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A 2015. június 22-én megtar-
tott Szónok születik gálaesten 
hat új rétor született. Egy civil 
résztvevőnk, Pető Bence mellett öt cserkész 
végezte el a kurzust, és mindannyian sikeresen 
különpróbáztak retorikából. Név szerint gratu-
lálunk Evetovics Zorkának, Lakatos Gergelynek, 
Molnár Péternek, Pej Andrásnak és Szilassy 
Péternek. 
A korábban végzett rétorok szavazatai alapján 
2015 tavaszán Pej András nyerte el a Szók-
rátész-díjat, így az ezzel járó vándorkupa új 
tulajdonosa is ő lett. A kurzus résztvevői és 
vezetője által a legnagyobb fejlődést jutalmazó 
Démoszthenész-díjat 2015 június 22-én Szilassy 
Péter kapta meg, a HVG könyvkiadó könyvjutal-
mával. Mindkét díjazottnak gratulálunk!
A kurzus támogatója volt az MCSSZ Országos 
Vezetőtisztje, a gálaest szponzorai pedig az I. és 
X. Cserkészkerületek voltak. Köszönet nagylelkű 
támogatásukért!
A zsűri egyik tagja, Dunay Luca így számolt be 
a gálaestről: 

„Június 22-én gálaesttel zárult az 
ötödik Szónok Születik Retorika 
kurzus, melynek során hat rétorje-
lölt mérette meg magát. A lelkes 
versenyzők egymást konferálták 

fel, majd az előadások előtt egyperces videót 
láthattunk a jelöltek kurzus elején mutatott 
teljesítményéről. 
A szónoklatok sorát Pető Bence nyitotta az int-
roveltált-extrovertált lét szépségeit boncolgat-
va. Őt követte Szilassy Péter, aki egy személyes 
példát mutatott be sikerről, kudarcról, és annak 
feldolgozásáról. Evetovics Zorka mindannyiunkat 
elérzékenyített a szerelemről, házasságról szóló, 
a szülei példáját középpontba állító előadásával. 
Kis szünet után - melyben mind a szónokok, 
mind a zsűri felfrissülhetett -, Lakatos Gergely 
vette át a stafétát. Előadásából kiderült, a hang: 
erő, ha jól használjuk. Pej András a közgazda-
ságtan új irányzataival ismertetett meg minket, 
előadása nyomán a bruttó nemzeti boldogság 
rohamosan emelkedett a teremben. A szónok-
latokat Molnár Péter zárta, aki a siklóernyőzés 
világába vezetett be minket. Gratulálunk az új 
szónokoknak!”

Hat új rétor
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Rajz-, próza és esszéíró pályázat 
a Kaszap István emlékév keretében

A Fiatalok a Magyar Vidékért alapítvány 

szervezésében a Gyüttment fesztivál a 

vidéken letelepedni, újra kezdeni vágyó vá-

rosi fiataloknak, és a már vidékre költözött 

ex-városlakóknak, vidéki közösségeknek 

szóló négynapos, tematikus rendezvény. 

A szervezők célja, hogy a rendezvényre 

érkező vendégek és látogatók megismer-

jék egymást, összekössék a már vidéken 

élőket az oda költözni szándékozó váro-

siakkal, és segítsék őket céljaik elérésé-

ben, valamint kapcsolataik, lehetőségeik 

bővítésében. A város nem élhető a vidékről 

származó tisztességes élelmiszerek, és 

más javak nélkül, és a vidékieknek is szük-

ségük van a városok nyújtotta háttérre. 

Ennek a kapcsolatnak egyensúlyba kell ke-

rülnie a jövőben ahhoz, hogy társadalmunk 

fenntarthatóbb, és élhetőbb legyen. Ehhez 

szükséges, hogy a jelenleg elöregedő és 

kihalófélben lévő falvak, tanyák, puszták 

ismét lakottak és műveltek legyenek, még-

hozzá a kor szelleméhez méltó módon, a 

tájat, termőföldeket rekultiválva, környe-

zettudatos szemlélettel. 

A fesztivál helyszíne: Csobánkapuszta 

(Nógrád megye)

A fesztivál időpontja: augusztus 27-30

27-én szakmai nap, 28-án közösségi nap, 

29-én kulturális programok, 30-án, a 

családi napon pedig rengeteg, a vidékhez, 

hagyományokhoz kötődő gyerekprogram 

várja az ide látogatókat.

Részletek: www.csobankapuszta.hu

Nektek ajánljuk!
Gyüttment fesztivál
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Budapesten az 
egykori Vidám-
park területén 
kialakított 
Holnemvolt park 
július utolsó éj-
szakáján különle-
ges programmal 
várja a gyere-
keket: az este 
során fergeteges 
rumli kerekedik a 
Holnemvolt Park 
teljes területén, ahol 19-től 24 óráig várják a láto-gatókat. Lesznek óriásbábok, gólyalábasok, bohócok, kígyóbűvölés és kardnyelés. Láthattok megbokroso-dott óriásbuborékokat, de akár képes időutazáson is részt vehettek az Ős-Budavárban, a Vurstliban és az Angolparkban. A gyerekek állatformázó és báb kézműves foglalkozásokon is részt vehetnek. A rendezvényen belépődíjat kérnek.

Részletek: www.holnemvoltpark.hu

Szeretettel várunk 
minden 14 év 
feletti, KRESZ 
szerinti működő-
képes kerékpárral, 
illetve láthatósági 
ruházattal rendel-
kező cserkészt az 
idei Kaszap István 
Emléktúrán!
A túra időpontja 
2015.07.31-08.01.
Tervezett útvonal: 
Vác-Penc-Keszeg-Nógrádsáp-Galgaguta-Püspök-
hatvan-Galgamácsa-GalgaHévíz. A táv kb. 70km.
Részletek a cserkesz.hu programajánlójában.

Kaszap István Emléktúra

Rumli fesztivál

zeptember 30-ig lehet még jelentkezni rajzok-
kal, rövid írásokkal a Kaszap István emlékév ke-
retében kiírt pályázatra. Kaszap István szüle-

tésének 100., halálának 80. évfordulója alkalmából 
jubileumi programsorozatot rendez közösen a ma-
gyarországi jezsuita rend, a Székesfehérvári Egyház-
megye, a Magyar Cserkészszövetség és a ciszterci 
szerzetesrend. A Kaszap István Emlékév jelmondata: 
„Van célom”. A Szent István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház az Emlékév keretén belül pályázatot hirdet 
gyermekrajz, próza és esszéírás műfajokban. A kiírt 
pályázatok célja az életünkben történt vagy éppen 
történő meghatározó események, élmények megje-
lenítése, amelyek segítettek/segítenek abban, hogy 
megtaláljuk helyünket egy közösségben, amikor meg-
tapasztaljuk a hit erejét. Továbbá, hogy milyen erő-
feszítések árán sikerült célba érnünk. A pályázatokról 
részletesen a cserkesz.hu honlapon, illetve a Szent 

István Hitoktatás és Művelődési Ház honlapján a Ka-
szap István menüpontban olvashatsz. www.szentist-
vanmuvelodesihaz.hu
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mcs  Hogy lettél cserkész?
LŐRINC  Hétéves voltam, édesapám, Csanády Gábor 
csst. (205.) a városmajori Zrínyi Miklós cserkészcsa-
pat csapatparancsnok-helyettese volt Grynaeus András 
cst. (205.), HP mellett. Édesapámnak nyolc gyermeke 
van, én a harmadik vagyok. Szüleim nagyon fontosnak 
tartották azt, hogy már fiatalon valamilyen közössé-
gi mozgalomban vegyünk részt. A cserkészet adta is 
magát, mert mi fiúk jöttünk sorban. Édesanyám szok-
ta így mondani: apám fő motivációja ahhoz, hogy csa-
patparancsnok-helyettes lett, az volt, hogy megszüle-
tett a harmadik fia, én. Akkor azt mondták a szüleim, 
egy kis cserkészet a fiú nevelésben nagyon jól fog jönni 
édesapámnak, mert úgy tűnik, fiús család leszünk, ezt 
a tudást el kell kezdenie megszerezni. Mindkét bátyám 
cserkész volt már akkor, azóta mind a nyolcan azok va-
gyunk a Zrínyiben. 

mcs  Lett azért lénytestvéred is?
LŐRINC  Igen, egy, az ötödik testvérem lány, Ágota. 

mcs  „Hagyjátok”, hogy lány legyen? 
LŐRINC  Hát, küzd érte! Most pont a húgom melletti szo-
bába költöztem, és érdekes, hogy miként kell minden 
nap alkalmazkodnunk egymáshoz. Ez nem egy 5-10 
napos cserkésztábor. A problémáinkat nem lehet elrej-
teni, elfojtani és nem beszélni róla, hanem meg kell ol-
dani. Nagyon szeret sütni, ezt mi fiúk nagyon értékel-
jük, és támogatjuk benne. Most múlt tizennyolc éves. 
Érdekesek azok a párbeszédek is, amiket folytatunk. 
Mondja, sütne valamit. Válaszolom, de jó, hát süssél 
valamit! (Én már dolgozom, milyen jó az, ha az ember 

Mint régen a fonóban
A népi kultúra fiatal őrzői a regös 
cserkészek, és úgy látszik, hogy a 
hagyományok gyakorlása, a kézművesség 
sosem megy ki a divatból. Csanády Lőrinc 
csst. (205.) fiatal kora ellenére nagy 
feladatot vesz a vállára, idén ő volt a regös 
cserkésztábor parancsnok-helyettese. Vele 
beszélgettünk a sátorállítás ideje alatt.

hazamegy a családhoz, és van süti!) Ő erre: jó, de hoz-
zál élesztőt. Tisztára olyan, mint egy párkapcsolatban, 
olyan helyzeteket hoz az együttélés.

mcs  Fiatalon nagyon éretten gondolkodsz. Mit 
adott az alapvető képességeidhez a cserkészet?
LŐRINC  Sokat fejlődtem önmenedzselésben. Valószínű-
leg ez annak is oka, hogy sokan vagyunk testvérek, 
emiatt sokszor magamnak kellett kikaparnom a gesz-
tenyét. Tizennégy évesen már vezető lettem, őrsvezető, 
vagyis felelősséget adtak nekem, feladatot bíztak rám, 
megbíztak bennem. A döntéshelyzet hasznos tudást 
ad, nem beszélve arról, hogy programokat kell szervez-
zünk, ami szintén nagyon fejleszti a képességeket. Ez 
nem csak a vezetőkre érvényes. Az én őrsvezetőm sok 
döntést bízott ránk, őrstagokra, és a mai napig ránk tud 
bízni feladatokat, például túraszervezést. A szervezés 
tanulható „tudomány”.

mcs  Miben vagy a legjobb?
LŐRINC  Az én életem elég kacifántos. Érettségi után 
hegedülni kezdtem tanulni: hegedűművész szerettem 

Regös cserkészek
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volna lenni. A Bartók Béla Zeneművésze-
ti Szakközépiskola és Gimnáziumba mentem 
továbbtanulni. Másodévesen rájöttem, hogy 
ebből nem fogok tudni megélni, mint család-
fenntartó. Mi legyek? – gondolkodtam. Egye-
tem után néztem, és elkezdtem szociológiát 
tanulni a Pázmány Péter Katolikus Egyete-
men. Most államvizsgáztam, ezt a diplomát 
már megszereztem. Közben rájöttem, hogy a 
szociológusok sem fognak megélni ebben az 
országban. Persze, ezt inkább azért tanultam, 
mert nagyon érdekelt, mintsem azért, hogy 
ebből majd meg fogok élni. Ezért a szociológi-
ai tanulmányaim alatt elkezdtem pénzügyet és 
számvitelt tanulni esti képzésen. Azt is elvégez-
tem már. Jövőre megyek tovább, közgazdaság-
tudományi tanulmányokat szeretnék folytatni 
egyetemi keretek között. Ezt a folyamatot azért 
tudtam végigvinni, mert a cserkészet tanított rá. 
Valószínűleg a cserkészetnek köszönhető, hogy 
hosszútávra szeretek tervezni.

mcs  A gyerekek hogyan állnak ezekhez a 
szokásokhoz? 

A regösök
Az összes testvérem regös táborba járt, vagy jár, pedig a 

szüleink egyáltalán nem buzdítottak erre – városi embe-

rek vagyunk. Mind egyéni elhatározásból lettünk regös 

cserkészek.  A regös cserkészet lényege, hogy a mai világ 

fiataljaival megismertesse, megszerettesse és a hétköznapi 

életével összeegyeztesse a népművészet szeretetét. Ez azt 

jelenti, hogy bár itt a táborban mint „szubkultúra” visel-

kedünk, olyan dolgokat csinálunk, amiket az ember nem 

csinál a városban: kézműveskedünk, minden este táncházba 

megyünk. A végcélunk a szakági munkával az, hogy a gyere-

kek ne csak itt élvezzék, hanem utána is nagy szeretettel 

és lelkesedéssel menjenek el egy táncházba, ismerjék meg 

ezeket a lehetőségeket. Hogyha hallanak valamilyen nép-

zenei műsort a rádióban, hallgassák végig, és akár éne-

keljék az általuk ismert részeket. Ha lehetőségük van rá, 

kézműveskedjenek otthon is, merjenek dolgokat maguknak 

kifaragni, fonni például egy szennyeskosarat, és hasonlók. 

Az a lényeg, hogy megismerve elődeink hagyományait, ezt 

valahogyan a városi, modern világunkba is bele tudjuk 

ültetni. Nem csak azt tanítjuk meg, hogy hogy csinálták a 

régiek, hanem azt is megmutatjuk, hogy ez hogyan ötvözhe-

tő mai tevékenységekkel.
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öt literes borosüvegeket hozott, körbe sze-
rették volna fonni demizsonnak. Fület is készítet-
tek rá, és meg tudták csinálni, mert a mestere-
ink felkészültsége lehetőséget adott arra, hogy 
ezeket el is készítsék. Valaki más elhozta a bőr-
szandálját, ami elszakadt, és itt meg tudták újra 
talpalni a bőrözőmestereinkkel, így hosszútávon 
használható lábbeli lett belőle. 

mcs  Hogyan tudnám én ezt otthon megvaló-
sítani? Mert a nappaliban ülve kosarat fon-
ni… ez azért eléggé valószerűtlen dolog… 
Eleve honnan szerzek alapanyagot? Azt sem 
tudom, mit kell vele csinálni. Be kell-e e pél-
dául áztatni? 
LŐRINC  Megoldható otthon is. A húgom példá-
ul a fürdőszobában, a kád mellett szokott kosa-
rat fonni. Budapesten minden alapanyagot meg 
lehet találni. A praktikák megtanulására a reg-
ös tábor alkalmas igazán, ahol egy mestertől 
sajátíthatjuk el a fortélyokat. A youtube-ról ko-
sarat fonni megtanulni nemigen lehet, de ha az 
ember egy mesterrel font már egyet, akkor tud-
ja, hogy be kell-e áztatni, egyáltalán tudja, hogy 
áztatni kell, vagy csak vizes zsákba tenni, mint 
például a gyékényt. A második-harmadik munka 
már otthon, egyedül is menni fog. Ezek a mun-

kák ijesztőbbnek tűnnek, mint amilyenek. A regös 

LŐRINC  Van a prózai helyzet, 
amikor szüksége van egy 
szennyeskosárra. Akkor 
vagy besétál az áruházba, 
és megveszi a fröccsöntött 
műanyagot – vagy elké-
szíti magának. Egyre több 
a példa a regösség mel-
letti elköteleződésre – ha-
gyománnyá válik, beépül 
a mindennapokba –, hogy 
hoznak valamit otthonról, 
amit itt a táborban meg 
szeretnének csinálni. Vala-
ki hozott például egy gyú-
ródeszkához való nyújtófát, 
virágmintákat akart farag-
ni bele, hogy a nyújtás so-
rán a sütemény tetejére vi-
rágminta kerülhessen. Egy 

testvérpár hatalmas, 
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szhonapunkon az általunk ismert és bevált 
kézműves alapanyagok beszerzésének lehe-
tőségeit közzétesszük, éppen azért, hogy ha 
valakinek kedve támad otthon például ne-
mezelni egyet, megnézheti, hogy hol tudja a 
nemezt beszerezni. 

mcs  Miben különbözik a regös tábor egy 
hagyományos kézműves tábortól? 
LŐRINC  Ez sokkal több. Tapasztalatom sze-
rint, és a visszajelzésekből is ezt látjuk, hogy 
a regös táborba a közösség az, ami minden-
kit visszahúz. A barátságok. Annak ellené-
re, hogy ez nem egy heti-havi szinten mű-
ködő közösség. Mégis, itt a regös táborban 
egy olyan hangulatot, miliőt és együttélést 
tudunk kialakítani, amit semmi sehol máshol 
nem tudott még. Még csapattábor sem – ta-
lán azért, mert ott egyébként is találkozunk. 
Itt korosztályosan még többen vagyunk ösz-
szezárva. Egy kutatásnak is lehetne témája, 
hogy ez miért alakul ki így. Hogy az ember 
kézműveskedik a táborban, ránézésre unal-
masnak tűnhet: mindenki egész nap varro-
gat, meg kosarat fon. A valóságban barátsá-
gok, kis körök alakulnak, mint régen a fonó-
ban. Leülnek, beszélgetnek, felállnak táncol-
ni, aztán visszaülnek, ugyanők, ugyanoda, és 
folytatják. 

mcs  A cserkészek számára nyitottak 
ezek a táborok és a rendezvényeitek. De 
tartotok-e olyan programokat, amelye-
ken a külsősök is megismerkedhetnek 
veletek, és a hagyományainkkal?
LŐRINC  Nyílt napot nem szoktunk szervezni, 
de évről-évre van olyan program, ami kifelé 
nyitottá válik. Egyébként bárki eljöhet a tá-
borba. Ha eljön a táborunkba valaki, aki nem 
cserkész, de mondjuk, nagyon szeret táncol-
ni, akkor megkérdezzük, hol lakik, és meg-
próbáljuk összekötni az ottani cserkészcsa-
pattal. Ugyanis cél részben ez is: ha neki a 
szellemiségünk tetszik a táborban, akkor ő 
csatlakozzon egy csapathoz. Ha nem tetszik 
neki, nyilván nem is jön el többet táborba; ha 
tetszik, akkor megpróbálunk segíteni neki, 
hogy a mozgalomhoz is csatlakozni tudjon. 

A tábor
A cserkészek regöstáborában tizenkét féle kismes-
terséget lehet gyakorolni. Csipkeverést, fafaragást, 
csuhézást, gyékényfonást, agyagozást, kosárfo-
nást, tojásírást, mézeskalács készítést, szövés-fo-
nást, bőrözést, gyöngyfűzést és hímzést. Korosztály 
szerint naponta egy- vagy kétórás néptánc- illetve 
népdal foglalkozás van a tábor ideje alatt, estén-
ként élő zenés táncházzal. A táborban hagyományo-
san városismereti 
verseny is van, 
aztán kétnapos 
portya, túrák, táj-
ház látogatás, és 
a helybeli öregek 
felkeresésére is 
szakítanak időt. 

A regösök 
bejárják az 
országot. Most 
Tésen, Várpalota 
felett voltak. A tíz napos táborba először általában 
a felső tagozatosok és a gimnazisták érkeznek, 
pár nap múlva az egyetemisták és a felnőttek, 
végül a kiscserkészek. Ez a tábor hagyományosan 
egy eljátszott nagy népi lagzival zárul, erre sokan 
jönnek a korábbi regösök közül. Szombat délután 
kezdődik: feldíszítik a lányos házat, a fiús házat, 
és a templomot. Végigjárnak, ahogyan régen, a kis 
falvakban. A „vőfélyek” vezetik a menetet, kikérik a 
fiút, elbúcsúznak a szülőktől, aztán átmegy a menet 
a lányos házhoz, kikérik a lányokat, akiket körtánc-
cal búcsúztatnak a lányok, és elmennek közösen a 
templomba. Elöl megy a lovaskocsi, fent ül az „ifjú 
pár” – illetve még csak pár-jelölt –, fönt a zenekar 
húzza, mögötte a lányok összefogódzkodnak és 
énekelnek. A templomban is eljátsszák az esküvőt, 
aztán elmennek a lagziba, ott nagy vacsorával nyit-
ják meg a lakodalmat, és az este egy hajnalig tartó 
táncházzal fejeződik be. Az egyetemista altábor 
résztvevői kutatnak a környéken, néprajzi gyűjtést 
szerveznek, megkérdezik az öregeket, hogyan ment 
ez régen. Próbálnak népszokásokat is felfedezni, 
amik az esküvővel kapcsolatosak, népdalokat is 
gyűjtenek, és ezeket igyekeznek beépíteni az eskü-
vői játékba.
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szakág jelenlegi állapotában nem 
tudnánk még nyilvános tábort 
tartani, ezért ezt az első tá-

borunkat úgy találtuk ki, hogy a 
szakágban már résztvevő lovas 
cserkészeknek szól. A végén vi-
szont lesz egy nyílt napunk, 
amire bárki eljöhet, akár egész 
őrsök is. Ezen a nyílt napon le-
hetőség lesz lovaglásra, illetve 
bemutatjuk az érdeklődőknek, 
hogy mit értünk el a tábor fo-
lyamán, akár egy játékos verseny 
vagy bemutató keretein belül. Ősz 

LÓRA!
lovas szakág

Lovas szakágunk legutóbbi programja 
egy május eleji szakági hétvége volt, 
most pedig a nyári táboruk szervezésén 
dolgoznak, miközben képviselik a szakágat 
a pécsi kerületi táborban is. A nyári 
tábort augusztus 26-30. között tartják, a 
helyszíne pedig Nagyvázsony lesz. Kovács 
Krisztián (105.) és Surján Kinga őv. (433.) 
megbízott szakági vezetők beszámolója.

A
óta folyamatosan ezen a táboron dolgo-

zunk, közös eseményeken, illetve sza-
kági listánkon ötletelünk, igyekszünk 

minél ideálisabban kialakítani a 
programokat, feltételeket. 

A táborban egymást fogjuk ok-
tatni elméletben és gyakorlatban 
is, hiszen a lovas kultúra, lovas 
élet hihetetlenül gazdag elméleti 

ismeretanyaggal rendelkezik. Ter-
mészetesen lesznek külső oktatók 

is, akik a tábor résztvevőit a saját tu-
dásuknak, szintjüknek megfelelően fog-

ják képezni. Arra is lesz lehetőség, hogy aki 
tud, az saját lóval érkezzen, saját lován mutassa be 
azt a tudást, amit át szeretne adni.

Minden résztvevő esetében szeretnénk, ha aktívan 
szerepelne, azaz akár a lovas szakágról, akár bármi 
egyéb, őt érdeklő lovas témában tudna tartani egy 
módszertani előadást, vagy akár gyakorlati bemu-
tatót. A témákat a nyár folyamán osztjuk ki, illetve 
választhatóak, így mindenkinek lesz ideje felkészül-
ni, kitalálni, hogy mit és hogyan szeretne megvaló-
sítani. Mindezzel pedig az a célunk, hogy formálód-
jon, kialakuljon az az ismeretanyag, amin keresztül 
elindíthatjuk a szakágon belüli saját képzésünket, 

próbarendszerünket. A résztvevőknek a tábor végén 
lehetőségük lesz tudásuknak megfelelő szintű pró-
bát tenni. És persze mindemellett talán a legfon-
tosabb, hogy testben-lélekben gyarapodjunk élmé-
nyeink és a megszerzett tudásunk által. Szeretnénk 
lóháton túrázni, bejárni a gyönyörű környéket, gaz-
dagítjuk a magyar lovas kultúrát, és a kultúra to-
vább gazdagít majd bennünket.

Folyamatos információkat a szakág fejlődéséről a fa-
cebook oldalunkon találsz! www.facebook.com/lovas-
cserkesz. Kérdéseiteket feltehetitek e-mailben a lo-
vas@cserkesz.hu címen, vagy keressétek közvetlenül 
Kovács Krisztiánt: perjesikovacs@gmail.com 
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kánikula nem ér minket felkészületlenül – nyugtat 
meg Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert 
szóvivője -, hiszen ez a 150. nyarunk. Ezzel együtt 

az állatok között e tekintetben vannak különbségek: egy 
részük a hazainál melegebb éghajlatról való, de kétség-
kívül, egy szibériai tigris vagy egy hóbagoly hűvösebb 
éghajlaton honos. Az állatok tartási körülményeit úgy 
kell megtervezni, hogy olyan férőhelyet biztosítsunk szá-
mukra, amiben egyaránt vannak napos és árnyékos terü-
letek, melegebb vagy hűvösebb zónák, amelyeket pilla-
natnyi igényeik szerint ők maguk választhatnak meg. Hi-
szen még a forró, trópusi égövi állatok sem sütkéreznek 
folyton a napon.

Sok állat szeret pancsolni, főleg a nagy melegben. Ez 
nem csak az fókákra vagy a pingvinekre igaz, hanem 
például az elefántokra is, ők nagyon szeretnek lubickolni. 
Nekik olyan medencéjük van, amelyben a fejük búbjáig 
elmerülhetnek! Nem is beszélve a vízilovakról, akik szinte 
az egész életüket vízben töltik.

Vannak olyan állatok is, akiknek ezeken kívül más hűsítő 
trükköket is be kell vetni. A pingvineknek árnyékoló vitor-
lákat szereltek fel, hiszen ezek a madarak nem kizárólag 

vá
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kutyameleg
Tikkasztó hőség, majd ránk zúduló 
özönvízszerű viharos eső! Júliusban egészen 
szélsőséges időjárásunk van. Mi újság az 
állatkertben, az állatok hogy bírják?

A

a déli sarkvidéken botorkálnak. Pingvinek élnek egyenlí-
tő közeli térségekben is, például a Galápagos szigeteken, 
az állatkertben látható pápaszemes pingvinek pedig a 
Dél-afrikai partvidéken élnek, ezzel együtt jó néven ve-
szik az árnyékolót és a hűs vízű medencét. A kifutójuk fö-
lött párakapukat helyeztek el, ami alá előszeretettel áll-
nak be hűsölni a pingvinek. Ezek a vízködöt előállító ka-
puk a látogatókat is lehűtik, többet is elhelyeztek az ál-
latkert területén.

Fontos még, hogy minden állat jusson megfelelő ivóvíz-
hez, már amelyik igényli. Egyes állatoknak elég a táplá-
lékban található víztartalom a hűtési rendszerük műkö-
déséhez – magyarázza Hanga Zoltán. Ez állatfajonként 
és csoportonként különböző lehet. Vannak olyan állatok, 
például a teve, amelyek izzadni tudnak, mint az emberek, 
mások lihegnek – a lényeg a párolgás, ami hőt von el a 

szervezetből, így hűt. A párologtatáshoz viszont vízre van 
szükség, ezért kell nyáron sok folyadékot inni. Vannak 
olyan állatok is, akik kifejezetten élvezik, ha locsolócsövet 
irányítunk rájuk, ilyenek az elefántok. 

A jegesmedvék nem okoznak fejtörést az állatkert gon-
dozóinak, mert hiába fürkésszük a Kissziklát, ott most 
nem lakik jegesmedve. Más macik azért akadnak, példá-
ul a szibériai barnamedvék, és egyes majmok és vízilovak 
is, akiket egyedi jégnyalókával boldogítanak gondozóik. 
Kinek mi kerül a hatalmas jégkrém formába, a vödörbe? 
A majmok jeges nyalókájának alapja a gyümölcs, míg a 
medvék hideg halhoz jutnak hozzá a kitartó nyalakodás 
végén.

Tudtad?
A kánikula latin szó, jelentése kis kutya, 
kutyus - a canis = kutya szó kicsinyítő képzős 
alakja. Az ókorban római csillagászok meg-
figyelték, hogy a Nagy Kutya (Canis Maioris) 
csillagkép legfényesebb csillaga a nyár 
közepén egyszerre kel a nappal. Ez a csillag a 
Szíriusz, melyet neveznek Caniculának, vagyis 
Kis Kutyának is. Ezek az ókori csillagászok 
úgy vélték, hogy a Szíriusz okozza a nagy nyá-
ri hőséget. A mai tudomány ezt az elképzelést 
elveti, hiszen a Canicula 80 trillió kilomé-
ternyi távolságban található a Földtől, így 
nem befolyásolhatja időjárásunkat, azonban 
az elnevezés megmaradt. A „kutyameleg” 
kifejezésünknek nincs köze a római eredetű 
kánikulához, a „kutya” szó szitokszóként való 
használatához annál inkább…

Ami biztos, hogy fel kell készülni az extrém időjárási ese-
ményekre. Nem feltétlenül az állatok vannak veszélyben, 
hiszen normális körülmények között ők a szabad ég alatt 
élnek, még sokszor olyan lehetőségük sincs, mint az ál-
latkertben, ahol mindig biztosítanak nekik védett zugot 
jég, fagy, vagy nagy hőség idején. A valódi problémát a 
hirtelen érkező esők jelenthetik, amikor nincs elég ide-
je levonulnia a csapadéknak, másrészt vihar esetén ko-
moly károk is keletkezhetnek. Hála a gondos faápolásnak 
és az állomány ellenőrzésének, a közelmúlt nagy viharai 
alig tettek kárt az állatkerti növényekben. 
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mcs  Tulajdonképpen miről is szólt ez a tábor és mi-
lyen programjaitok voltak?
REÁL  Egy kicsit távolabbról közelíteném meg a kérdést. 
Az elmúlt időszakban sokat dolgoztunk azon, hogy legye-
nek majd szakági különpróbáink, és ezekkel egy fejlődé-
si útvonalat is nyújtsunk azoknak, akik vadonlakó szaká-
gi cserkésszé szeretnék képezni magukat. Bár ez a munka 
még messze nem ért véget, odáig végre eljutottunk, hogy 
a szakági alappróba, azaz a Vadonjáró különpróba anyaga 
összeállt. Ennek az anyagnak az átadása, elsajátítása volt 
a mostani tábor egyik elsődleges feladata, így a program-
jaink is elsősorban e köré épültek.

mcs  Azaz miket csináltatok?
REÁL  Menedéket építettünk, tűzgyújtást gyakoroltunk, 
többek közt szikravetővel, növényismeretet tanultunk, 
ehető növényeket kóstoltunk, kés- és szerszámhasznála-
tot, valamint hasznos faragási technikákat sajátítottunk 
el, fakanalat készítettünk, zsinórt sodortunk csalánból, 
ivóvizet nyertünk ki párából, lámpahasználat nélkül való 
éjszakai tájékozódást és mozgást gyakoroltunk, ágyat és 
tábori fotelt építettünk, sütöttünk-főztünk...

mcs  Említetted a különpróbát. Ezek szerint próba 
is volt?
REÁL  Igen. A program során nem választottuk szét élesen 
a tudás átadását és annak számonkérését, de a tábor vé-
gére mindenki elsajátította a Vadonjáró különpróba anya-
gát. Mostantól már 10 cserkész hordhatja a cserkészingén 
a különpróba-jelvényt. 

mcs  Akkor mostanra ennyivel több profi túlélő 
cserkész van Magyarországon? 
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összhangban
a természettelJúnius végén tartotta első táborát 

a táborozási és túlélő készségekre, 
bushcraft-ismeretekre specializálódott 
Vadonlakó szakág. Ennek kapcsán 
beszélgettünk Kovács Árpáddal csst. (25.), 
Reállal, Országos Vadonlakó Szakvezetővel 
a táborról és a vadonlakókról.

REÁL  Hát ez egy igencsak túlzó kijelentés. A természet-
ben való élet és túlélés témaköre hatalmas tudásanya-
got takar. Még az alapismeretek elsajátítása is hosszabb 
időt vesz igénybe. Ebben az öt napban tényleg csak a leg-
szükségesebb dolgokra jutott idő, és bőven van még mit 
gyakorolni. A Vadonjáró különpróba neve is arra utal, hogy 
aki ezt leteszi, még csak “járogat” a vadonba, még nem 
Vadonlakó. A vadonlakó cserkész fokozat elnyeréséhez 
ugyanis még további négy különpróbát kell teljesíteni, szó-
val a mostani próba csak az első volt a sorban. Ugyanak-
kor a résztvevők rendesen odatették magukat, és sokat 
fejlődtek, tanultak. Mégiscsak egy ötnapos intenzív kép-
zésről beszélünk! 

mcs  Túlélés, bushcraft, vadonlakó? Mik ezek a sza-
vak? Miért nem, mondjuk, Túlélő szakágnak hívnak 
titeket?
REÁL  Első hallásra ezek hasonló kifejezések. A bushcraft 
az elmúlt egy-két évtizedben világszerte divatba jött an-
gol kifejezés. Ez eredetileg az ausztrál és az afrikai vadon-
ban élő és tevékenykedő őslakosok készségeinek össze-
foglaló neve volt. Mostanra sokkal inkább egy szabadidős 
elfoglaltságot jelent, amely a természeti környezetben 
való életvitel, boldogulás hagyományos fogásait fedezi fel 
újra, gyakran néprajzi források révén. A vadonlakó kifeje-
zést egyfajta magyarításnak szántam erre. Vadonlakóként 
a természetben, a természettel összhangban szeretnénk 

élni, megélni a szabadban töltött időt. Megismerni a ter-
mészetet és az általa nyújtott lehetőségeket, hogy kom-
fortosan érezhessük benne magunkat saját képessége-
ink fejlesztése révén. Ezzel szemben a túlélés szó kicsit 
azt sugalmazza, hogy a természet az valamilyen akadály 
vagy ellenfél, amelyet feltétlen le kell győzni.

mcs  Számodra mi volt a legnagyobb élmény a tá-
borban? 
REÁL  Hogy megismerhettem pár olyan tehetséges fiatalt, 
akik rövid időn belül kiváló cserkészvezetőkké fognak érni. 
De mondok egy gyakorlatibb példát: a saját magunk által 
kivájt nyárfa teknőben dagasztottunk, majd lábasban sü-
töttünk kenyeret a tábor minden egyes napján. Ez a “min-
dennapi kenyér” azon túl, hogy szerintem egy gyönyörű 
szimbóluma az Istennel való kapcsolatnak, az önellátás 
képességének felszabadító érzetét is megadja, amelyet 
erősen túliparosodott világunkban amúgy meglehetősen 
nehéz megtapasztalni.

mcs  Mit gondolsz, milyen hatással lesz a szakága-
tok a hazai cserkészetre nézve?
REÁL  A vadonlakó programokon olyan gyakorlati tudást 
sajátítanak el a résztvevők, amelyet akár már másnap, sa-
ját csapattáborukban, VK-ban, vagy őrsgyűlésen is kama-
toztathatnak, bemutathatnak, továbbadhatnak. És egész 
biztos, hogy egyre többen lesznek, akik akár közvetlenül 
a szakági programokon, akár áttételesen másod- vagy 
harmadkézből elsajátítják majd  ezeket a tábori fogáso-
kat, vadonlakó készségeket. Ezek így szép lassan eljutnak 
minden csapatba, és az egész hazai mozgalomra kiter-
jedve fejlesztik majd a cserkészeink ügyességét, a tábo-
raink színvonalát, és bővítik a módszertani készletünket. 
Másfelől titkon bízom abban is, hogy ez az egész témakör 

Vadonlakó lakoma
A tábor utolsó estéjén lakomára került sor. 
Bár az elkészítése nem kevés időt vett igény-
be, az eredmény minden várakozást felülmúlt.
Így nézett ki a menü:
• Vadonlakó leves: Leves helyszínen gyűjtött 
növényekből, úgy mint csalán, vad snidling, 
torma levél és gyökér - kiegészítve sóval és 
egy kis darab hússal
• Nyárson sült, fűszerekkel pácolt nyulak 
dödöllével
• Palacsinta erdei gyümölcslekvárral töltve. A 
lekvár tábortűzön lett 
kifőzve a begyűjtött 
vad gyümölcsökből 
(erdei szamóca, vad 
cseresznye, vadalma).
Továbbá kalács, ám ez 
már csak másnap reg-
gelire fogyott el, mert 
mindenki jóllakott, mire 
sorra került volna.

érdekes annyira, hogy a kószák és vándorok közt egyesek-
re megtartó erővel hasson, netán újabb fiatalokat vonzzon 
be a cserkészetbe.

mcs  Hogyan lehet belépni, becsatlakozni a szakág-
ba?
REÁL  A szakági programjainkon való részvétellel és a kü-
lönpróbák letételével. Elsősorban a kósza és az idősebb 
korosztályok tagjait várjuk, akik alapvetően túl vannak a 
2. cserkészpróba anyagán, és néhány cserkésztábor ta-
pasztalata áll már a hátuk mögött. Tehát nem okoz gon-
dot nekik, mondjuk, a gyufával való tűzgyújtás - arra 
ugyanis nincs kapacitásunk, hogy kezdő szintről tanítsunk 
mindenkit az alapvető cserkész készségekre. 
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 malomjáték
Bizonyára mindenki ismeri a 
klasszikus, két személyes, táb-
lás malomjátékot. Egy ehhez 
szükséges játékkészlet pilla-
natok alatt elkészíthető, és az-
tán a csendespihenőben, vagy  
amikor épp nincs egyéb prog-
ram, pöröghet a házi malombaj-
nokság.

Tábla: Akár egy vízszintesen ki-
dőlt fa felülete vagy egy simá-
ra vágott fa tönkje is megfelelő 
alap lehet, de a legegyszerűbb, 
ha egy szélesebb széldeszkát 
alkalmazunk. Utóbbi persze le-
het egyúttal egy asztal lapja is, 
amelyet az őrsi körletben másra 
is használunk. Erre a felületre 
rajzoljuk fel a malompályát egy, 
a tábortűzből visszamaradt el-
szenesedett fadarabbal. 

Bábuk: A malomjátékhoz 9-9 db 
bábu szükséges. Ezeket magunk 
is készíthetjük vagy összegyűjt-
hetjük. Jók erre a célra például: 
kavicsok, gubacsok, kis tobozok, 
termések, de egy 2-5 cm átmé-
rőjű ágdarabból pillanatok alatt 
szeletelhetünk korongokat is 
egy fűrésszel.

 tűzfúvócső
Tűzön való főzéskor, de más cél-
ból történt tűzgyújtáskor is elő-
fordulhat, hogy nem 
figyeltünk a tűz táp-
lálására, és már csak 
parázsló fadarabok 
izzanak, de a lán-
gok eltűntek. Ilyen-
kor bevett módszer 
a tűz felszítására, 
hogy fújjuk, hiszen a 
tüdőnkből kifújt le-

vegő oxigént tar-
talmaz, amely fo-
kozza az égést, 
és így az újonnan 
rárakott vékony gallyakat 
könnyebb lángra lobbantani. 
Közvetlenül a szánkkal is fúj-
hatjuk a tüzet, de annak hát-
ránya, hogy viszonylag kö-
zel kell hajolni a parázshoz, 
ráadásul szájunkkal nehéz 

precízen irányítani a kifújt leve-
gő irányát. Itt jön képbe a tűz-
fúvócső. 

A tűzfúvócső lehet bármilyen 
természetes vagy mestersé-
ges cső, amelynek egyik végét 
szánkba vesszük, másik végét 
közvetlenül a parázsra irányít-
va tudjuk a megfelelő helyre 
juttatni az oxigént. Mestersé-
ges csövet vihetünk magunk-
kal tűzgyújtókészletünkben, de 
még egy szétszedett golyóstoll 
szára is megfelelő lehet. Azon-
ban még elegánsabb megoldás, 
ha természetes anyagból készí-
tünk ilyet. Ezt legegyszerűbben 
üreges növényi szárból tehet-
jük meg. Ilyen lehet a nád is, de 

még hasznosabb erre a japán 
keserűfű szára. A szárban lévő 
üregeket elválasztó részeket 
egy vékony pálcával lyukasszuk 
át, így hosszú csöveket is készít-
hetünk, bár fél méteresnél na-
gyobbra nem lesz szükségünk.  

 grillfogó
Sütés, grillezés során az étel 
forgatásához, kiszedéséhez re-
mekül használható egy fogó 
vagy grillcsipesz, amelyet ter-
mészetesen nem a boltban ve-
szünk, hanem magunk állítunk 
elő.

Ehhez mindössze két azonos 
hosszúságú, 1-3 cm vastag bot-
ra van szükség. A botokat pár-
huzamosan egymás mellé he-
lyezve egyik végüknél kötözzük 
össze egy darab spárgával. Ezen 
rögzítési pont elé pedig ékeljünk 
be egy kis fadarabot, hogy a bo-
tokat némileg szétfeszítse, tá-
vol tartsa egymástól. Másik vé-
güket pedig faragjuk meg, lehe-
tőleg laposra. Ha ezután a bo-
tokat középen fogjuk meg, csi-
peszként használhatóak, azaz 
összenyomásra fogni lehet vele, 
de ha szétnyitjuk kezünket, a 
csipesz is enged.

forgónyárs
Tűz fölötti hússü-
téshez az egyik leg-
ismertebb módszer 
a forgónyárs készí-
tése. Ekkor a nyárs-
ra tűzött húst két 
villás ágra fektet-
ve helyezzük a tűz 
fölé. Ahhoz azonban, 
hogy könnyen for-
gatni is lehessen, 
egy forgatókart kell 
rá szerelni. Ezt leg-
egyszerűbben egy 
merőleges ágda-
rab felkötözésével 
tehetjük meg, de kis 

munkával egy 
elegáns fara-
gott forgató-
kart is össze-
dobhatunk.

1 A nyárs végét faragjuk 
négyzetes keresztmet-

szetűre.

2 Készítsünk egy vasta-
gabb fadarabból 20-

30 cm hosszú hajtókart. Ennek 
egyik végéhez közel véssünk ki 
egy négyzetes rést, 
hogy az a fenti 
nyársba illeszked-
jen, a másik végé-
hez közel pedig egy 
kör alakú lyukat, a 
fogantyú számára.

3 Egy harmadik 
fadarabból ké-

szítsük el a foganty-
út. Egyik vége legyen 
vastag, de a többi 
részét körkörösen el kell 

vékonyítani, hogy az említett kör 
alakú lyukba illeszkedjen.

4 Illesszük össze az eleme-
ket. A négyzetes csapolás-

nál egy kis ékkel, fogantyúnál 
pedig egy átütött faszöggel biz-
tosíthatjuk, hogy a szerkezet 
egyben maradjon. Forogjon a 
nyárs, jó sütögetést!
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Egy cserkésztábor fantasztikus lehetőségeket kínál 
kreativitásunk kiélésére a barkácsolás terén is. Az erdőben 
fellelhető anyagokból gyorsan összerakhatunk jól használható 
tárgyakat, amelyekkel kényelmesebbé tehetjük a tábori életet.
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még több tipp!
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SomniaveroAnja Stürzer

az idő fogságában
Izgalmas „jövőregény” a környezet 
védeleméről, a barátságról, felelősségről. 
Letehetetlenül izgalmas sci-fi a 10 éven 
felülieknek.
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ochanan, a 2100-as években élő berlini fiú visz-
szautazik a múltba, a meglehetősen sötét 
2031-be - és ott is ragad. Ez a 2031-es világ 

eléggé hasonlít a mienkhez, hiszen a közeljövőben 
fog bekövetkezni. Az ember környezetpusztításának 
hatására azonban a mainál már sokkal rosszabb kö-
rülmények fogadják időutazó hőseinket, akiknek az 
árvizek, klímakatasztrófák még mindig paradicsomi 
körülményeket jelentenek saját, 2121. évi jelenükhöz 
képest. A társaság, Jochanan és családja nyomában 
van egy titokzatos, napszemüveges idegen, dr. Pau-
lus, aki az időutazást kutatja. Jochanan elveszti a sa-
ját somniaveróját, a folyadékot, ami elengedhetet-
len az időutazáshoz, ezért itt ragad a jelenben. Illet-
ve a jövőben. Akarom mondani, a múltjában. Szóval 
2031-ben. Újdonsült barátaival, Merlinnel, és annak 
osztálytársával, Akaschával, a pakisztáni menekült-
tel együtt minden erejével azon van, hogy visszake-
rülhessen a saját idejébe a szüleihez. De ehhez le kell 
rázni dr. Paulust!

Részlet a könyvből
Két órával később az időutazók közeledtek 
a céljukhoz. Az ég felhős volt, alkonyodott. 
A magányt árasztó dombos, erdős vidéken 
elszórtan tavak csillogtak. Végül egy erdé-
szeti úton átvágtak egy nagyobb fenyőer-
dőn. A közepén egy hosszú fal nyújtózott, 
amire fakó színekkel egy katonát festet-
tek. Mögötte egy sor nagy, elhagyatott ház 
látszott. 
– Neuthymen – mondta a túravezető. – 
Egy szovjet kaszárnya romjai a hideghá-
ború idejéről.
Senki sem felelt – még apa sem, aki egyébként ki 
nem hagyott volna egyetlen alkalmat sem, hogy a 
múltról beszéljen. Vajon a hidegháború télen volt, fu-
tott át Jochanan fején a gondolat. Aztán a busz na-
gyot ugrott egy kátyún, és Jochanannak megint el-
kezdett vérezni az orra.
Már majdnem besötétedett, amikor végre rákanya-
rodtak egy nagyobb útra.
– Odanézzetek! – kiáltott Hanna néni izgatottan. Há-
tulról fényszórók közeledtek. A túravezető gyorsított, 
majd fékezett: pár száz méterrel előttük a félhomály-
ban elmosódottan figyelmeztető jelzés villogott. „Vi-
gyázat, útlezárás!”, jelzett a Galileo.
– A fenébe! – átkozódott apa.
A busz lassan közelebb gurult az útlezáráshoz. Min-
denki a navigációs 
műszerre meredt. 
Egy nyitott cso-
magtartójú autó 
körül állt pár férfi 
és egy rendőrségi 
terepjáró.
– Le kell térnünk 
az útról! – mondta 
a túravezető. – Már 
nincs messze. Gyalog 
megyünk.
Egy kis, erdei útra 
kanyarodott, nagy 
lendülettel behaj-
tott a bokrok közé, 
és leállította a mo-
tort. Hirtelen nagyon 
nagy lett a csend. 
Mind visszafojtották 

a lélegzetüket, miközben a sötét autó elrobogott mel-
lettük az úton. Aztán sietve kiszálltak és bevetet-
ték magukat a bokrok közé. A fenyőerdőben vaksö-
tét volt.
A túravezető kivette a navigációs műszert a buszból, 
és egy ágakkal borított, egyenes erdei utat követett 
határozottan. A Galileo kijelzője kísértetiesen vilá-
gított. Anya szorosan fogta Jochanan kezét, és von-
szolta maga mögött a kisfiút. Jochanan a másik ke-
zével egy zsebkendőt szorított a vérző orrához. 
– Már csak egy fél óránk van éjfélig – fújtatott apa.
– Nincs messze – ismételte a túravezető. – Odaérünk.
– De hát még meg is kell innunk a somniaverót, és el 
is kell aludnunk! – vetette közbe Hanna néni.
Jochanan hirtelen lefékezett.
A somniavero!

A regény fejezeteiben más-más szereplő szemszögé-
ből ismerhetjük meg a kalandos történetet, a fősze-
replők múltját (a mi jövőnket) és jelenét (a mi tá-
volabbi jövőnket). Közben pedig elgondolkodhatunk 
azon, mit csinálunk rosszul itt és most, ha 2121 való-
sága vár majd ránk: az izgalmas történet előrevetíti, 
milyen lehet a hely, ahol most élünk, ha nem vigyá-
zunk rá, ha nem igyekszünk a földet legalább olyan 
állapotban hagyni, ahogy megkaptuk…
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Megjelenés éve: 2015
Kiadó: Pozsonyi Pagony kiadó
Műfaj: ifjúsági regény
Terjedelem: 152 oldal

Anja Stürzer 1965-ben született Németországban. Angol és olasz 
irodalmat tanult az egyetemen, majd újságíróként és filmkritikus-
ként dolgozott, mára elsősorban könyveket ír. Civilként környe-
zetvédelmi akcióiról ismert, irtózik a fölösleges autóutaktól és a 
repüléstől. Két gyermekével és férjével, valamint háziállataikkal 
egy öko-házban élnek. A Somniavero az első gyerekkönyve, erede-
tileg 2013-ban jelent meg.

Fülpresszum



Somniavero nélkül nem tud az időben utazni! El kell 
aludni, csak akkor lehet átmenni az időkapun. És rá-
adásul az álomfázisban kell lenni. Egy különleges 
szert használtak, hogy ez bármikor sikerüljön – a 
somniaverót. Mindannyian kaptak egy üvegcsével. És 
az övé a hátizsákban volt! Jochanan hátán végig fu-
tott a hideg. Hol a hátizsákja? 
– Mi a baj? – kérdezte anya, és keze Jochanan kezét 
kereste a sötétben. – Megint erősebben vérzik az or-
rod?
– Gyerünk, sietni kell! – kiáltott hátra Leon bácsi.
– A hátizsákom... – dadogta riadtan Jochanan. – A 
hátizsákomat a buszban felejtettem, abban volt a 
somniavero...
Mindenki rémülten elhallgatott. Aztán az apja kitört.
– Nem lehet igaz! – ordította. – Tudtad, hogy a som-
niaverónak mindig nálad kell lennie!
Jochanannak könnyek szöktek a szemébe. 
– A hátizsákomban van! A tablettel és a többi 

cuccommal. Csak egy pillanatra tettem le, 
mert vérzett az orrom!
– Jaj, ne! – nyögött föl anya. – Most mit csi-
náljunk?
A túravezető közbeszólt. A hangja dühös volt, 
ám határozott.
– Visszafutok a kocsihoz és elhozom a há-
tizsákodat. Ti előre mentek. Kövessétek az 
utat a következő kereszteződésig, ott fordul-
jatok balra, majd háromszáz méterre jobb 
oldalon láttok egy kő boltívet. Vigyétek ma-
gatokkal a galileót. Amikor a kapu világíta-
ni kezd, menjetek át rajta, értitek? Ne vár-
jatok rám!
Futás közben még visszakiáltott a válla fö-
lött:
– Semmiképp sem találhatnak meg! Akkor 
sem, ha valami nem sikerül. Gondoskodom 
a gyerekről! Szükség esetére vannak nálam 
hamis papírok.
Azzal felkattintotta a zseblámpáját, és el-
tűnt a sötétben. 
Az időutazók csendben megfordultak, és a 
kapu felé igyekeztek. Az erdei út zöldesen vi-
láglott a kijelző fényénél. Csak lépteik zize-
gése és Jochanan szipogása törte meg a 
nyomasztó csöndet. Jochanan kitartóan re-

ménykedett benne, hogy a túravezető gyor-
san megteszi az utat, megtalálja a hátizsákot 

és utoléri őket. Hamarosan megérkeztek a kereszte-
ződéshez és balra fordultak. Időközben vaksötét lett. 
Lassítottak, nehogy elmenjenek a romok mellett. Apa 
világított a kijelzővel az erdőben. Hanna néni maga 
elé suttogott, és fogta Leo bácsi kezét. Anya idege-
sen tekingetett körbe, hátha meglátja a zseblámpa 
felvillanó fényét. De teljes volt mögöttük a sötétség. 
Amikor jobbra észrevették a kitaposott utat és a táb-
lát, megálltak. 
– Még van egy percünk – mondta apa. Füleltek, majd 
hirtelen félreismerhetetlen hangot hallottak: egy far-
kas üvöltését.
– Mi lesz, ha nem ér vissza időben? – kérdezte anya 
elfúló hangon. – Nem hagyhatjuk itt Jochanant, 
egyedül az erdőben.
Jochanan átfogta a kezét. Nem merte megnézni, 
mennyi az idő.
– Érte fog jönni – mondta apa bizonytalanul.
– Már csak öt percünk van – vetette közbe halkan 
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Leon bácsi. – Akárhogy is, indulnunk kell, mert lekés-
sük az időkaput.
Felállt, és rálépett a sötét útra. A többiek követték. 
Nemsokára jobb kéz felé egy még sötétebb tárgy 
körvonala bontakozott ki az éjszakából. Apa felemel-
te a kijelzőt. A halvány derengésben egy kövekből 
összetákolt kis boltívet láttak, amit majdnem teljesen 
benőtt a gaz.
– Ez lenne az időkapu? – kérdezte kétkedve Hanna 
néni.
– Azt hiszem – felelte apa, és ránézett az óratetová-
lásra a karján. – Még két percünk van. Mit tegyünk?
– Hanna és én mindenképp visszamegyünk – mondta 
Leon bácsi határozottan, és odalépett a kőkapuhoz. 
– Senkinek nem lenne jobb, ha maradnánk – kétked-
ve nézte meg magának a kis boltívet. – Hogy férünk 
egyáltalán mindannyian alá? – mormogta.
– Menjetek csak előre! – mondta anya reszkető han-
gon. – Te is, Jorge. Én itt maradok Jochan-
annal, és várok.
– Szó sem lehet róla! – tiltakozott apa. 
– Vagy mind megyünk, vagy egyikünk 
sem! – és ő is megfogta Jochanan kezét. 
– De a biztonság kedvéért vegyük elő a 
somniaverót.
Ledobta az alvóriumot a fűbe, és koto-
rászni kezdett a zsebében.
– Arra! Halljátok? – kérdezte hirtelen 
anya.
Jochanan fülelt. Nem messze izgatott 
hangok szűrődtek át az erdőn. Egy kutya 
ugatott. Anya és apa összenéztek. Az ar-
cuk sápadtan világított a sötétben.
– Siessetek! – mondta apa Leon bácsinak 
és Hanna néninek.

Jochanan és a szülei egymás mellé húzódtak. Néz-
ték, ahogy a többiek bemásznak a boltív alá, elnyúj-
tózkodnak a földön, és várnak. A kövek hirtelen fel-
fénylettek: eleinte egész gyengén, aztán egyre erő-
sebben.
– Sok szerencsét! – mondta Hanna néni elfúló han-
gon, és megitta a varázsitalt. A feje a földre hanyat-
lott. Pár másodperc múlva a fény befonta a testét. 
Jochanan megbűvölve figyelte, ahogy a kapu egyre 
világosabbá és ragyogóbbá vált, míg az alatta fek-
vők elhalványultak és végül teljesen eltűntek.
Alighogy eltűntek, sietős léptek közeledtek az úton, 
és egy zseblámpa fénye pásztázta az erdőt. Apa ide-
gesen nézett körül.
– Nem maradhatunk itt – suttogta anya. – Meg fog-
nak találni. Gyertek, van egy ötletem! – betolta 
Jochanant a kapu alá, és reszkető kézzel előszedte 
az alvóriumot a nadrágzsebéből. – Adok belőle egy 
keveset Jochanannak – mondta. – Épp most számol-
tam ki. Menni fog! Sokat fogytam indulás óta.
Apa kétkedve nézett rá.
– Nem kéne az összeset megosztanunk?
– Nem – mondta anya nyomatékosan. – Ha nem sike-
rül, visszajössz értünk, és hazaviszel. Siessetek! Nem 
sokáig lesz már nyitva az időkapu.
Sietősen befeküdtek a kőkapu alá, szorosan egymás 
mellé, és kiitták az üvegcséket. Jochanan már érezte 
is az ismerős, hirtelen rászakadó álmosságot. A kapu 
felfénylett felette. Mintha sietős lépteket és hangos 
kiáltásokat hallott volna. Egy árnyék közeledett. Az-
tán elsötétült minden. 
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eszközök megvásárlását, mint az első automobilokét: 
kevesen. Sajtóhírek szerint néhány tízmillió forint-
ba lesz a költség. De azért ne csüggedjünk, az autó is 
hamar tömegjármű lett, a technológiai fejlődés pedig 
ezidáig rohamosan halad előre, ezzel együtt az esz-
közök árai folyamatosan csökkennek. 

A fejlesztők jelenleg befektetőket keresnek a megva-
lósításához és a későbbi tömeggyártás beindításá-
hoz. Most már a második prototípuson dolgoznak, az-
tán nemsokára elindulhat a sorozatgyártás. A talál-
mány angol neve és a szintén angol nyelvű honlap azt 
jelzi, hogy a feltalálók meg akarják hódítani a világot, 
és hisznek a Flike forradalmi küldetésében. Már ami a 
közlekedést illeti. Mi drukkolunk nekik! 

gy innovatív magyar csapat, a miskolci (miskolc-
tapolcai) Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft. 
munkatársai, Kerülő Balázs és Vígh Viktor veze-

tésével ugyanis működőképes egyszemélyes repülő 
eszközt hoztak létre, ráadásul rekordidő alatt. A Flike 
(ejtsd: flájk) ötlete tavaly nyáron pattant ki a tervezők 
fejéből, és decemberre tesztelhető gépet szerkesztet-
tek, márciusban pedig már emberi utassal is kipróbál-
ták az időközben Flike névre keresztelt járművet.

A Flike neve a népsze-
rűsítésére létrehozott honlap szerint az „F” like free-
dom, azaz magyarul a szabadság kifejezés angol kez-
dőbetűjéből ered, de nem nehéz észrevenni a „like” 
(ebben az esetben egyébként „mint” értelmű) szóval 
a facebook generációkat is jó eséllyel megcélzó név-
választás ötletességét, ráadásul a fly (repül) és a bike 
(bicikli) szavak összevonása sem rossz áthallás. 

Több cikk a Star Wars sorozat Jedi visszatér részében 
látható, az endor bolygón használt birodalmi repülő 
motorokhoz hasonlította a Flike-ot, szerintünk telje-
sen tévesen. A Flike ugyanis sokkal inkább egy kis mé-
retű drónhoz hasonlít, csak kicsit nagyobb és nehe-
zebb. Az Y-alakú vázon három pár, azaz összesen hat, 
egymástól függetlenül mozgó rotor hajtja meg a va-
lamivel több mint 100 kilós gépet. A három tengelyen 
egymás fölött elhelyezkedő propellerek páronként el-
lentétes irányban pörögnek. Irányításuk két joystick-
kal történik, ezek a rotorok sebességének változtatá-
sával teszik lehetővé a biztonságos irányítást.

Apropó biztonság. A fejlesztők úgy tervezték meg a 
Flike-ot, hogy amennyiben az egyik joystickkal irányí-
tott három rotor egyszerre hibásodna meg (szinte le-
hetetlen), akkor a másik hárommal biztonságosan le 
lehet majd tenni a gépet. A prototípussal Kerülő Ba-
lázs néhány méterre emelkedett fel a próbarepülés 
során, néhány kisebb manővert végrehajtva, és az 
egy helyben lebegést tesztelve. Elvben persze lehető-
ség lenne akár több ezer méterre is felemelkedni, de 
annak nem sok értelme lenne emberi vezérléssel. Ve-
szélyforrást jelenthetne még, ha a jelenleg szabadon 
álló rotorok elszabadulnának használat közben, és 
a tengelyről lerepülve kárt tennének az utasban, de 
a feltalálók a későbbiekben kereskedelmi forgalom-
ba szánt végső verzióban ezeket védőhálóval zárják 
majd körbe. 

Évezredek óta az emberiség vágya 
a repülés, mégis alig több mint száz éve 
emelkedett a magasba az első embert is 
szállító repülő. Ikarosz álma, a mindenki 
számára hozzáférhető, egyszemélyes 
könnyű repülés lehetősége azonban máig 
nem oldódott meg. Idáig.

Az üzemképes prototípus a lítium-polimer akkumu-
látorokkal 15-20 percig képes egy helyben lebegni, 
vagy dupla ennyi időt repülni. Az ajánlott sebesség 60 
km/h lesz majd a fejlesztők tervei szerint, akik egyéb-
ként 5-6 méteres utazási magasságot tartanak ide-
álisnak.

A Flike nagy előnye, hogy könnyű irányítani, persze le-
het, hosszú idő kell majd ahhoz, hogy ezt hivatalosan 
is megtehessük, hiszen jelenleg nincs olyan ország, 
ahol az ilyesfajta közlekedésre szabályokat alkottak 
volna. A Flike nem bocsát ki káros üzemanyagot, hi-
szen elektromos meghajtású. És bár nagyságrendek-
kel olcsóbb lesz az előállítása, mint bármely repülő 
eszközé jelenleg, azért nagyjából annyian engedhe-
tik majd meg maguknak az első gyártásból származó 
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an az a meleg, amikor a savanykás hideg meggylevest a hűtőbe bújva iszogatnánk, 
vagy tennék így a hideg vajbablevessel, ahogy a nagyi készítette... Meg az a zöldséges 
gazpacho! Július elején pont ilyen döglesztő napok voltak, ezért érdemes megtanulni, 

hogyan tudunk magunknak összedobni ilyen frissítő, hűsítő ételeket. A legjobb nyári levesek 
mindig friss alapanyagokból készülnek, és a sikerhez sokszor nem kell más, csak egy turmix és 
egy hűtő. Hat ötlet könnyen elkészíthető hideg, gyümölcsös és zöldséges leves elkészítéséhez. 

V

Zellerkrémes hűsítő
Hozzávalók:
• 1 zellergumó
• maréknyi mosott mentalevél
• 3 csipet szárított édeskömény
• 2,5 dl habtejszín 30 százalékos zsírral
• só, frissen őrölt bors
Pucold meg a zellert, darabold fel kockákra, és 
főzd meg enyhén sós vízben. Mehet a leves-

be a menta java, és az édeskömény bajuszkája, 
mindkettő apróra vágva. Ha puha, botmixerrel, 
vagy más konyhai aprítóval pürésítsd, és öntsd 
bele a tejszínt. Ha levest akarunk készíteni, ak-
kor a tejszínt a főzőlével együtt keverjük el, ha 
sűrűbb krémet, akkor szűrjük le a zellert és úgy 
adjuk hozzá a tejszínt. Kóstoljuk meg, fűszerez-
zük, ha szükséges. Hidegre vele! A főtt zeller sa-
vanykájához prímán passzol a menta, és a szá-
rított édeskömény bóbita. Ha teheted, frisset 
tégy bele. Ebédre már le is hűl.

Krémes sárgadinnyeleves
Hozzávalók: 
• 1 érett sárgadinnye
• 15 dkg cukor
• 10 dkg vaj
• 1-1 kiskanál őrölt szegfűszeg és fahéj
• fél kiskanál őrölt gyömbér
• 4 dl habtejszín
• 2 dl tej
Vágj félbe egy sárgadinnyét, távolítsd el a ma-
gokat, és kanalazd ki a belsejét. A dinnye hú-
sát aprítsd fel kockákra, és saját levében pá-
rold puhára. Ezután add hozzá a cukrot, a vajat, 
a szegfűszeget. Önts hozzá egy pohár tejszínt, 
és hagyd teljesen kihűlni, majd turmixold össze. 
Végül mehet hozzá a tej és a megmaradt tejszín 
is, majd még egyszer alaposan keverd össze az 
egészet. Tálald jól behűtve, csipetnyi fahéjjal a 
tetején. Próbáltad már egy gombóc vaníliafa-
gyival? Nemcsak finom, egészséges is: a sárga-
dinnyének magas az A- és C-vitamin-, illetve bé-
ta-karotin-tartalma.

Eperkrémleves
Hozzávalók: 
• 30 dkg eper
• 3 dl tejszín
• 3 dl tej
• 12 dkg porcukor
• fél citrom leve
Az epret mosd meg, szedd le a szárát, majd a 
tejjel turmixold össze. Öntsd át egy szűrön ke-
resztül, hogy a magok fennakadjanak. Ízesítsd 
porcukorral, add hozzá a tejszínt, és csepegtess 
bele kevés citromlevet. Tálald jól behűtve, cit-
romfű levéllel vagy félbevágott eperrel díszítve.

Pudingos sárgabarackleves
Hozzávalók: 
• 50 dkg sárgabarack
• 15 dkg cukor
• 2 dl habtejszín
• 2 dl kókusztej
• 3 evőkanál főzést nem igénylő vaníliás pu-
dingpor
Magozd ki a barackot, vágd kockákra, és főzd 
össze a cukorral meg egy kevés vízzel. Amikor 
kihűlt, turmixold össze a kókusztejjel, a tejszín-
nel és a pudingporral. Tedd hűtőbe, majd pár 
óra múlva tejszínhabbal vagy pirított mandula-
forgáccsal be is falhatod.

Spanyol zöldségleves (gazpacho)
Hozzávalók: 
• 50 dkg paradicsom
• 2 dl paradicsomlé
• 10 dkg kígyóuborka meghámozva
• 2 db kaliforniai zöldpaprika
• 2 szál újhagyma
• 1 gerezd fokhagyma
• 1 evőkanál lime-lé
• 2 dl extra szűz olívaolaj
• 1 dl borecet
• 5 dl víz
• só, bors
• 2 szelet fehér kenyér
Vágd nagyobb darabokra a zöldségeket (paradi-
csom, kígyóuborka, paprika) és a kenyeret, majd 
locsold meg a borecettel és egy deci olívaolajjal. 

A paradicsomot – forró vízbe mártva – hámozd 
meg és vágd kockára. Tedd a keveréket hűtőbe 
egy éjszakára. Másnap öntsd fel a paradicsom-
lével, a vízzel, és turmixold össze. Ízesítsd sóval, 
borssal, kevés lime-lével.

Paprika krémleves
Hozzávalók: 
• 3 kápia paprika
• 3 paradicsom
• 1 kisebb fej vöröshagyma
• 2 gerezd fokhagyma
• 1 evőkanál olívaolaj
• só
• bors
• őrölt koriander
• 1,5 dl víz
• 50 ml tejszín
• 1 mokkáskanál cukor
• 1 kiskanál citromlé
Magozd ki a paprikát, és vágd fel kockákra. A 
paradicsomot és a vöröshagymát is szeleteld 
fel. Add hozzá a zúzott fokhagymát, és forgasd 
össze a zöldségeket. Egy kisebb tepsit bélelj ki 
a sütőpapírral, és szórd rá a zöldségeket, majd 
locsold meg 1 evőkanál olívaolajjal, és tedd 15 
percre a forró sütőbe.
Amikor megpirult, turmixold össze őket. Öntsd 
fel vízzel, tejszínnel, citromlével, fűszerezd só-
val, borssal, cukorral és korianderrel. Hidegen 
lehűtve tálald.
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Ferenc pápa
beszéde
www.facebook.com/ferenc.papa.beszedei.irasai

Minden jóságmag kikel

és felnövekszik majd!

szöveg: Tőzsér Endre SP

Az Európában honos, hazánkban helyenként 
tömegesen előforduló veronika-fajok közül az 
orvosi- és az ösztörűs veronikának (Veroni-

ca chamaedrys L.) van gyógyító hatása. A veroni-
ka szinte mindenütt megtalálható, a száraz, mész-
mentes talajt kedveli. Erdőkben, irtásokon, cser-
jésekben, kerítések mentén, bozótosokban, árkok-
ban, utak mellett és erdőszéleken nő. A tátogatófé-
lék családjába tartozó évelő növény szára elfekvő, 
apró, világoskék vagy halványlila virágai fürtvirág-
zatot alkotnak.

A középkorban mindent gyógyító csodaszernek te-
kintették, és még ma is a „világ gyógyszereként” 
emlegetik. Leginkább légzőszervi- és bőrbetegsé-
gekre, valamint vízhajtásra használták. Maria Tre-
ben aztán leírta kiváló koleszterincsökkentő, vér-
tisztító és epehajtó hatását is.

Virágzáskor, június- júliusban, illetve szeptemberi 
másodvirágzáskor gyűjtik leveles-virágos hajtásait.

példabeszéd (Mk 4,26–34) arra irányítja a fi-
gyelmet, hogy a földbe vetett mag magától 
ereszt gyökeret és magától növekszik, akár al-

szik, akár ébren van a földműves. A földműves bízik a 
mag saját benső erejében és a föld termékenységé-
ben. Az evangélium nyelvezetében a mag Isten sza-
vának jelképe, ez a példabeszéd ennek termékeny-
ségét hangsúlyozza. Miként a kicsiny mag kifejlődik 
a földben, úgy működik Isten erejével az ő szava is 
annak a szívében, aki hallgatja. Isten a mi termőföl-
dünkre bízta szavát, vagyis mindnyájunkra a magunk 
konkrét emberségével. Bizakodóak lehetünk, mert 
Isten szava teremtő szó, és az a rendeltetése, hogy 
„kalászban lévő telt szemmé” váljon. Ez a szó, ha be-
fogadjuk, biztosan meghozza gyümölcseit, hiszen 
maga Isten adja a kihajtást és a növekedést, mégpe-
dig olyan utakon, amelyeket mi nem mindig tudunk 
felismerni, és oly módon, amelyet nem ismerünk. 
Mindez azt érteti meg velünk, hogy mindig Isten az, 
aki a növekedést adja országának – ezért imádkozzuk 
sokszor, hogy „jöjjön el a te országod” –, tehát ő adja 
a növekedést, az ember pedig az ő alázatos munka-
társa, aki szemléli Isten teremtő tevékenységét, örül 
neki, és türelemmel várja a termést.

Isten szava növekedést, életet ad. Ezért most ismé-
telten szeretnélek emlékeztetni benneteket annak 
fontosságára, hogy legyen nálunk az evangélium, a 
Szentírás, a kezünk ügyében – egy kisméretű evan-
gélium a táskában, a zsebben –, és mindennap táp-
lálkozzunk Istennek ebből az élő szavából: olvassatok 
mindennap egy részt az evangéliumból, a Bibliából. 
Kérlek, sose feledkezzetek meg erről! Mert ez az az 
erő, amely elindítja bennünk Isten országának életét.

Felhasználási területe nagyon sokrétű: náthára, 
megfázásra, köhögésre, asztmára reumára, kösz-
vényre, gyomorfájdalmakra, vértisztításra ajánlják. 
Agyi vérkeringést javít, fülzúgást csökkent. Tisztító, 
epehajtó, vesetisztító, és vérzsírcsökkentő hatása is 
van. Sebgyógyításra is használják. Teát forrázással 
készítünk belőle. 

Egy másik példabeszéd (Mk 4,32), a mustármag ké-
pét használja fel. Bár a mustármag a legkisebb mag, 
de élettel teli és „minden kerti veteménynél nagyobb-
ra” nő. Ilyen Isten országa: egy emberi szempont-
ból kicsiny és látszólag jelentéktelen valóság. Ahhoz, 
hogy részt kapjunk belőle, szegénynek kell lennünk 
szívünkben; nem saját képességeinkben kell bízni, 
hanem Isten szeretetének hatalmában; tetteinkkel 
nem a világ szemében kell fontosnak látszanunk, ha-
nem Isten szemében kell értékesnek lennünk, aki az 
egyszerűeket és alázatosakat kedveli. Ha így élünk, 
Krisztus ereje behatol a világba rajtunk keresztül, és 
mindazt, ami kicsiny és egyszerű, olyan valósággá 
alakítja át, amely a világ és a történelem egész tész-
táját megkeleszti.

Ebből a két példabeszédből fontos tanítást kapunk: 
Isten országa igényli a mi közreműködésünket, de az 
mindenekelőtt az Úr kezdeményezése és ajándéka. 
Gyengécske munkálkodásunknak, mely látszólag je-
lentéktelen a világ problémáinak bonyolultságához 
képest, de ha Isten munkálkodásába illeszkedik, ak-
kor nem kell félnie a nehézségektől. Az Úr győzelme 
biztos: az ő szeretete a földön létező összes jóság-
magnak megadja a kihajtást és a felnövekedést. Ez 
bizalommal és reménnyel tölt el minket mindazon 
drámák, igazságtalanságok és szenvedések ellenére, 
amelyekkel találkozunk. A jóság és a béke magja ki-
hajt és felnő, mert Isten irgalmas szeretete adja neki 
az éretté válást. 

Veronica officinalis L.
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orvosi veronika
A

Jézus a földművelés világából vett képeken 
keresztül mutatja be Isten szavának 
hatékonyságát és az ő országának 
követelményeit, ezáltal pedig elénk 
tárja reményünk és történelemben való 
elkötelezettségünk alapjait.
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Mentsd meg a Földet! Ez az egyetlen 
hely, ahol csokit lehet kapni.

Találd meg a hét különbséget!
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