos 
megoldásokhoz képest a feltaláló szerint.

„A szabadalom azon a felismerésen alapul, hogy egy 
épületen belül az összekapcsolt víztömegek hatéko-
nyan és gyorsan kiegyenlítenek minden hőmérsék-
let-különbséget a rendszerben. Építészeti értelemben 
ez azt jelenti, hogy energetikai szempontból minden 
felület egyenértékűvé válik és a teljes épület együtt 
dolgozik. Nincsenek túlmelegedett vagy lehűlt részek, 
mert például a déli napfény koncentrált hatása a 
homlokzatról a teljes épületben szétáramlik, így pél-
dául a hidegebb északi részt fűti.”- nyilatkozta Gutai 
az Építészfórum nevű szakportálnak.

Az építész-feltaláló céget is alapított, jelenleg első-
sorban meglévő épületekbe építik be a vízpaneleket, 

Ma már szinte lehetetlen lenne elképzelni 
az építészetet például vasbeton vagy 
üveg nélkül, na de ki hallott már olyan 
megoldásról, ami a vizet is építőanyagként 
hasznosítja? Bemutatjuk a vízházat.

de a közelmúltban felépült az első vízház Kecskemé-
ten. Mindössze 10 négyzetméteres a házikó, amelyen 
minden megoldást felvonultattak az üvegsaroktól az 
üvegfalon át az üvegtetőig. A megvalósítást az Eu-
rópai Unió is támogatta. A technológiát többlépcsős 
biztonsági háló védi: a cég vállalja a teljes karbantar-
tást, garanciát is ad.

A újszerű megoldással kapcsolatban voltak azért ké-
telyek is, az egyik világhálós építész oldalon kemény 
kérdéseket tettek fel a vízház technológiájával kap-
csolatban. Többek között megkérdőjelezve a hőtá-
rolási képességének hatékonyságát a hagyományos 
megoldásokhoz képest, de arra is kitértek, miért nem 
fagy meg a víz a szerkezetben télen, vagy épp miért 
nem melegszik túl nyáron, vagy mi történik szivárgás 
esetén. Az építész-feltaláló válaszában igyekezett 
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Vízház
A

minden kérdésre megfelelni, műhelytitkokat azon-
ban nem árulhatott el, hiszen a találmányt szabada-
lom védi. Aki kíváncsi a részletekre, itt elolvashatja: 
http://koos.hu/2014/11/04/mi-az-ujdonsag-a-gutai-
matyas-vizhazban/

A vízház egyik legfontosabb jelentősége, hogy a ter-
mészetbarát (ökologikus) építészet szempontjait ér-
vényesíti – rendkívül energiatakarékos. Alapanyaga 
újrahasználható, hiszen a vizet csak kölcsönveszi a 
természettől. A szerkezeti megoldás (szilárd anyagok 
és víz együttes felhasználása) nagy újítást jelent, hi-
szen az emberiség belátható történetének elmúlt 
12.000 évében kizárólag szilárd anyagokból építkez-
tünk. A szerkezet ráadásul bizonyos mértékig auto-
matikus: saját magát hűti vagy fűti külső irányítás 
vagy programozás nélkül. 

A feltaláló és kol-
légái folyamato-
san dolgoznak a 
fejlesztésen, és 
szeretnék, ha ko-
moly befektetők 
vásárolnák meg 
a szabadalmat, 
hogy a megoldás 
elterjedhessen. 

A 33 éves építész, Gutai Mátyás a Kecskeméti Református Gimná-ziumban érettségizett, majd Bu-dapesti Műszaki és Gazdaságtu-dományi Egyetemen diplomázott. A tokiói egyetem építész karán tanult tovább, ahol jelenleg is kutató-építész. Tíz éve foglalkozik a víz hatékony építészeti felhasz-nálásával.
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nyár elején megjelenő szamóca után a meggy és a cseresznye a szezon jellegzetes 
gyümölcse. Frissítő, savanykás íze miatt nyersen is szeretjük, de a süteményekben 
is jó helye van. Az ország számos pontján találni meggyeseket, ahol egész nyáron át 

lehet szüretelni a gyümölcsöt. 

A

A meggy a fán marad anélkül, hogy felrepedne, 
ezért a meggy szüretelése nem okoz olyan ne-
héz feladatot, mint a cseresznyéé. További ér-
téke a meggynek, hogy frissen fogyasztva nem 
puffaszt, és igen sokoldalúan tartósítható is.

Története
A meggy őshazája Észak-Indiától a Balkánig ter-
jed, és mindenütt előfordul, a perzsák is szerették 
ropogtatni. A meggy szó az egyetlen, minden bi-
zonnyal finnugor eredetű gyümölcsöt jelentő sza-
vunk, míg a többi gyümölcs neve a bolgár, a török 
és a szláv nyelvekből származik. A törpe meggy 
ma is közkedvelt vadgyümölcs a Volga-vidéken, 
amelyet az előmagyarság hazájának vélnek. A 
meggy elterjedtségét és kedvelt voltát számos 
helységnév is őrzi: Medgyesegyháza, Somogy-
meggyes, de családneveink között is megtalálha-
tó. A vadmeggyek után a XVII. században terjed-
tek el hazánkban a spanyolmeggyek, valamint a 
cigánymeggyek. Ez utóbbiakat most is kiterjedten 
ültetik, mert gyümölcsei fokozatosan érnek, és 
igen kellemes zamatúak.

A meggytermesztésben napjainkban Oroszország 
és Lengyelország vezet, Magyarország pedig vi-
lágszerte elismerten kiváló minőségű fajtáival a 
hetedik helyen áll. Mi évente mintegy 5 kg megy-
gyet fogyasztunk fejenként, ezzel a világ élvona-
lába tartozunk. Egy meggyfa évente 10-70 kg ter-
mést biztosít. A meggyfa kemény, színes fája érté-
kes bútoralapanyag.

A meggy gazdag vitaminokban (A-, B1-, B2- illetve 
C-vitamin és ásványi anyagokban, kalcium, káli-
um, magnézium, vas, cink). A bogyós gyümölcsök-
höz hasonlóan kimagasló mennyiségben tartal-
maz flavonoidokat, melyek antioxidáns hatásúak. 
Vértisztító hatású, segít a szívizom megerősítésé-
ben, és a szabályos szívverés helyreállításában. 
Serkenti a máj és a vese működését. Különösen 
azoknak ajánlatos fogyasztani, akiknek az emész-
tésével nincs minden rendben. Gazdag vitaminok-
ban (A-, B1-, B2-, C-vitamin) és ásványi anyagok 
(kalcium, kálium, magnézium, vas, cink).

Meggyszörp recept
Hozzávalók:
• 3 kg meggy,
• cukor,
• 3-4 citrom

Elkészítés: Az érett, frissen szedett és megmosott 
gyümölcsöt kimagozzuk, összezúzzuk, és kétma-
réknyi törött magot is keverünk hozzá. Uborkásü-
vegbe tesszük és meleg helyen 5-6 napig érleljük, 
majd átszűrjük, a gyümölcshúst kinyomkodjuk, és 
az így nyert lét lemérjük. Minden literhez 1 kg cuk-
rot és 1-2 citrom kifacsart levét adjuk, jól elkever-
jük, és 10 percet főzzük. Forrón üvegekbe töltjük, 
lezárjuk, és száraz gőzbe tesszük.

Meggyes pite
Hozzávalók: 
• 30 dkg liszt
• 15 dkg margarin
• 20 dkg cukor
• 3 tojás
• 2 dl tej
• egy citrom leve
• késhegynyi sütőpor és szódabikarbóna 
• 10 dkg darált dió vagy zsemlemorzsa
• 1 kg meggy

Elkészítés: a meggyet kimagozzuk, majd szűrőka-
nálba tesszük, hogy a felesleges leve lecsurogjon. 
A tojásokat szétválasztjuk, a fehérjéből kemény 
habot készítünk. A lisztet a margarinnal össze-
morzsoljuk, hozzáadjuk a tojássárgáját, a cukrot, 
a tejet, a szódabikarbónát, sütőport, a reszelt cit-
rom héját, és összedolgozzuk. A tojások kemény 
habját óvatosan a masszába keverjük. Kibélelünk 
alufóliával egy 30x25 centis sütőt, és a masz-
szát beleöntjük. A meggyet beleforgatjuk a dióba 
vagy a zsemlemorzsába, egyenletesen elosztjuk a 
tészta tetején. Előmelegített sütőben kb. 30 percig 

sütjük, de készítsünk közben sütéspróbát: szúrjunk 
a tészta közepébe fogpiszkálót, és ha nem ragad, 
akkor kész is van a tészta.

Meggyes rétes
Hozzávalók:
• 10 dkg porcukor
• 10 dkg vaj
• 2 evőkanál zsemlemorzsa
• 2 evőkanál darált dió
• 30 dkg meggy
• 1 csomag réteslap
• 1 csomag vaníliás cukor
• késhegynyi fahéj

Elkészítés: A 
réteslapo-
kat óvato-
san kiteker-
jük, majd rá-
fektetjük egy 
tiszta kony-
haruhára. El-
felezzük a 
csomag tar-
talmát. A va-
jat megolvasztjuk, megkenjük vele az első lapot, 
és erre fektetjük a következőt. Három-négy lap 
kerüljön egymásra, és a legfelsőt is megkenjük 
alaposan a vajjal. A zsemlemorzsát a dióval ke-
verjük össze, és hozzáadjuk a kimagozott megy-
gy felét. Pici fahéjat szórunk rá, majd a keveréket 
a réteslapok tetejére helyezzük, lehetőleg csak a 
széleket hagyjuk szabadon. Jó szorosan felteker-
jük, majd sütőpapírral bélelt tepsibe tesszük, és 
megkenjük egy kis vajjal. Hasonlóan készítjük el a 
réteslap csomag másik felét is.

A sütőt előmelegítjük 
180 fokra, és nagy-
jából 20 perc alatt 
készre sütjük a két ré-
tes rudat. A vaníliás 
cukrot a porcukorral a 
kész sütemény tete-
jére szitáljuk.

megyünk! ka
ná

lg
ép

Tudtad?
A meggy a rózsafélék (Rosaceae) családjába tartozik, így rokona nemcsak a cseresznye, de az almafélék, a barack és a szilva is. Fehér színű, apró virágai április-ban nyílnak. Nyár elejétől érik, csonthéjas termésű, bordó színű. Leve erősen fest.
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cserkészként

Csíksomlyón
szöveg: Elbert Sári (1918.)

z ezerjófű helyenként tömegesen előforduló, 
egy- vagy kétéves növény. Magyarországon 
három faja terem, és mindegyik gyógynövény. 

Leggyakrabban a kis ezerjófű fordul elő, erdőirtá-
sokban, száraz réteken. Élénk rózsaszín virágai jú-
lius-augusztusban nyílnak. Kis virága csak teljes 
napfényben nyílik ki, és hamar becsukódik. 

A legenda szerint Chiron kentaur, Akhilleusz és 
Herkules tanítója, sebek gyógyítására használta ezt 
a gyógynövényt, amely vélhetőleg róla kapta latin 
nevét: centaurium erythraea. Népies nevei: epefű, 
gyomorfű, hidegűzésfű, százforintosfű, lázfű stb.

Teljes virágzásban júliustól augusztusig gyűjtik föld 
feletti hajtását. A virágzó részt sarlóval, vagy éles 
késsel vágják le, és csuklóvastagságú csokrokba 
kötik. Napvédett, szellős helyen szárítják. Étvágyfo-
kozó, emésztésjavító hatása van. Teáját puffadásra, 
májbántalmak ellen és vértisztítóként használják. 

ájus 22-én 
még nem volt 
reggel 6 óra, 

amikor felszáll-
tunk a Csíkszereda 
felé tartó vonatra. 
Egy 13 órás út vet-
te kezdetét. A célál-
lomásán a szerve-
zők vártak minket. A 
szállás elfoglalása 
után egy rapid város-
nézés következett, 
ugyan sötétben, de 
a szervezők lelkese-
dését ez nem gátol-
ta. Másnap reggel 
nyolcra kellett vol-

na készen lennünk, ehhez 
igazítva terveztük az éb-
resztőt, de az erdélyiek 
megelőztek minket: há-
romnegyed hatkor éb-
redtünk arra, hogy a ve-
zetők nyugtalanul kel-
tegetik a kicsiket, mert 
„Csíkban már dél van”, 
és el fognak késni. Kö-
zösen kivonultunk a ta-
lálkozási pontra, aho-
vá rajtunk kívül még 
a helyi iskolák diák-
jai, és helyi cserkészek 
is érkeztek, innen in-
dult a zarándoklatunk 
Somlyóra, a nyereg-
be. Odaérkezvén hi-
hetetlen látvány fo-
gadott minket: ugyan 
még két órával a 

Gyomorégést, aranyeres panaszokat szüntet. Vér-
szegénységre és székrekedésre is jó. A kininnel 
csaknem egyenértékű lázcsillapító. 

Teáját forrázással készítjük. Gyomor- és bélfekély 
esetén használata kerülendő! szentmise előtt voltunk, de a nyereg már szinte tel-

jesen megtelt emberekkel, mégpedig magyarokkal, 
a világ minden tájáról. 

Másnap is korán keltünk, indultunk az Ezer éves ha-
tárhoz Gyimesbe, ahol szintén belebotlottunk egy 
zarándokcsoportba. Egyenruhánknak köszönhetően 
többen is kedves szavakkal köszöntöttek minket, és 
szóba elegyedtek velünk, sőt, amikor leültünk egy 
domboldalra reggelizni, turisztikai látványosságot 
nyújtottunk: többen elkezdtek minket fényképezni. 
A határon elénekeltük a cserkészindulót, melyet a 
jelenlévők tapssal köszöntek meg. Csíkban meghív-
tuk a szállásadó csapatot egy búcsúestre, ahol ba-
rátságot is kialakítottunk az ottaniakkal.

A zarándoklat örök élmény marad. Nem azért, mert 
a hétvége alatt összesen 29 órát vonatoztunk, 10 
órát aludtunk, pityókás tokányt ettünk, és neon 
színű üdítőket ittunk, hanem azért, mert csodála-
tos volt látni, ahogy a kintiek megélik a magyarsá-
gukat. 

Centaurium erythraea

ök
o

lé
le

ks
ul

i

33  Magyar Cserkész 

ezerjófű
A

A csíksomlyói búcsú a szé-

kelyek 1567-ben kezdődő, 

katolikus hitük megvédé-

séért hálát adó fogadalmi 

zarándoklata, amely 1990-

től kezdődően mára már az 

összmagyarság legjelentő-

sebb keresztény eseményé-

vé vált. A magyar katolikus 

és keresztény hívők által 

minden év pünkösdjén, 

több százezer résztvevő 

jelenlétében tartják meg 

a búcsút az erdélyi Csík-

somlyó kegytemplomában 

és a közeli Kissomlyó-hegy 

és a Nagysomlyó-hegy 

közötti nyeregben. A búcsú 

története 1444-ig nyúlik 

vissza, amikor IV. Jenő pápa 

körlevélben buzdította a 

híveket, hogy a ferences 

rend segítségére legyenek 

a templomépítésben. Az 

elvégzett munkáért cserébe 

búcsút engedélyezett.
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Egyetlen rosszabb dolog van egy 
rossz viccnél – amikor elmagyarázzák.

Találd meg a hét különbséget!
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Melissa Landers
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