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tutajtúra
száz év után újra

töb b száz cse rkész,
közel 100 óra helytállás
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cserkészen
az életre
zánka: nyaralás hátrányos helyzetű gyerekeknek
Július elején
már a jó időnek, a Balatonnak és a szabadidős programoknak örülhettek a táborozók. A CserKészen az életre táborban nyaraló gyerekek
az Erzsébet-program jóvoltából
hat napot tölthettek Zánkán.
Az első turnus nagyon jól sikerült, ebben persze segítettek a
Cserkészszövetség tag jai és a
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napsütés is. A zánkai táborba
elsősorban hátrányos helyzetű
gyerekek jelentkezhettek, akikkel képzett cserkész vezetők
foglalkoztak minden turnusban.
Öt hét alatt összesen 1600 iskolás juthatott el a Balatonra a
táboroknak köszönhetően. Az
első turnusról készült riportunkról a 16-17. oldalon olvashattok.

ővk

2013

Szélsőséges körülmények között, kitartó önkéntességgel mutatott jó
példát a cserkészet. Az idei dunai árvíz rekordot döntött, és a felkészült hivatásosok munkája mellett is nagy
pusztítást végezhetett volna. Idén azonban rég nem látott összefogás valósult meg a közös cél érdekében.
Június 6. és 9. között több mint egy tucat budapesti és
vidéki helyszínen, folyamatos koordináció mellett vettek
részt cserkészek az árvízvédelmi munkálatokban. A
legtöbben homokzsákot töltöttek, pakoltak teherautóra
vagy éppen a gátra, de volt, aki kitelepítésben és buzgármentesítésben segédkezett. Többen extrém körülmények között, sürgős hívásra reagálva, vízben állva
építettek gátat, vagy éjszakai szolgálatot láttak el. Köszönjük nekik!

mix

Árvízi
cserkészek

Idén Erdőkertes fenyőerdejében
képezték az őrsvezetőjelölteket
egy tíz napos táborban. Ez az
első és tizedik Cserkészkerületi Őrsvezetőképző Tábor (ŐVK),
aminek három altábora van: Pál
utcza, Esztergom és Egervár.
Ezekben az altáborokban 36-38
őrsvezető-jelölt okosodott. Az
altáborokban 8-10 kiképző és
5-7 mameluk tett meg mindent
a jelöltekért. A képzés titkos, teli
sok meglepetéssel és rejtél�lyel, melyeket csak azok ismerhettek meg, akik elvégezték a
tábort. A három altábor ellátását a GH-altábor (gazdasági hivatal) intézte. A géhá-sok nem
csak főztek, de minden igényt
ki kellett elégítsenek: ők szerezték be a széldeszkát, a vizet, a
spárgát, mindent, amire szükség van egy táborban. A Balta
(Biztonsági Altábor) pedig mint
mindig, éj jel-nappal felelt a tábor biztonságáért.

Száz évvel ezelőtt a magyar cserkészek hat nagy tutaj jal
egy 360 km-es túrán vettek részt a Vágon. Erre az 1913as eseményre emlékeztek most az idei Tutajtúrával augusztus 2-10-ig a Szabolcs megyei Jánd mellett, felhívva a figyelmet
arra, hogy a természet
értékei milyen fontosak
számunkra. Az MCSSZ
Vízicserkész szakága
szervezte meg, hogy 190
cserkésszel, a maguk
építette tutajok fedélzetén
hajózzanak a Tiszán argentin, brazil, kanadai, venezuelai,
egyesült államok-beli, német, holland, osztrák, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi és vajdasági magyar cserkész testvérekkel.

regös
népművészet, táncház
és lagzi szege den
A 24. Ország járó Kárpát-medencei Regöscserkész Tábort idén Szegeden
rendezték. A 230 fős táborban a résztvevők a kiválasztott tájegység népművészeti sajátosságaival
ismerkedtek meg. Minden
este volt táncház, melyen
egy erdélyi zenekar húzta a talpalávalót, illetve egy
estére a szervezők szokás szerint meghívtak egy
moldvai

zenekart is. A gyerekek napközben a legtöbb időt a népi
kismesterségek megismerésére
fordították, amire igazi mestereket hívtak meg. Idén fát faragtak, tojást írtak, csipkét vertek,
nemezből, csuhéból, vesszőből,
agyagból, és sok másból apróságokat készítettek. A tábort
egy nagyszabású hagyományos népi esküvő zárta, lovas
kocsis felvonulással és hajnalig tartó lagzival. Idén
három pár házasodott össze a Regöscserkész-táborban.

magyar cserkész 5

a beagle

Talán nincs a
világon olyan
gyerek – de felnőtt is kevés – aki ne ismerné ezt a mindentudó, kedves kis figurát, aki
időtlen ugyan, de tudni illik róla, hogy 1950-ben
született egy amerikai művész gyerekkori kutyájának emlékére. A rajzoló Charles Schulz olyan
híres lett, mint más Hollywood-i sztárok. Még csillagot is kapott a hírességek sétányán. Talán ennek köszönhető, hogy Snoopy „eredetije” Magyarországon is a tíz legnépszerűbb kutyafajta
között szerepel.
z évszázadok óta Angliában tenyésztett
kopó eredetileg vadászatra lett nevelve, de
ma inkább a sportban jeleskedik, amit beaglingnek neveznek. Itthon tilos minden fajta kopózás, de ahol szabad, ott a beagle tulajdonosok
területet bérelnek, versenyeket szerveznek, és a
kutyákat párokba sorsolják, aztán irány a nyulak
nyomába! Nyugi, a nyuszik manapság műnyulak,
és még ők is megússzák a hajszát: a bírók a kutyusok pontosságát, stílusát értékelik, és a párok
közül a jobb jut tovább.

a

Itthon azért lett ilyen népszerű,
mert különösen szelíd, barátságos
fajta, könnyen alkalmazkodik a
gazdájához, szereti a gyerekeket, jók az idegei és még csinos
is. Az első beagle kiskutyák 1979ben születettek hazánkban.
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Egy közös pont van az összes beagle-ben: a farkincájuk vége fehér, de a testük fekete, fehér
és cserszínű foltozottsága a világon mindenütt
egyedi. Ezt azért tenyésztették így, hogy a vadászat közben éneklően ugató ebet az erdő, mező
aljnövényzetéből kikandikáló fehér farka jelezze,
merre jár. Persze aki városban tartja, annak nem
ez a legfontosabb tényező.
A beagle végtelenül türelmes, a gyerekek „nyúzásait” megértően kezeli. Legendásan szelíd fajta,
kisgyerekes családok ezért is választják a kis foltosokat. Szaglása kiváló, jól tájékozódik, nyugodt,
kiegyensúlyozott és kitartó. Azt is nagyon fontos
róla tudni, hogy későn érő fajta, ezért ne bánjunk
vele soha igazságtalanul, türelmetlenül! A beagle gyorsan és könnyen tanul, feltéve, hogy sok dícséretet kap tőlünk. A túlzott fegyelmezés, a következetlenség a beagle-ből konokságot, makacsságot vált ki. Pont olyan, mint
egy gyerek, nem? De ha
folytatjuk a hasonlatot, és mondjuk, nem
hagy juk eleget mozogni, hanem az
ellenállhatatlan
könyörgő tekintetének köszönhetően folyton
adjuk neki a nasit,
ellustul, és csúnyán
el tud hízni.

Bálint
  Gazda

Becserkész

városi dzsungel

Snoopy,

Ma telis-tele van a tévé, az újság
szakemberekkel. De meg tudsz-e
nevezni akár egyet is, aki jó
tanácsokkal láthat el téged, vagy
a szüleidet? Egy olyat, akiben
vakon megbízol, mert sokszor
beigazolódott már, amit mond?
mikor még csak egy tévécsatorna
volt, Bálint Gyuri bácsi, azaz Bálint
gazda volt az az országosan ismert kertész, akinek a tanácsaira mindenki odafigyelt.

a

Gyuri bácsi nagyon megörült, mikor megkerestük, hogy szeretnénk, ha mesélne a
régi időkről, amikor ő is cserkész volt. Azt
mondta, az egész életét meghatározta a cserkészet, a természettel való közeli kapcsolat. Sőt,
ez volt az egyik oka annak, hogy kertészmérnök
lett belőle. Kicsi kertjében büszkén mutatja a sárgabarackfát, ami olyan – ő mondta –, mint saját
maga. Tele sebhelyekkel, sérülésekkel. A cserkészlélek segítette a göröngyös úton – somolyog
a bajsza alatt.
Tizenhárom éves korában, 1932-ben tett fogadalmat szülőhelyén, Gyöngyösön. Érettségiig volt
csak aktív, de mindig barátságban maradt sok
cserkész testvérével, és ma is cserkésznek érzi
magát. A természet védelmét élete egyik fontos feladatának tekinti a munkájában és a magánéletében is. Gyuri bácsi a 99. számú Mátra Cserkészcsapatnak volt a tag ja, később őrsvezetője
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Bálint György tizennégy éves volt
ekkor. Szerencséjére csapatuk
a főtáborban kapott helyet,
közvetlenül az amerikaiak mellett. Volt nagy
barátkozás, ételcsere. Addig sosem látott konzervek és kekszek kerültek a magyar
fiúk birtokába. A kis
Gyuri nem sokat
játszadozhatott, mert megtisztelő
feladatot kapott. Ő lehetett
egy kimagasló cserkészvezető,
Sík Sándor (költő, piarista
rendfőnök) futárja.

, mondja Mi is a futár? 1933-at írunk.
„Legyen szíves ináljak Hol vagyunk még a mobilcs
már meg m it
telefontól, számítógéptől!
val!”
ba
a dif fen chiá
A táborparancsnok papírra vetett utasításait kellett
8 magyar cserkész

Becserkész

is. Részt vett az 1933-as
gödöllői dzsemborin. Ez volt
a 4. Cserkész Világdzsembori. Hatalmas élmény lehetett! Negyvenhat ország
26.000 cserkésze volt jelen, köztük több mint tízezer magyar cserkész.
Teleki Pál, későbbi miniszterelnök volt akkor az országos főcserkész. A tábor jelvénye a magyar mitológiából ismert csodaszarvas volt. Bi-Pi, azaz a cserkészmozgalom
megalapítója, Lord Robert Baden-Powell így szólt
a dzsemboris búcsúbeszédében: „Mindegyiktek
hordja a Magyar Fehér Csodaszarvas jelvényét.
Kívánságom, hogy őrizzétek e jelet és emlékezzetek arra, mikor elmentek innen. Az ősmagyarok követték a csodaszarvast, s ez a boldogság ösvényére vezette őket. A Fehér Szarvast a
cserkészjellem szimbólumának tekinthetjük. Ez
vezet benneteket szembenézve új kalandokkal,
melyekre a cserkészet céljainak követése közben akadtok.”

ha este fáradtan
lefekszem, mielőtt
elaludnék, végig
gondolom a napomat,
mi az, amit jól tettem,
helyesen intéztem el,
és mi az, amit nem.
kéztől kézig adni, de sebesen, mind a kilenc altábor-vezetőhöz. Miközben szaladgált a levelekkel,
találkozhatott Lord Baden-Powell-lel, aki Teleki Pál
kíséretében minden nap lóháton járta végig a tábort. Csodálta a két rövidnadrágos férfit, akiknek
minden cserkészhez volt egy jó szava. Gyuri bácsinak máig hatalmas élmény maradt ez a két hét,
és sajnálja, hogy nincs róla fényképe. De másban
is csak az emlékeire hagyatkozhat. Hiába kértük,
hogy mutasson magáról cserkész képet, vagy a
liliomos nadrágcsatot, cserkészinget, a II. Világháborúban minden emléke elpusztult. Ezek a veszteségek semmik ahhoz képest, hogy min ment keresztül akkor, amikor a Gyöngyös közelében fekvő családi tanyát el kellett hagynia. Aki van olyan
szerencsés, hogy vidéken él, növények és állatok

közelében, vagy legalább a nagyinál nyaranként
kimehet a szabadba – vagy cserkész, és akkor
ez teljesen természetes –, el tudja képzelni, milyen
rossz lehet elveszíteni mindezt az élményt. Gyuri bácsival ez is megtörtént. A háború után két bőrönddel a kezében rakták ki a családi birtokról, mikor az állam elvette az emberek saját tulajdonát.
Erről majd fogtok tanulni, a nagyobbak már hallottak erről az iskolában.
Bálint György életét mégis sikeresnek, és boldognak értékeli. A szaktudása miatt ő lett az ország
Bálint gazdája. Mindenki szerette, szereti. Persze
mostanában visszavonultan él, de úgy érzi, minden nap gyakorolnia kell a napi jótettet, ami hozzátartozik egy cserkész mindennapjához. Erre

szerencsére bőven van lehetősége – meséli.
Gyakran csörög a telefonja, hogy a muskátli levelével már megint baj van, mert száraz. „Évtizedek óta mondom, hogy többnyire azért, mert elfelejtik megöntözni” – kuncog Gyuri bácsi. „Máskor meg megyek a buszon, felismernek: maga
a Bálint gazda? Akkor legyen szíves, és mondja már meg, hogy mit csináljak a diffenbachiával (népszerű szobanövény, nincs magyar neve).
És ha este fáradtan lefekszem, mielőtt elaludnék,
végiggondolom a napomat, mi az, amit jól tettem,
helyesen intéztem el, és mi az, amit nem. Ha pedig úgy érzem, valakinek nem adtam siettemben alapos választ, akkor lelkiismeret-furdalásom
van, és a következő napon igyekszem ezt bepótolni. Cserkész vagyok!”
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bear grylls
A 38 éves Bear Grylls az Egyesült
Királyság cserkészetének legfiatalabb
főcserkésze. Bár csónakkal szeli az
óceánokat, megmássza vagy épp
elsőként repül át a Himalája felett
siklóernyővel, Bear mindezeken túl is
tud egy-két dolgot a kalandról.
z eredetileg Edward Michael Grylls néven született főcserkész keresztnevét, a medve jelentésű Bear-t, nem kalandjaiból hozza: nővére
nevezte el kisgyerekkorában Teddy mackónak. A
brit hadsereg különleges légi egységének egykori katonája, népszerű tévésorozatok műsorvezetője (pl. A túlélés törvényei, Ha minden kötél szakad)
sokoldalú ember. Könyvei világszerte hódítanak, és
itthon talán kevesen tudják, de a fiatal korosztályt
kalandokra buzdító főcserkész kitűnő szónok is.

Mindig előre
nézz, soha ne
hátra, de ne is
próbáld kitörölni
a múltat, mert az
is az életed része,
és az tett azzá, ami
vagy. Csak próbálj
tanulni belőle legalább egy kicsit.
10 magyar cserkész

forrás: wosm - www.scout.org

A

Kiscserkészként kapott rá a természetjárásra, a kalandok világára. Iskolásként az
édesapja tanította meg a mászás alapjaira a Wight-sziget tengerparti szikláin. Ez
később szenvedélye lett. Iskolái elvégzése után Bear bejárta az összes kontinenst,
rengeteg cserkésszel találkozott világszerte. Számos országban ismerik és elismerik, tevékenységével a cserkészet globális nagykövete lett. Az angolon kívül spanyolul és
franciául is beszél, nagyon érdeklik a különböző vallások és kultúrák.

az angol főcserkész igen
nagy népszerűségnek örvend

Leg jobban azokat a programokat szereti, ahol
cserkészekkel túrázhat. Aktív alakítója a Cserkész
Közösségi Hét-nek. Az Egyesült Királyság cserkészei ezen az eseményen a helyi közösségekkel közösen találják ki, melyek
azok a feladatok, amik halaszthatatlanul megoldásra várnak. Tulajdonképpen azt határozzák meg, mi az, amivel lakóhelyüknek leginkább javára
válhatnak. Miután kitalálták, természetesen meg is valósítják. Ez szólhat
egy elhanyagolt játszótér felújításáról, járdák, utak kisebb
hibáinak kijavításáról, vagy
akár idős emberek meglátogatásáról is.
magyar cserkész 11

intercserkész
Segítenek a ház körül, vagy éppen csak elbeszélgetnek velük, hiszen már az is nagy öröm a magányos időseknek.
Bear azért lett cserkész, mert kis korában azt hallotta, hogy a cserkészek között igazi kalandokra lel.
Frissen fogadalmat tett cserkészként vezetőjétől
egy fura feladatot kapott: neki és őrsének kolbászt
kellett sütniük egy londoni sikátorban. Csupán két
szál gyufát kaptak hozzá, de megoldották a feladatot! Ez volt a kezdet. Főcserkészként azt a célt tűzte
ki, hogy minél több fiatalt hozzásegítsen egy tartalmas és kalandos
élethez. Szerinte az a lényeg, hogy a
fiatalok minden lehetőséget megragadjanak. Nem attól vagy penge, ha
nagy vagy, erős vagy, leg jobb vagy
valamiben; a kitartás tesz naggyá mondja. Ez egyszerű bölcsesség, erre
és hasonlókra tanít a cserkészet. Bear
szerint a cserkészet ma azért vonzó,
mert ez az, ami próbára teszi a fiatalokat, akik valódi kalandokat élhetnek át. A cserkészek sátortengere, a nyüzsgés, a nevető arcok, a
rengeteg friss barátság, ami miatt sosem fárad el.
Ezért éri meg újra és újra belevetnie magát a szervezésbe. Szerinte Bi-Pi elégedett lenne, ha láthatná
mivé fejlődött a mozgalom, amit százhat éve indított. Büszke lenne a mai cserkészekre, ha láthatná,
milyen lelkesek, és elszántak, hogy megfeleljenek
a mai srácok igényeinek. A cserkészet már csak
ilyen: folyamatosan megújul.
Hogy miért jó a cserkészet? Bear szerint azért,
mert tárt karokkal vár minden érdeklődőt, és igazi
élményt jelent azoknak, akik szeretik a kihívásokat.
Cserkészként valódi tudást szerezhet mindenki,
12 magyar cserkész

igazi csapatmunkában vehet részt, megtapasztalhatja a felelősséget, és olyan értékekkel ismerkedhet meg, mint a hit, mások tisztelete és elfogadása.
A cserkészet egyik fő erőssége, hogy úgy működik, mint egy igazi család. Második otthonként szolgál, mert mint a család, a cserkészek is odafigyelnek egymásra, és segítik, támogatják egymást.
Csak itt 30 millió testvéred van világszerte – és ez
hihetetlenül jó érzés. Együtt sokkal erősebbek vagyunk.
Abban, amit Bear most csinál, nagyon sok szerepe van a cserkészként eltöltött éveknek. Véleménye
szerint a cserkészeknél megszerzett tudás, és a cserkész értékek
egy életre útravalóul szolgálnak.
A kalandok, a testvériség mellett
ugyanis a cserkészetnek a mindennapi életben felhasználható tudása is nagyon fontos. A cserkészek
mindenütt ott vannak, ahol baj
van, ahol segítség kell. Segítenek a háborús menekülteknek, elsősegélyt nyújtanak, a helyreállításban
segédkeznek. A gyakorlati segítség, ha baj van –
ez az, amiről megismerszik a cserkész!
A fiatalok nem tesznek különbséget az emberek
között, bőrszín, származás vagy vallási alapon. Az
a felnőttek buta szokása – mondja Bear. Két éve
ott volt a 22. cserkész világtalálkozón, a svédországi dzsemborin. Nagy hatással volt rá az ott ös�szegyűlt mintegy negyvenezer különböző vallású
és származású fiatal, akik tökéletesen megértették
egymást, tiszteletben tartották egymás szokásait
és roppant kíváncsisággal viseltettek egymás kultúrája iránt. Erre a fajta hozzáállásra nagy szüksége
van a világnak.
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fuss, Bear, fuss!
A Survival Run Bear Grylls egy érdekes
játék. Először azt hittem, hogy ez csak
egy Temple Run utánérzés. Nem hittem
benne, hogy Bear Grylls feldobhatja. Nos,
a játékfejlesztők kitettek magukért.
Az SRBG egy felturbózott Temple Run.
ear Grylls angol főcserkész nem csak az a
srác, akire bármikor rábíznád az életed, ha
egy lakatlan szigetre sodorna a balsors, de
sikeres író és üzletember is. A következőkben
egy, az ő nevével fémjelzett – okostelefonra írt –
játékról lesz szó. Survival Run Bear Grylls – szabadon fordítva: Éld túl Bear Grylls-szel.

b

Akik jártasak a játékok világában, rögtön azt
mondják, hogy az SRBG nagyon hasonlít a népszerű Temple Run-ra. Sok szempontból igazuk
is van. Kicsit tényleg olyan, mintha csak megtuningolták volna azt Bear Grylls karakterével. De azért a Survival Run sokkal jobb! A játékkörnyezet sokszínűbb, az akadályok sokkal
14 magyar cserkész

érdekesebbek, és ami
talán a leglényegesebb:
a játékelőzményekhez
képest ebben a játékban csodás lehetőségek vannak. Az SRBGben nem csak futni
tudsz, hanem kúsznod, siklóernyőznöd,
kajakoznod is kell, sőt
a bázisugrást sem
hagyhatod ki.
A játék a Temple
Run: Brave verziójához hasonlóan indul:
Bear Grylls fut, a dühös medvék üldözik.
Akik ismerik a Temple
Run-t, azoknak pofonegyszerű lesz irányítani
a játékot. Szinte teljesen
azonos módon kell játszani. Akik még nem ismerik, azoknak röviden

TREND

elmondjuk. Nagyon egyszerű:
uj jadat balra húzva balra, jobbra húzva jobbra mozogsz. Felfelé kell húzni az uj jad, ha át akarod ugrani az akadályokat, és természetesen lefelé, ha be akarsz
csúszni a tereptárgyak alá. Akadályok, vízmosások és sziklák nehezítik az előrehaladást. A szakadékok elkerülésére és az érmék
összegyűjtésére a telefonodat csak
a megfelelő irányba kell döntened.
Az uj jaiddal történő húzásnál figyelj! Ha nem vagy elég gyors,
könnyen elveszik az életed.
A grafika szép, bár az animációk néhány jelenetnél mesterkéltek. Nem élethű, de azért nem is
úgy néz ki, mint egy rajzfilm. A
fejlesztő nem sajnálta a színeket, a természeti háttér zsír, veszettül jól néz ki. És mint korábban említettük, a játék igen érdekes a folyton változó hátterek, és akadályok miatt is.
A zene hasonlít ahhoz, amit
a Temple Run-ban megszoktunk. Törzsi dobok aláfestése mellett itt viszont Bear Grylls
valódi hang ja buzdít a haladásra, vagy épp
kemény hangon kéri számon, ha például a krokodil szájába vezeted úszás
közben, vagy a szakadék szélére irányítod. Folyamatos kommentelése azért
egy idő után kicsit unalmassá válik…
A Survival Run kiemelkedik az átlagos kalandjátékok közül, de ne feledd,
a valódi kalandot a természetben élheted át!

töltsd le!
survival run
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bear grylls
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riport

a zánkai erzsébet-táborban jártunk
Az Erzsébet tábor keretében több mint
negyvenezer gyermek üdülhetett idén.
A cserkészek ezerhatszáz gyereket
táboroztattak a Balaton partján.

t

szá mos
az erzsébet-táborba n
feladatot
cserkészvezető váll alt
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meg itt vagyok – mosolyog
Anna. Azt is mondták – folytatja –, ha jól fogom érezni magam, beíratnak cserkésznek.
Képzeld, tegnap este bátorságpróba volt! Kifeszítettek nekünk
egy akadálypályát éj jel a vaksötét erdőben! Közben ijesztgettek is, rémisztő volt! Nekünk
viszont bátran, csak a kötelet
kellett követnünk. És sikerült is,
nagyon büszke vagyok magamra! – ragyog ja. Anna egyike annak az ezerhatszáz gyereknek, akik az ország számos pontjáról érkeztek ide,
a zánkai Cserkészen az
életre Erzsébet-táborba,
hogy a cserkészek segítségével fedezzék fel
az indiánok izgalmas világát. Persze egyszerre
nincs ennyi gyerek a táborban. Hetente háromszázhúszan vannak, ez
is sok ahhoz, hogy mindenki megismerkedjen
egymással. De nem is ez

a cél: a hat-nyolc fős őrsökben
barátokra lehet találni. Az őrsökből áll a raj, átlagosan négyöt őrsből. Zánkán két nagyobb
csoportot, úgynevezett altábort
alkottak a rajok. Ez tulajdonképpen két indiántörzset is jelentett
egyben. Történt pedig,
egy szép
napon, hogy
az egyik indián törzs bátor, és elszánt
tag ja elrabolta a másikból a „szerelmes lányt”. Ez
nem maradhatott következmények nélkül! A lányrabló altábor „törzsfőnöke”, Székely Csaba cserkész segédtiszt mesélte
el, mi is történt ezen a napon.
Nagy hadijáték volt! Elraboltunk
egy lányt a fentiektől, akinek a
szerelme a mi törzsünkből való.
Összecsapás lett a vége. Nem,
nincs verekedés, nem folyik itt

vér. Nálunk, cserkészeknél, ez
úgy megy, hogy a nyakkendőnket az övünkbe tűrjük hátul, minél nehezebb legyen azt megszereznie az ellenségnek. Végül
kifáradtunk a tusában, de úgy
döntöttük, mindenképpen folytatjuk. A szerelemért, és a törzsi becsületért!

szöveg: nagy emese • fotó: mcs

e nem vagy cserkész!? –
mondtam egy kislánynak,
aki jelentkezett, hogy szívesen mesélne arról, milyen itt
az élet. Hm, még nem. – válaszolta Martinák Anna harci díszekkel az arcán. Tizenegy
éves, és Kecskemétről jött. Most
volt először Zánkán. Szeretnél
cserkész lenni? – kérdeztem.
Nagyon! Azért jöttem ebbe a
táborba, mert mondtam anyukámnak, hogy szeretnék cserkészkedni. Kérdezték, miről van
szó, én elmondtam, aztán most

Másnap megint összemérte erejét és ügyességét a két
törzs. A leg jobbnak mégiscsak
azt látták, ha elássák a csatabárdot. A „szerelmesek egymáséi lettek”, a két törzs ezáltal
eggyé vált, a törzsfőnökök pedig a lehető legbölcsebb döntést hozták meg: lementek ünnepelni a Balaton partjára. Anna
mesélt a sápadtarcúakról, akik
a dörgedelmes nevű Dörgicsén élnek. Az indiánok Zánkáról hosszú cserkészés után
érték el a tiltott zónát, követve
a sápadtarcúak nyomait. Nagy

meglepetésre a dörgicsei sápadtarcúak épp olyanok, vagy
legalábbis nagyon hasonlóak,
mint a zánkai indiánok. Csak
nincs színes csík az arcukon,
és nem viselnek tollas fejdíszt sem.
A táborban persze
igazi cserkész élményekkel is találkozhattak a törzsek tag jai. Bátorságpróba a sötét
erdőben, kalandpark, íjászat, tűzrakás, főzés. Megtanulhatták a cserkészek egyik
fő tudományának, a csomózásnak az alapjait, és különféle kézműves foglalkozásokon
is részt vettek. A törzsek totemoszlopot festettek, és maguk
készítették el indiános fejdíszeiket is. A Balatonon sárkányhajóztak. A sárkányhajó dobszóra

működik. Elől ül a dobos, a többiek a dobszó ütemére húzzák
az evezőt. Volt sétahajózás is,
és lógás a strandon. Az őrsvezetők azért ott is figyeltek. A

napi kirándulások után minden
este tábortűz mellett ücsörögtek a törzs tag jai.
Sok új barátra tettek szert, és
sok élménnyel gyarapodtak a
gyerekek. Martinák Anna pedig, úgy néz ki, tényleg cserkész lesz!
magyar cserkész 17

fotó: mcs
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tábori kényelem
szöveg és fotó: monty&reál

a

függőágy
4

Miután a sátorlap mindkét végére
felkerült a kötél, a kötelek másik
végét kössük fel a fára. Mellmagasságban érdemes, mert a
súlyunk miatt a függőágy
közepe meg fog ereszkedni, márpedig nem
szeretnénk, hogy a földig
leérjen. A fára kötéshez
használjunk szorítónyolcast, amelynek másik végét azonban le kell zárni,
különben szétcsúszik.
A fára kötés során
figyeljünk rá, hogy a
sátorlap és a fa között
feszülő mindkét
kötél közel egyforma
hosszú legyen, és egy
magasságba kerüljön.
Szintén figyeljünk
arra, hogy feszesre
húzzuk a köteleket.
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A vadon szava

mikor egy cserkésztábor
során kiköltözünk a fák
közé, az nem azt jelenti,
hogy innentől nélkülözésben és
önsanyargatásban kell élnünk.
Sőt! Ösztönözzön bennünket a
megszokott otthoni komfort hiánya arra, hogy saját kis környezetünket a lehető legkényelmesebbre alakítsuk! Ennek egy
egyszerű és hatásos módja, ha
rögtönzött függőágyat és függőszéket építünk magunknak.
Mindössze sátorlapokra és némi
kötélre lesz szükségünk. És persze a táborhelyen élő fákra.

m ire jó A...
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Függőágy építéséhez
először ki kell választanunk a megfelelő helyet. Ehhez
keressünk két fát, amelyek
mintegy három méter távolságra
állnak egymástól, és amelyek elég erősek ahhoz, hogy
megtartsanak majd bennünket,
vagyis törzsük legalább tíz cm
vastag legyen.

függőszék

2

A két fa között tisztítsuk meg a terepet.
Terítsük közéjük a sátorlapot a leghos�szabb átlója mentén. Ebből azt is láthatjuk,
hogy megfelelő-e a távolság.

A

3

A sátorlap végeire
erősítsünk kötelet.
Legcélszerűbb, ha egy
szorítónyolcast kötünk
az összefogott anyagra a sarkától befelé 15-20
cm-re, a sarkat visszahajtjuk erre, és az egészet a
kötéllel áttekerjük, majd visszabújtatjuk a hajtások
között. Így a vászon anyaga elég nagy felületen
van terhelve, és nem megy tönkre.

5

Nincs más hátra, mint kipróbálni. Ellenőrizzük még utoljára, nincs-e valami kiálló kő,
fa vagy egyéb sérülést okozó tárgy
a függőágyunk alatt. Ugyanis, ha
netán rosszul végeztük a munkánkat, és a függőágy leoldódik, mi
pedig lehuppanunk, akkor legalább
ne essünk rá semmire, ami megsebesíthet. Ezek után álljunk a függőágy közepéhez háttal, és hátunk
mögött két kezünkkel feszítsük
szét a függőágy két szélét, majd óvatosan ereszkedjünk bele.
Végül lábunkat is beemelve elnyújtózhatunk.
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tipp!
A sátorlap oldalra
kihajló maradék anyagát
magunkra is hajthatjuk,
ez kisebb eső vagy a
rovarok ellen is nyújt
némi védelmet.
Ha hálózsákunk
vagy a takarónk
kéznél van, akár
az egész éjszakát
is átaludhatjuk a
függőágyunkban.

függőszéket épp úgy kell
elkészíteni, mint a függőágyat. Egy különbség van, hogy
a két fa, melyekre felkötjük, ne
három, hanem
csak egy méterre
álljon egymástól.
Továbbá legalább két méter
magasan kell a
kötelet megkötni
a fán. Ha a két
fa külső oldalára
felkötünk egy
keresztrudat,
azzal háttámlát alakíthatunk ki a függőszékhez. Ha íves vagy rugalmas
faágakat használunk ehhez, még kényelmesebbé
tehetjük. Merev keresztrúd helyett a sátorlap harmadik sarkát magasra kötve szintén egy támlát kapunk,
amelyben kényelmesebb az üldögélés.
Ha te is készítettél magadnak függőágyat
vagy függőszéket, fotózd le és a fényképet
küldd el nekünk! mcs@cserkesz.hu

még több tipp!
facebook.com/

vadonszava
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koronázási ün ne pi

Az idei év a színpom pás
sárkányok éve. Mindezt mi sem
bizonyítja jobba n, min thogy 20
13 júli usába n
Magyarországon első
alkalomma l rendezték meg Sá
rká ny hajó
Világbajnokságot. Ez a keleti
sportág igazi kuriózum
hazán kba n. A sárkányfej jel díszített hajók és
a
dobos ritmusá ra óra mű
pon tosságga l evező
versenyzők egyed i
látványt ny újta na k. A
résztvevőknek sport,
a javából, a nézőknek
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A foly tatásban szepte
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27-29 között siklanak a
hajók a Székesfehérvári
Sá rká ny hajó Fesztiválo
n.

játékok

tus 17-18.
Székes fehérvár, augusz

Estén kén t fényköntösbe öltözik Székesfehérvár belvá rosa,
ám nem csa k a Fő
utcán érezhetjü k maényben . A Koronázási
gunka t történelm i képreg
kel a történelem. Idén
Ün nepi Játékokon életre
fesztivál feltámasztja
A
I. István a főszereplő.
hagyománya:
Székesfehérvár legősi bb
azt az ün nepet, amely
rosának utcáin ,
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Buda pest,

ge k ü n n

augusztus

Budapes t, augusztus 20., 17 óra
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lomü l be a B u
davá ri Pa lo
ta és

szent jobb körm enet
Hagyományosan a Szent István Bazilika
előtt tartják meg az ünnepi szentm isét, és
az azt követő Országos Szent
Jobb-körmenetet. A 17 órakor
kezdődő liturgiát Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke
vezeti. Szentbeszédet mond
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek. A Szent Jobb
vándorú tja a XV. században
kezdődött: a török uralom
alatt kezdetben Boszniába, később Raguzába
került, ahonna n hosszas diplomáciai tárgyalásokat követően Mária Terézia Bécsbe szállíttatta, majd Budán az Angolkisasszonyok
gondjaira bízta. Ezzel együtt elrendel te Szent
István napjána k, augusztus 20-ának nemzeti
ünneppé tételét. 150 ével ezelőtt, 1862-ben a
Magyar Püspöki Kar megrendelésére készül
el az a díszes ereklyetartó, amelyben a Szent
Jobb most is látható.

ó fesztivál

környéke
a n é p m űv
észet leg k
lóbb meste
iváreivel, a ré
g i sza kmá
trad ícióina
k
k őrzőivel.
N ég y n a p
keresztü l
on
szól fü lbe
más
folk- és v
ilágzene. Eg zó muzsika ,
y mást vá
a szín pad
ltjá k
on az ors
zág , és oly
a világ leg
kor
kü lönböző
bb pon tja ir
érkezett n
ól
éptá ncegy
ü ttesek. M
ség e k Ü n n
e
stere pe – n ég
yn
egész évb
en készü ln a p, a mely re
ek m indaz
a kik évről
o k,
évre szere
tnének eg
kicsit bele
y
feled kezn
i a hag y om
leny űgöző
á nyok
ha ngu la tá
ba .

madzagfalvi Napok
Békés, szeptem ber 7-8

A XV. Madzag falvi Napokon a
szokásos házi termék verseny
mellett bemuta tót is szeretnének tartani. Az Élővíz-csatorna partjára várják azokat a
jelentkezőket, akik termékü ket
szívesen megmu tatnák,
kóstolta tnák a nagyközönségnek is. A kipakolás feltétele, hogy
házi jellegű termékkel jelentkezzenek,
illetve olyan
hagyományos mesterségekhez köthető
tárgyakkal,
eszközökkel,
melyeknek akár
készítését is szívesen bemuta tnák vagy
elmesél nék az érdeklődőknek. A kiállítóknak nevezési díjat nem kell fizetni. A
helyszínen a bemuta táshoz a szervezők sátrat biztosíta ni tudnak, hűtést
viszont nem. Jelentkezési határidő: 2013.
szeptember 2. (hétfő) 19:00 óra
Jelentkezés helyszíne: Kecskeméti Gábor Kulturális Közpon t (Békés, Jantyik
M. u. 23-25.), www.bekesiku ltura.hu

szin – szegedi if
júsági napok

Szeged, augusztus
21-24

Idén is igazi nyár
zá ró pörgésre szám íthatna k
a Szeged i
Ifj úság i Na pok lát
ogatói. A
fellépők között tö
bb m int 100
haza i zeneka r ka
p helyet: itt
lesz Ákos, a Ta nk
csapda , és olyan
új kedvencek,
m int a Punnany Ma
ssif vagy a Padd
y and the Ra ts.
A legbá trabb SZIN
-esek az Extrém
Sport Pa rkba n
töltődhetnek fel, ah
ol több kü lönböző
sport kipróbá lása mellett ak
roba tikus ug rók,
és triál kerékpárosok prod ukcióit
látha tjá k majd. A
nevetésről a
Dumaszín ház sta
ndup fellépői, többek
között Felméri Pé
ter,
Ja nklovics Péter
és
Mogács Dá niel go
ndoskodna k majd.
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szegedi sárkányhaj

Szeged, szeptember 78.

a táborban?

Ha a cserkész táborba igyekszik,
valószínűleg ritkán fog hatfogásos
ebédet enni, de hat zsíroskenyeret
bármikor behelyez az arcába.
ég mielőtt anya, apa csomagol az útra,
mutassátok meg: ti is gondolkodtatok
azon, mi kerüljön a hasatokba. Ha szereted a banánt, azt még az első napon fogyaszd el,
mert gyorsan megromlik és még
össze is maszatolhatja a holmidat. Kemény héjú gyümölcsöket,
előre megpucolt zöldségeket viszont bőven pakolhattok, olyat is,
amit te nem szeretsz, de a társaiddal majd csereberélhettek.

fotó: szvoboda péter 433, techet gábor 433

m

A májkrém klasszikus tábori eledel, kis konzervekkel vigyél belőle, hogy ne pazarold el, ha jóllaktál vele. Felvágottak közül csak a
füstölt, sós szalámikat, kolbászokat
érdemes bepakolni, mert azok természetesen tartósak a füstöléstől,
míg a párizsi, sonka, egyebek hamar megromlanak. Büdös, nyálkás lesz a felületük, és ha megeszed, komoly betegséget kaphatsz tőle!
A készételekkel
ugyanez a gond, úgyhogy beszéld le a

mindenki abszolút
legkedvencebb kedvence:
a sertésmájkrém! Éljen!
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szüleidet arról, hogy ilyet csomagoljanak! A táborban mindent közösen főzünk majd. A melegben gyorsan „ecetes” lesz a húsleves, és
megerjedhet a bableves a galuskától. A
sütni való szalonnát zárható dobozban
hozd, mert az már szobahőmérsékleten olvadni kezd. Nincs értelme rejtegetni a nasit! Előbb eszik meg a hangyák, mint ti, ez a
szomorú tapasztalat…
A tábori étkezésre egy
csajkát szoktunk vinni. Az
egy fémből készült lábos
szerű valami, amit tűz fölé
lehet rakni. Fogója is van,
és teteje. A táborban a
műanyag pohár helyett a
fém bögre dívik. Ne hagyd
otthon az evőeszközödet,
szalvétát, és az elmaradhatatlan szemeteszsákokat sem!
Sok táborban egy központi sátorban gyűjtik
össze a cserkészek otthonról hozott élelmeket, amiket egy mélyre ásott verembe
tesznek, mert a föld ebben a mélységben
jó hideg ám! A verem tetejét magunk fogjuk elkészíteni úgynevezett széldeszkából,
ami egy kb 40-50 centiméter széles kezeletlen deszka, általában fakéreggel együtt.
Ennek felvágása persze nem feltétlenül a
mi dolgunk. Ezt elvégzik az erdészek, de
mi fog juk összekötözni. Kellő nagyságú
„fedőt” készítünk, ami megakadályozza,
hogy elszökjön a hideg.

hogy készül a...

paprikás krum pli
ló
Egy őrs i főzésre va
mennyiség :
• 1.5 kg burgonya
ász
• 1 szá l pa rasztkolb
ma
• 3-4 fej vörös hagy

icsom
• 2-2 pa pri ka , pa rad
lon na
• 40 dkg füs tölt sza
rika
ap
osp
pir
ál
an
ők
• 2 ev
ny
mé
kö
lt
• 1-2 ek őrö
szerint
• só, bors, tejföl ízlés

Nyáron izzasztó mun ka a főzés,
ezért az alábbi recept egy könnyen és gyorsan
elkészíthető
ételről szól. Nem kell soka t a bogr
ács közelében
lenn ie a szakácsnak.
Tűzrakással indu l a mun ka, a
többiek előkészíthetik az
alapanyagoka t. Krum plit pucolni , meg mosni, hasábokra
vágn i, vízben tarta ni, hogy
ne sötétedjen meg . Kolbászt
karikára, hagy mát apróra.
Szalonnát kockára. Ha kész a
parázs, mehet a bográcsba a szalo
nna. Add ig
kevergetj ük, míg üvegesre olvad.
Aztá n mehet
utána a hagy ma. Sózzuk meg , ettől
hamarabb
levet ereszt. Pirítj uk, de csak anny
ira, hogy meg
ne ég jen! Ekkor tegy ük bele a kolbá
szka rikákat.
Tovább pirítj uk. (így finomabb lesz
a kolbász
és nem esik szét később) Jöhet a
paradicsom , paprika felvágva, és a piros
paprika. Ha
meg rottyant, levet eresztett, akko
r mehet bele
még kevés pirospaprika és a köm
ény. Végü l
a krum pli és a víz. Se túl leves, se
túl sűrű ne
legyen! 15-20 perc múlva kész is
a forró étel.
Kóstoljuk meg . Ha vala kinek nem
elég fűszeres,
még tehet bele!
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kanálgép

mit eszünk

szerb
antal
cserkésznaplójából

tu dn i illik
1914. decemb er 30.
külön jellegéről.
Őrsi óra. – Gondolkodjunk az őrs
I. Ha gondolunk
ezt:
Cserkész-szeretet. Ápolhatj uk
ejövünk veössz
Ha
II.
–
cserkész testvérein kre.
einken.: a)
tvér
-tes
kész
cser
tünk
lük. – III. Ha segí
ől, c) jutatésb
áldozatok árán is, b) kötelességteljesí
nk.
sztu
vála
lom nélkül. - IV. Ha védencet

Sosem kerül
pénzedbe,
amiért igazán
érdemes élni.

1915. január 3.
rSegítettem . Cél: Ho
ni,
at
ut
m
eg
vá th na k m
.
ok
gy
va
tja
rá
hogy ba
li
te
lvé
fe
a
om
gír
Me
s
vizsgára szüksége
dolgoka t.

január 4.
Őrsi óra . – Szó
volt a munká ról.
– Cél: Du kovic�csa l és Hauserra l
beszél ni. – Nem
fogok egyálta lán
vizet inn i.

önállótlanság

omos? Nem hízelegtem? –
Nem hazudta m? – Nem volta m alatt
– Szigorú volta m magam?
ellen
etet
Nem vétettem a hazaszer
en, cselekedeteimen? – Nem
mal szemben? Ural kodtam nyelvem
lusta? – Nem kínoztam álvolta m udvaria tlan? – Nem volta m
? - Engedelmeskedtem?
met
latokat? – Nem bán totta m az öcsé
dvű volta m? Nem vaJóke
–
?
dtem
Szüleimnek engedelmeske
m kétségbe? Nem sértettem
gyok vala kivel haragba n? Nem este
dtem? – Nem paza rolta m? –
meg egy társama t? Nem mérgelő
tettem a napi jótettet? – Nem
Nem beszéltem „csúnyá n”? – Meg
mulasztottam el egy alka lNem
–
?
vétettem a IV. törvény ellen
ül engedelmeskedtem? – Elmat a segítésre? – Vonakodás nélk
ázta m? Elveimhez hű volta m?
végeztem kötelességei met? – Torn
taim ellen?
bará
– Öná lló volta m? – Nem vétettem
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mi a hasznom
a cs erkészetből?

I. Javulok (I. alább). – II.
Erősödöm testben és lélekbe
n.
– III. Edzem maga m. –
IV.
Sok fiúva l megismerke
dem ,
és ezek mind jó ba rátaim
lesznek. – V. Megisme
rem
a természetet. – VI. Tan
ulok
engedelmeskedn i. – VII
. Tanu lok tanuln i. – VIII. Tan
ulok dolgozn i. – IX. Megta
nulom az időmet helyesen
beosztan i. – X. Szolgá lato
kon
seg íthetek másokon , ese
tleg a hazának is szolgá
latot
ny újthatok. – XI. Jól mu
latok. – XII . Sok hasznos
gyakorlati dolgot tanulok.

ttem job b,
m en nyivel le z vagyok?
és
m ióta cse rk

fotó: mcs • képünk illusztráció

lelkiis meret-vizsgálat

1. Nevetni, mikor a többie
k
nevetnek. – 2. „Ordíta ni
a
farkasokkal ”. – 3. Más
véleménye álta l, ha az nin
cs
megokolva , befolyásoltat
ni.
4. Az ég re nézni, ha má
s
oda néz . – 5. Há tat fordítan i, ha más oda néz . –
6.
Jókedv elvesztése ros
sz
kedvű társaságba n. –
7.
Kü lső befolyás ala tt ásí
tan i.
– 8. Megvetni va lakit va
gy
va lam it, mert a többiek
megvetik. – 9. Áll ításun
kat
feladn i, ha nem is vagy
un k
teljesen meggyőzve az
ellen kezőről. – 10. Elvet elhagy ni, mert a többiek
nevetnek.

január 5.

va rias
nnak. – III . Ud
– II. Elvei m va
.
m
ereteze
m
ks
iis
lk
re
le
tö
ká mat
I. önál lóságra
gyok. – V. M un
ni . –
va
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ű
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ke
on
Jó
.
ok
gyok más
lettem . – IV
va
sz
k
Ké
I.
V
de
–
el .
y hi bá t fe ze
sebben végzem
rtok, és ha eg
ta
ot
at
ál
i.
sg
zn
iz
ko
et-v
foglal
VII. Lelkiismer
Cél: Ba kony ival
leszokni róla .
m
ze
ks
ye
ig
l,
fe

...

l
szerb anta
(1901–1945)
Szerb Antal
ya r
jelentős mag rtétö
m
lo
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író, iro
tközileg
nész , nemze nyek
gé
népszerű re
yermekkora
szerzője. G
rozóbb
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ha
legmeg
erkészet
cs
a
él ménye
sti
pe
aris ta
volt. A buda zi um ba n Sík Sá ndor pi és
ná
tta
m
to
gi
ní
ta
ta
is
tő
ze
piar
cserkészve
sa it.
rend főnök és lm i szárny próbálga tá
da
iro
ta
írta el ső
n
be
tá mogat
ör
ők
i ön képz
nyei
A gi m názi um it. M a is népszerű regé
llá
ve
és
no
s
t,
ta
ei
U
rs
az
ve
n legenda és skolás korosza Pendrago
a középi
t
ye
el
m
g,
holdvilá
nk m i is.
ívvel aján lu
tá ly na k jó sz

szamárfül

részletek

jan uár 6.
Seg ítettem .
N em teljesíth
ettem céloma t, ezt te
há t új ra ki tű
zöm , azonkívü l beszél
ek Du koviccs
a l. M a letettem a felv
étel i vizsgá
t. M ihel y t
lesz a lka lm
a m , fogok té
rképet rajzoln i. Azt in
d ítvá nyozta
m , hogy
vegy ün k őr
si pénzen őr
si B ibabót. Ind ítvá n
yom megbu
kott. El hatá rozta m , h
ogy ha hét
koroná n k
lesz, új ra fo
gom ind ítvá
nyozn i. M eg
fogom kérn
i Buday t, hog
y el mélkedj ün k egy
ü tt a mun ká
ról. El hatá rozta m , h
ogy reggel
á tolvasom
a leckét. El h
a tá rozta m ,
hogy cserkész-jegyzet
ei m
szem az isko et maga m ma l vilába . El ha tá ro
zta m ,
hogy Boross
a l nem fog la
lkozom
többet, lévén
ez
– Cél : II . N em h iábava ló időlopás.
fogok mérg
elődn i.
El ha tá rozta m
, hogy nagy
obb na p i
jótettet csin
á lok.
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a boldog élet
nyomában
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magam sem tudok
igazán boldog lenni
addig, amíg a többiek
nem azok.

Cserkészéletem során
egy egészen
másfajta ruha viselését
is megismertem.
Ezt leginkább a khaki szí
nű ingről és a
zöld színű nyakkendőről
ismerheted föl.
Olykor az egyik ruhám
at viselem, olykor a másikat, de mindké
t szolgálatom,
a lelkipásztori és a cserké
szvezetői
is a Jézus Krisztusba ve
tett hitemből fakad, mert Ő megta
nított arra,
hogy a boldog élet egy
etlen járható útja az, ha másokna
k szolgálok. A
cserkészek úgy mondják
ezt, hogy akkor lehet boldog az em
ber, ha másokat is
boldoggá akar tenni. Sok
barátom és cserkész testvérem van, aki
k olykor a hétvégi
nagy kikapcsolódások,
szórakozások előtt
nagyon részletesen lefe
stik nekem azt, hogy
hol és hogyan fognak bul
izni. Az én korosztályomhoz tartozók
gyakran hívnak
magukkal, egyszer-egys
zer el is megyek velük. Azt tapasz
taltam, hogy nincs
annál rosszabb bulizás,
amikor nagyon jól
érzem magam, viszont
a társaságban valaki szomorú, rosszkedv
ű. Ha ezen nem
tudok változtatni, akkor
hiába megyek el
szórakozni, mert magam
sem tudok igazán boldog lenni addig,
amíg a többiek nem
azok.
A cserkészés – és az
egész kereszténység, a keresztény élet –
erről szól. Nem azért
akarsz boldoggá tenni
másokat, mert azzal jó pontokat gyűjthets
z, hanem azért,
mert jó, felemelő, felszab
adító érzés más
embereket boldogsághoz
segíteni, s közben magad is felszabadu
lsz a boldog életre.
Próbáld ki egyszer! Mie
lőtt elmész bulizni,
tervezd el azt, hogy azo
n az estén örömet
okozol a barátaidnak. Biz
tosan strapás lesz
egy kicsit, de figyeld me
g, milyen felszabadultan fogsz örülni a tár
saidnak.
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szöveg: molnár szabolcs cserkészlelkész • fotó: kolibri433

ltél át már olya t, hogy a tükör
előtt állsz, mondjuk fürdés előtt
vagy után , belenézel a tükörből
rád figyelő tekin tetbe, alaposan szem
nt
ügy re veszed az arcot, ami egyébké
majd
d,
a te arcod, nézed és néze
egyszer csak úgy érzed, hogy vala
,
ilyen
nt
törté
már
m
Vele
ki figyel?
beva llom , nem is egyszer. Valahányszor ezt tapaszta ltam , először
meg ijedtem, aztá n belefeled keztem
abba az örömbe, amit az jelen tett,
érzéhogy néhány másodpercig olya n
bújva
be
bőré
más
sem volt, mintha vala ki
a
voln
m
ette
lesh
,
több
figyelhettem , mi
a
gsz
olyo
mos
talán
t
Mos
t.
ama
meg mag
nem
y
hog
d,
bajuszod alatt, és azt gondolo
(levagyok normális, a pszichomókusok
ig
ped
sok)
ógu
chol
pszi
ány kori nevükön
lmű
érte
egy
az
rólam
nák
íthat
megállap
tény t, hogy lega lább eggyel több szeszó
mély iségem van a kelleténél. Erről
sz és
lelké
a
zor
soks
,
llom
sincs, bár beva
vála
y
nag
elég
tt
közö
énem
cserkész
tás.
reReformá tus lelkipásztorként a Deb
ázEgyh
tus
cen- Nagytem plom i Reformá
fen,
ybe
öltön
te
feke
községben sokszor
állok
n
stba
palá
te
feke
zú
hér ingben, hoss
hirdetem
szószékre, amikor Isten üzenetét
Sok időt
ba.
plom
azoknak, akik eljöttek a tem
emn
ktala
hajlé
,
ény
töltök nagyon szeg
k
velü
tek
élge
besz
t
soka
tt,
berek közö
ról
azok
,
ikról
lémá
prob
a
kről,
életü
az
.
a dolgokról, amik fogla lkoztatjá k őket
pate
feke
zú
hoss
nem
Persze, közöttük
án
lástban járok, mert az általába n vállf
nba n,
Olya
.
ben
rény
szek
y
nag
egy
n
pihe
a négy
mint amil yen Narn iába is elvezette
em,
nézt
meg
szer
(Egy
Pevensie testvért.
nyínem
lja
hátu
a
nek
rény
ennek a szek
lik Narn iába , ellenben sikerült
belőle kiűznöm néhány kóbor moly t.)

z angol hadsereg ezredesének, Robert Baden-Powellnek a fejében született meg
a gondolat a XX. század elején,
hogy a nagyvárosok utcáin csellengő, és sok veszélynek kitett
gyermekeket felkarolja. Úgy
látta, hogy a gyerekek elvesztették kapcsolatukat a természettel,
puhányokká váltak,
unatkoztak. Az ezredest háborúkban
szerzett tapasztalatai vezették,
hiszen sokszor fiatal fiúk segédkeztek a frontvonal mögött. Őrt
álltak, hírt vittek, vagy épp a sebesülteket ápolták.

a

Baden-Powell ezredes, közismert nevén Bi-Pi (nevének kezdőbetűit így ejtik angolul) először
1907-ben vitt négy őrsbe szervezett huszonnégy fiatalt táborozni Brownsea szigetére. Bi-Pi
viselete, ami akkori állomáshelyének, Dél-Afrikának a rendőr
egyenruhája volt, nagyon megtetszett a táborozóknak, így ez
lett a cserkész egyenruha
alapja. A tájoló északi irányát jelző háromlevelű
virágszirmot, később
a Bourbon-liliomot
választották jelvényüknek, és megalkották jelmondatukat is, ami magyarul „Légy
résen!” formában honosult meg.
Bi-Pi egy évvel később könyvet írt addigi tapasztalatairól. A
fejezeteket a tábori élet fontos
eseményére utalva tábortüzekre keresztelte. Huszonnyolc tábortűzben fejtette ki a legfontosabb cserkész tudnivalókat.
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cserkésztöri

dzsembori-kalauz

cserkésztörténelem i.

m i az a...
1924. ermelunden
1924. augusztus 10–17.
4 549 cserkész
„world citizenship”

dzsem bori?

1975. lillehammer
1975. július 29.–augusztus 5.
17 259 cserkész
„five fingers, one hand”

özi tanagy , nemzetk
A cserkészek készet leg ra ngosabb
er
éven te
lá lkozója . A cs
eménye a négy szó
A
nemzetközi es
ri.
bo
m
se
vi lágdz
meg rendezett
dzsem bo
li
hé
ua
sz
a
va lószínű leg
ből ered.
(szia) üdvözlés

2011. rinkaby

1983. calgary
1983 július 5–15.
14 752 cserkész
„the spirit lives on”

14

1955. niagara-on-the-lake
1955. augusztus 18–28.
11 139 cserkész
„new horizons”

2

15

1933. gödöllő

18
6
8

7

1947. augusztus 9–20.
24 152 cserkész
„ jamboree of peace”

1967. augusztus 1–9.
12 011 cserkész
„for friendship”

1971. fujinomiya

1933. augusztus 2–15.
25 792 cserkész
„face new adventures”

4

1947. moisson

1967. farragut state park

1971. augusztus 2–10.
23 758 cserkész
„for understanding”

1991. mt. sorak
1991. augusztus 8–16.
20 000 cserkész
„many lands, one world”

11

17

15

1937. július 31.–augusztus 9.
28 750 cserkész
„lead happy lives”

1995. flevoland
1995. augusztus 1–11.
28 960 cserkész
„future is now”

1963. maraton

1979. július 15.–23.
elmaradt

20

1951. bad ischl

2015. kirarahama
2015. július 28.–augusztus 8.
a spirit of unity

1963. augusztus 1–11.
14 000 cserkész
„higher and wider”

2002-2003. sattahip

1951. augusztus 3–13.
12 884 cserkész
„ jamboree of simplicity”

13
23

1979. neyshabur
1937. bloemendaal

Bi-Pi még könyve megírásának évében,
1908-ban hivatalosan is
meghirdette a cserkészmozgalmat, melyhez egy évvel később már 11 000-en csatlakoztak! Akkoriban tévé, mobiltelefon, internet még gondolatban sem létezett, így szórólapokon hirdették a mozgalmat.
Mára világszerte több mint 30
millióan tartoznak közénk.

22

5

12

A cserkészéletben a legfontosabb a másokon való segítés és a
becsületesség. A cserkészmozgalom szerint mindenki egyenlő függetlenül attól, hogy hová
született, milyen gazdag, vagy éppen
milyen szegény.

2011. július 27.–augusztus 7.
40 061 cserkész
„simply scouting”

2002. december 28.–2003. január 8.
24 000 cserkész
„share our world, share our cultures”

10

1959. los banos
1959. július 17–26.
12 203 cserkész
„building tomorrow today”

1987-1988. sydney

1998-1999. picarquín

1987. december 31.–1988. január 7.
14 434 cserkész
„bringing the world together”

1998. december 27.–1999. január 6.
31 000 cserkész
„building peace together”

1957. sutton park

19

16

1957. augusztus 1–12.
30 000 cserkész
a cserkészet 50 éves évfordulója

2007. chelmsford
1929. birkenhead
1929. július 31.–augusztus 13.
50 000 cserkész
„coming of age”

3

2007. július 28.–augusztus 8.
38 074 cserkész
„egy világ, egy fogadalom”

9
21
1

1920. london
július 30–augusztus 8.
8 000 cserkész
„develop world peace”
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öko

eljött a

citromfű
ideje!

Ökorovatunkban próbálunk mindig
aktuális gyógy-, fűszer-, aromanövényekkel is foglalkozni, melyek
vagy az adott hónapban gyűjthetők,
vagy fogyasztásuk éppen arra az
időszakra jellemző.

a

tudtad?
A méhészek gyakran citromfűvel dörzsölik be a
kaptár falát, hogy a kirajzásra készülő méheket
maradásra bírják. Évelő növény, így ha leveles
szárát le is vág juk, évekig elél, évről évre megújul. Június és szeptember hónapok között még
a virágzás előtt gyűjtik a leveles szárát, vagy
32

csak a száráról lefosztott levelét.

M e lissa off

icinalis

citrom fű

mire használd?
A ci trom fű az
árvacsalán fé
Friss levelét limocsaládjába ta
lék
rtozó, kellem
es
nádé ízesítéséem lékeztető
illa tú, fehér vi , ci trom ra
rágú, évelő
növény . A Kö
re használhatjuk
ze
med iterrán ég l-Keletről származik, a
úgy, hogy az elhajla tot kedv
el i. Vadon
csak szórvá
nyosan ford
készített italba
ul elő, de kertekben sokfel
é meg ta lá lhat
ó.
neve: orvosi
dobunk egy-két
ci trom fű, ci tro Népies
mszagú
m
el
issza, méh fű
frissen szedett,
, mézfű, igaz
macskaméz
nádraf ű,
, mézel ke. w
lemosott levelet.
ikiped ia .org
Szárítva és morzsolva saláták és mártások is fűszerezhetők
vele. Szárítás után levelének forrázata nagyon jó
idegerősítő, nyugtató tea, de altató teakeverékeknek is gyakori összetevője. A citromfű teának étkezés előtt fogyasztva gyomornyugtató hatása
is van. Illóolaja baktérium- és vírusölő tulajdonságáról ismert.
A citromfű legfőbb összetevője volt a híres karmelita-víznek is, amelyet hajdanán sokféle baj
orvoslására használtak.
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szöveg: csepiné

ugusztus a citromfű ideje. Mediterrán eredetű növényről van szó, így jól tűri a szárazságot. Ennek ellenére vadon ritkán fordul
elő, házi kertekben viszont már gyakran találkozhatunk vele. Hasonlít a mentára, de sokaknak a
csalán ugrik be róla. Nem is csoda, hiszen ugyanabba a családba (Lamiaceae-ajakosok) tartozik.
Magyar nevét levelének dörzsölésével nyert kellemes, citromos illatáról kapta. A népnyelv méhfűnek, mézfűnek is mondja. Latin neve, Melissa
officinalis a görög eredetű női névből a Melisszából ered, melynek jelentése „méh” vagy „mézelő
méh”. Valóban elsőrendű mézelőként tartják számon ezt a növényt, ami annyit jelent, hogy virága
nagy mennyiségben termeli a méz alapanyagát
képező nektárt.

viccek

A humorban nem
ismerek tréfát.

Karinthy Frigyes

biztos, ami biztos…
A főnök diktál az új titkárnőjének:
– Írja, hogy összehívunk egy megbeszélést
a témában keddre.
– Főnök, a keddet egy vagy két d-vel írjuk?
– Legyen inkább szerdán…
figyel
– Laci, miért nem figyelsz?
– Figyeltem, tanárnő kérem!
– Akkor ismételd el, amit az előbb mondtam.
– Laci, miért nem figyelsz?

találd meg a tíz külön bséget!

szeretné tudni
– Szeretném tudni, hogy mikor volt
a mohácsi vész!
– Ha a tanár úr se tudja, akkor mit szóljak én?
sportolás
Az osztályfőnök arról beszél, hogy milyen
fontos a sportolás. A saját gyerekkori
példájával hozakodik elő.
– Én annak idején a Tisza partján laktam,
és minden reggel, még iskolába menet
előtt háromszor átúsztam a folyót.
A gyerekek szétesnek a nevetéstől.
– Mi ebben olyan
vicces?
– Csak az, hogy
ha a tanár úr
nem úszta át
negyedszer is
a folyót, akkor
vagy pucéran
maradt, vagy
egyáltalán nem
is ment iskolába!
kifestő
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útbaigazítás
Egy járókelőt megállít az utcán egy ember:
– Elnézést, megmondaná, hogy
hogyan jutok el a postára?
– Az attól függ. Kocsival van?
– Nem.
– Akkor gyalog.
lúdtalp
Az arab gyerek kérdezi az apját:
– Apu, mi az a lúdtalp?
– Nem tudom kisfiam, kérdezd meg a libától!
– Ali bá, mi az a lúdtalp?
felejt
– Segítsen rajtam doktor úr! Az utóbbi időben
gyakran felejtek.
– Mióta tart ez a dolog?
– Milyen dolog, doktor úr?
magyar cserkész 29

