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Cserkészszövetség történetének
harmadik leg nagyobb
szabású táborában . A
tutajtúrások közül az
USA-ból 10, Argentínából 7, Ausztriából
5, Brazíliából 4, a
ból 3-3 , Erdély ből és
adá
Kan
Felvidékről és
ezuelából ped ig
Ven
,
Németországból 2-2
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NNT vendége vol t
tábor résztvevője. Az
egy min iszter is.
és
,
pök
továbbá két püs

A logisztika
mun kacsoport
közel 100 fővel a
tábor ideje alatt
nagy jából 21600
mun kaórát dolgozott összesen , ami átszámítva
2,5
évnek felel meg . Ez 500 Ft‐os órab
érrel szám ítva közel 11 millió Ft lenne
.
Ebben nincs benne a mun kacsopor
t
mag ja által már a táborkezdés előtt
két évvel meg kezdett előkészítő
mun ka. Természetesen a mun ka
minden másodperce önkéntes volt.

A táborban 255 Mobil WC- t
helyeztünk el, ebből összesen 28
köbméter szen nyvizet száll ította k
el. A WC- k depózása a területre
1 hétig tartott, a szétszórása a
területen 2 napot vett igény be, a
bontás, és elszá llítás 2 nap alatt
történt. A telepítés sorá n megalkottu k a nagy nemzeti homokozót, ahol egy Ural tengelyig ásta
anna k
el magát, majd táborozásra alkal matl
nyilvánítottuk a helyet, és bezá rtuk.
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Külföldi vendégek is jöttek
az NNT- re. Két őrs Egyiptomból, kettő Lengyelországból,
három ukrá n cserkész pedig
a központi bázison, a törzsben segédkezett.

Körü lbelül 28 000
adag
meleg étel lett sz
étosztva. 3,9 ton na
krém
(körözöttes, sajtk
rém ,
húskrém , ha lkrém
,
tepertőkrém , májkr
ém)
készült, 15080 db
müzli
szelet fogyott el,
15 kg
teá t főztek, 1700
l ka kaót
itta k a gyerekek,
2860
kg pa rad icsom-p
aprik
és 6370 kg kenyér a,
kerü lt
a hasa kba. Gy üm
ölcsöt
is bőven
ka pta k a táborozók: 2,8
ton na körte
és 2,7 ton na
őszibarack
jutott nekik.

Az ismerekedős
programon, a RapidRandin 440-en
vettek részt, és kb.
60-70 pár alakult
papíron. Hogy ebből hány bizonyult
tartós kapcsolatnak, azt sajnos
nem tudjuk…

Csa knem 600 db sátort
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bogár
400 kiscserkész az Egy
et
élete cím ű ani mációs film hantak a
eleven ítette fel. Ők vol
kák ellen
gyá k, aki k a kósza sás
alkotta a
rő
szű
tea
100
.
tek
küzdöt
kajelmezsás
50
az
sás kaszemeit
a vándorok
nek, am ikbe a kószák,
illetve vezetők
öltöztek be
a gya korta
bekövetkező
„sáska támadások”
idejére.

1600 cserkész korosztály
ú
résztvevő épített egy „Lá
nch ida t”,
am inek minden egyes
lánca egy
spá rgából
fonott nya kkendőgyűrű
vol t, és mind
az 1600-a n
egyet tettek
hozzá.

A tábor terü letére 328
köbméter
vizet szá llítottak be 4
db Rába,
és 2 db Ura l
seg ítségével,
am iből a 2
Rába az első
napon mű sza ki hibáva l
kiesett. A
log isztika i bázis terü leté
n 789 köbméter vizet haszná ltun
k fürdésre,
ivásra , és log isztika i tev
ékenységre. Ezt a vizet egy kút
szolgá ltatta,
am inek a kapaci tása 5
m3/óra.
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Köszönettel
ta rtozunk az
erdély i cserkészeknek,
akik meg men
tették a táborzá rást, mert
többségében
ők marad ta k
pa koln i.

a

tutajosok
nagyon vágták a témát
Ahogy azt a múltkori számunkban is írtuk, jubileumi tutajtúrával emlékeztek a cserkészek a szövetség 100 évvel ezelőtti, első nagyszabású megmozdulására. Most bővebb hírekkel
szolgálunk! A hatalmas tutajokon a nemzetközi legénység 100
kilométert tett meg egy hét alatt.
1913. július 21-én délelőtt 10 óra tájban
indult a tutajflotta
105 cserkészfiúval,
akik 6 tutajon Kralovántól Komáromig
360 kilométernyi utat
tettek meg a gyönyörű vidékek közt kanyargó Vágon. Erre
az 1913-as eseményre
emlékeztek a cserkészek augusztusban. A jubileumi tutajtúra
a Nemzeti Nagytábor – 100 Év a Közösségekért Fesztivál előprogramjaként a természet értékeinek tiszteletére kívánta felhívni a figyelmet.
180 cserkész a maguk építette tutajok fedélzetén hajózott a
Tiszán egy héten keresztül – a Magyar Cserkészszövetségek
Fóruma szervezésében. A tutajosok közül százhúszan határon túli magyar cserkészek voltak, akik Argentínából, Brazíliából, Kanadából, Venezuelából, az Egyesült Államokból, Németországból, Hollandiából, Ausztriából, valamint a szomszédos
országokból, így a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, és a Vajdaságból érkeztek. A 12, egyenként 50 négyzetméteres tutaj
alapját 200 literes, az olajfinomításnál használatos hordók tartották. A tutaj közepén naponta kétszer készült meleg élelem a gázzsámolyokon. A túra során készült lángos, palacsinta, chilis bab, paprikás krumpli, tócsni, milánói makaróni, rizses
hús és főtt kukorica is. A dél-amerikai magyar cserkészlányok
gondoskodtak róla, hogy kissé pikánsabbak lette az ételek,
mintha az itthoniak készítették volna. A cserkészek esténként
kikötöttek, de időnként nappal is partra szálltak, ha strandolásra, vagy játékra alkalmas helyszínre bukkantak, ahol sorversenyeket, ügyességi próbákat rendeztek. A legénység esténként tábortűz mellett pihente ki a nap fáradalmait. Augusztus
2-től 10-ig összesen 100 kilométert tettek meg a tutajok.
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3426 nnt
Számokban az

Nehéz elfogultság nélkül írni erről a fajtáról, amelyet a gyerekek Frakk, a macskák réme című
rajzfilmből is ismerhetnek. A
magyar kutyafajtáink közül
bizonyosan a legismertebb
a magyar vizsla, világszerte népszerű. Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is rengetegen tartják. Remek tulajdonságaira,
elegáns külsejére méltán lehetünk büszkék.

a

magyar vizsla őse a vándorló magyar törzsekkel érkezett a Kárpát-medencébe, és
már akkoriban is vadászatra használták. Az

réme

Árpád-házi királyok vadászatain is feltűnik az akkor még többféle színváltozatban létező kutya, erről tanúskodnak a középkori kódexek leírásai és
képei. Később, a 150 éves török uralom alatt a törökök sárga vadászkutyájával keresztezhették, de
mai zsemleszínű küllemét a XIX. században tudatos tenyésztő munka eredményével érték el. Fajtaváltozatai közül a drótszőrű magyar vizslát a múlt
század harmincas éveiben a drótszőrű német
vizslával való keresztezés révén tenyésztették ki.
Fajtajegyei azonosak a rövid szőrű magyar vizsláéval. Hűséges, könnyen tanítható, kitartó, jó orrú,
de önérzetes kutyus.
A vizsla kiváló szaglásának köszönhetően igen
messziről megérzi és hihetetlen fegyelemmel
„megállja” a vadat, azaz anélkül, hogy lerohanná,
vagy hangos ugatással elijesztené, rezzenéstelenül várja a gazdi parancsát. Ha kell, erdőn, mezőn,
vagy a vízben is teljesíti a feladatát, felkutatja a
megsebzett vadat.
Persze a magyar vizsla nem csak egy mindenes
vadászkutya, kitűnő nyomkövető, vadjelző. Napjainkban kevesen vadásznak vele, sokkal inkább
kedvtelésből tartott kutyafajta lett. A magyar vizsla a többi kutyafajtához képest is rendkívül engedelmes, izgatottan várja gazdája minden mozdulatát, hogy újabb és újabb feladatokat hajtson végre. Az teszi a legboldogabbá, ha az ember közelében tekereghet. A sportkedvelőknek is remek
társa, hiszen a vizsla tele van energiával, imád
mozogni. Nagyon játékos, és igazi családi kutya,
ezért gyerekek mellé is előszeretettel ajánlják. Ezeknek a
mogyorószínű szemeknek, a
sima, fényes szőrnek nehéz
ellenállni. Azt mondják, aki
egyszer vizslatulajdonos lesz,
örök szerelmet köt a fajtával.
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városi dzsungel

a macskák

búvópatak
Búvópatak cserkészet. Így nevezték
azokban az időkben, amikor be volt
tiltva a cserkészet.
idáman kapja föl a farönköt Beer Miklós váci
püspök a Nemzeti Nagytábor – 100 év a közösségekért fesztivál nyitóeseménye után. Az
imént még az ünnepi áldást adta a cserkészekre,
és most sem a VIP-sátorban hűsöl. Szó szerint aktív cserkész. Az Esztergom nevű altáborban vagyunk, sok az ismerőse a püspök úrnak, alig tudjuk
utolérni, hogy beszélgessen velünk. Először fel sem
tűnik, hogy egyenruhája igencsak egyedi. Amikor
már szemtől szemben ülünk, látni, hogy ez valami
egészen más. Beer Miklós felnevet, és már mondja is: „Ez az eredeti, 1989-es egyenruhám. Az Úttörő Boltban vettem, gyakorlóing volt. Átvarrtam
a gombokat, felvarrókat tettem rá, és íme!” Azóta
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már tiszti jelvény is díszlik a szíve felett. Azt talán
ti el sem tudjátok képzelni, hogy akkoriban a gyerekek csak titokban lehettek cserkészek. Nagyon
kockázatos volt. Ezért is hívják „búvópatak cserkészet”-nek azokat az időket. Illegális, törvénytelen
dolog volt 1989, a rendszerváltás előtt cserkészettel foglalkozni. Külsőségek, egyenruha nélkül, de
ugyanazt a cserkészpedagógiát alkalmazták a tiltás
ellenére munkálkodó cserkészvezetők, mint amit
Bi-Pi, és később Sík Sándor, Karácsony Sándor, és a
hazai cserkészet más kiemelkedő alakjai.
Beer Miklós püspök azt vallja, hogy nem lehet büntetlenül kihagyni a gyermeknevelésből a
magyar cserkész 7

becserkész
cserkész-szerű nevelést, mert olyan értékeket képvisel, amelyek a felnőtté váláshoz elengedhetetlenek. Az a legzseniálisabb benne – mondja lelkesen -, hogy bizalmat szavazunk a gyerekeknek, az
egyre felelősségteljesebb megbízatások által, vagy
akkor, amikor tizenhárom-tizennégy évesen egy
részük őrsvezetővé válik. Ekkor bizalmat kapnak
arra, hogy hat-nyolc kisebb gyereket neveljenek,
tanítsanak, és vezessék őket. Mindig tele voltam izgalommal, amikor elengedtem az őrseimet a nagytáborokba. Aggódva vártam őket, hogy
baj nélkül visszajönnek-e? Hála Istennek, mindig így volt. Ezzel válnak a gyerekek később jó felnőtté: a felelősség
megélésével.”
A másik fontos dolognak a napi jócselekedeteket tartja: „Ezek gyakorlatával
minden nap valamivel jobbá tesszük a
világot. Az önzetlenség, az önkéntesség, a kötelességteljesítés, a testvériség, a természet szeretete,
a tiszteletet adó engedelmesség, a takarékosság, a
derű, vidámság és a testi-lelki tisztaság a cserkésztörvények lényege. Ezek olyan értékek, amelyek
mind az emberré válás feltételei. Aki egyszer ezt
megértette, megtanulta és fogadalmat tett, annak
az egész életére szólóan lesz ez az életelve.”
Cserkész vagy pap? Neki ez nem is kérdés.
Ajándékként éli meg az életében, hogy a kettő
8 magyar cserkész

egybeesett. Így is, úgy is gyerekek voltak, vannak
rábízva. Beer Miklós püspöki székvárosában, Vácott két cserkészcsapat is van. Egyik a piaristáké,
a másik a városi csapat. Velük szinte hetente találkozik, és ha ideje engedi, meglátogatja őket a táborokban is.
Ő a Dunakanyarban, Zebegényben nőtt fel, mint
olyan rejtőzködő, törvényen kívüli cserkész. Volt
ott egy bátor plébános atya, Vajda József, aki egy
nyáron a börtönt is kockáztatta azzal, hogy
nyaralni vitte a gyerekeket a Balaton partjára. Gyermekként inkább csak sejtették, hogy
valami nagy kockázat van ennek a hátteré-

Aki egyszer ezt meg
értette, megtanulta és
fogadalmat tett, annak
az egész életére szólóan
lesz ez az életelve.
ben. Most elmeséli az egyik ilyen tapasztalatát.
1956 nyarán, Balatonakarattyán ő már őrsvezető volt, vigyázott a kisebbekre a titkos táborban. A
plébános úr, Vajda József nem jött velük az első
napokra, nehogy feltűnjön valakinek, hogy ez egy

cserkésztábor. A
kis Miklóst, és egy
még kisebb fiút,
Marcit bízták meg
azzal, hogy fogadják a civilben érkező plébánost
a vasútállomáson. Miklós egész
úton azt mondogatta Marcinak, nehogy plébános úrnak szólítsa majd! Köszöntsék
úgy: Józsi bácsi, vagy tanár bácsi. Józsi bácsi, tanár bácsi – mondogatta Marci.
Mikor beérkezett a vonat, és feltűnt a peronon a
plébános fekete nadrágban és zakóban, Miklós
hangosan üdvözölte a betanult szöveggel. Szeretettel köszöntöm tanár úr! Jól tetszett utazni? Mire
Marcika: Tanár úr, plébános úr, már állnak a sátrak! Ki tudja, ekkor, vagy később derült fény a kilétére, de az ötödik nap hajnalán eltűnt a táborból
a plébános. Csak később tudták meg a riadt gyerekek, hogy egy jó szándékú vasutas éj jel felkereste sátrában, és arra figyelmeztette, hogy valaki elárulta, besúgta az akkori állam félelmetes embereinek, hogy a plébános cserkésztáborba vitte
a gyerekeket. Ezért kellett menekülnie az éj leple
alatt. De mégis sikerült kijátszani az ÁVÓ-t – Államvédelmi Hatóságot, akinek pribékjeitől akkoriban okkal rettegtek az emberek. A cserkészet

politikamentes volt mindig, de
egyszersmind vallásos közösség is. Ez nem tetszett az akkori
vezetőknek, és a hatóság embereit a plébános nyomába eresztették. Az ÁVÓ emberei, mikor
reggel dörömböltek a plébánia ajtaján, csalódottak lehettek, mert
a plébános nyitott ajtót! Így nem
volt bizonyítékuk ellene. Nem került börtönbe, mint sok más cserkészvezető, vagy
pap, akiknek éveket kellett rács mögött tölteniük
az ötvenes, hatvanas években. Ez a nyári tábor a
püspök úr egész életét meghatározó esemény maradt. „Később, felnőttként értettem csak meg, hogy
akkoriban mekkora áldozatot hoztak értünk, gyerekekért, és mekkora érték az, amit kaptunk tőlük.”
– mondja.
Amikor 1966-ban pappá szentelték, a cserkészet
értékeit akarta tovább adni, még ha nyakkendő,
egyenruha nélkül is. Kirándulni vitte a gyerekeket, majd plébánosként kerékpáros- és vízitúrákat
szervezett nekik. 1989-ben az elsők között alapított
cserkészcsapatot Pilismaróton. A kezdetektől bekapcsolódott az új jáalakult cserkészmozgalomba,
és éveken át elnöke volt az I. számú cserkészkerületnek. Beer Miklós püspök úr azóta szabad körülmények között tudja továbbadni tapasztalatait a
mai cserkészeknek.
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Nemzeti Nagytábor – 100 év
a közösségekért fesztivál. a Magyar
Cserkészszövetség fennállásának
száz éves évfordulóját ünnepelte.
nagytábor nyitóeseményén felsorakozott
3426 cserkész, akik a hazai és a határon
túli magyar cserkészek minden egyes cserkészcsapatát legalább egy őrssel képviselték a
táborban.

a

A pest megyei Ócsa mellett, a Magyar Honvédségtől kölcsönkapott csaknem városnyi területen bolyonghattak a résztvevők. Volt ott pusztaság, homokbuckák, sűrűbb és ligetesebb erdők.
Itt épültek fel a cserkészek kézügyességét, és
leleményességét bizonyító építmények, és persze itt vertek sátrat a lányok és a fiúk. Mindenki
a korosztályának megfelelő táborba került.
Aki ott volt, rengeteg élménnyel gazdagodott,
új barátokra talált, és megtapasztalhatta, hogyan lehet cselekedve tanulni. A kiscserkészek
tanyáján, a Hangyafarmon félnomád körülmények között élhettek a legkisebb korosztály őrsei. Öt napig tartott kalandokban bővelkedő
meséjük a Hangyafarmon. Erről bővebben is olvashattok az újságban.
A cserkész korosztály a reformkorba csöppent. A különleges hangulatú tábori keretmesében városi hölgyeknek és uraknak öltöztek
a résztvevők. Mindezt az erdő mélyén. Voltak
10 magyar cserkész

ott mesteremberek, akiknek célja az volt, hogy egy jobb világot
építsenek. Különleges őrjáték is volt, kardokkal
küzdöttek az ifjak a hölgyek kegyeiért. Volt vásár, és még egy szimbolikus Lánchíd építésére
is jutott idő a jól bevált cserkésztábori programok mellett. 1600 nyakkendőgyűrűből készült
el az első modern dunai kőhíd modellje.
A kamasz kószák sokan voltak a táborban,
ezért három programcsomagból választhattak.
A Mindent bele Kószák csoportja sokoldalú fejlesztést vállalt be magának. Fizikai, lelki, közösségi, önismereti területeket érintő programokon
vehettek részt. Szakági programokon kézműves
tevékenykedés, társastánc-tanulás, vízi sportok,
vagány sportok, például falmászás adta a fizikai kalandot. A lelküket önismereti feladatokkal,
és rapid randival pallérozták. Ez utóbbi gyors is-

merkedési próbát jelent, a bátor jelentkezők kipróbálhatták, hogy mennyire tudnak csajozni, vagy pasizni. A tábor egyik csúcspontjának
számított a szenvedélyes Dr. House program,
melyen rajonként együtt lehettek imitált szenvedélybetegekkel, de művérrel és álsérülésekkel
maszkolt „betegeket” is elláttak.

A Belső út Kószák érdeklődési körét nem kell
külön ecsetelni. Önismeret, közösség, önkéntesség gyakorlata töltötte ki az idejüket. Jártak
egy hátrányos helyzetű alsópakonyi családnál,
ahol igyekeztek a mindennapi teendőkben segíteni. Egy másik programon testi, és értelmi fogyatékkal élő emberekkel ismerkedtek meg. Kipróbálhatták, milyen mozgássérültként, vagy vakon élni, vagyis
más ember bőrébe bújni – így
mélyebben átérezhették a fogyatékkal élők mindennapi nehézségeit.

riport

nnt 2013
A Vándorok egy küldetést választottak maguknak, egy témát, amelyben elmélyülhettek.
Többi között a népi mesterségek, a harcművészetek terén,
de a modern és népi táncokban bővíthették ismereteiket,
vagy főzési tudományukat fejleszthették. Például nyulat sütöttek/főztek a túlélős küldetésben. A családalapításra készülő Mesterek a többi korosztály
részére tartottak programokat,
például „Élő könyvtárként” kikölcsönözhették őket a fiatalabbak, de bekapcsolódtak a szakági programokba is.
A Nemzeti Nagytábor a Magyar Cserkészszövetség történetének harmadik legnagyobb szabású rendezvénye volt.

A Belevaló Kószák folyamatosan
fizikai erőnlétük határait tették
próbára. Extrém sportok, evezés,
lovaglás fokozta az izgalmakat.
Voltak túlélő tanfolyamon, és a
tábor végén egymással is megmérkőzhettek egy versenyen.
magyar cserkész 11

Aki látta, aki nem: a Nemzeti
Nagytábor kiscserkészei az Egy
bogár élete című animációs film
világába csöppentek.
filmben Hangyasziget apró lakói nagy
szorgalommal dolgoznak a
megélhetésért. Életüket azonban megkeserítik a folyton előbukkanó sáskák, akik az agyafúrt Szökken
vezetésével sanyargatják a dolgos hangyákat. A legnagyobb baj az, hogy elszedik a hangyák télire összegyűjtött
eleségét.

a

A mi történetünkben Hangyafarmon
éldegélnek a
szorgos hangyák. Az őrsök
vezetői bölcs,
veterán hangyák, a rajok élén pedig cirkuszi bogarak állnak. A filmben ők a munkanélküli artisták – na, itt lesz dolguk!
A szorgos őrsök
élete mindaddig békés és vidám, míg
a félelmetes sáskahad rá nem tör
a megszeppent
bolyra. Azt követelik dörgedelmesen, hogy a békesség kedvéért két
nap múlva száz
mázsa terményt
szolgáltassanak
be nekik, különben
12 magyar cserkész

végük lesz! A fősáska, Szökken,
tiszteletlenül kiosztja a bolykirálynőt, aki az altábor vezetője.
Igencsak megijednek a hangyák!
Mit tehetnek hát, nekiveselkednek, hogy teljesítsék a roppant
nehéz feladatot. Lázas gyűjtögetésbe kezdenek. Találnak is
az erdő mélyén egy babligetet,
fürgén fejtik ki héjából a szemeket. A veteránok látják ám,
hogy a szűkös két nap sehogy
sem lesz elegendő a hatalmas men�nyiség begyűjtésére! Hiába minden igyekezet. A csüggedt kis hangyákat a cirkuszi bogarak próbálják jobb kedvre deríteni. A
félelmetes nap előtti este cirkuszi produkcióval
nevettetik meg az elkeseredett és fáradt bolyt.
A Katica, a Pillangó,
a Botsáska és a
Skorpió kitesznek magukért,
és felvidítják a
kicsiket.
Másnap reggel a boly, élén
a Királynővel,
azon tanakodik,
hogyan járjanak túl a gonosz
sáskák eszén. Repkednek az ötletek,
végül a legélelmesebb hangya kiböki a
megoldást. A táplálkozási lánc lesz a trükk
alapja. Mert míg a sáskák növényeket esznek,
a madarak sáskákat! Itt
a megoldás! Nyomban

fel is hagynak a további rabszolgamunkával, és
azon serénykednek, hogy egy hatalmas, félelmetes madarat építsenek. Közben a távoli kósza altáborból elindultak a pöffeszkedő sáskák.
Vajon mikor érnek ide? – minden hangya ezt
suttog ja rémületében Hangyafarmon.

a nagytáborban

Az elkészült madarat összehangolt munkával feljuttatják egy fa lombrejtekébe, és egy kifeszített kötélpályára helyezik. De hogyan tovább? Valahogyan el kell hitetni a sáskákkal,
hogy megvan a követelt termény. Egy trükkre
lesz szükség, ezért újra összedug ják a fejüket.

apró hangyák felett. A fáradt
harcosok ekkor utolsó erejükkel szabadon engedik az elrejtett madarat. A kötélpálya tövébe
szorított nagyképű sáskákkal így
irgalmatlanul elbánnak a kis hősök.
A megszégyenült, levert csapat
végül megadja magát, és ígéretet
tesz, hogy Hangyafarmnak soha,
még a közelébe sem jön ezután.

A hadicsel szerint a kötélpálya alsó végén
gyűlik össze a fogadó bizottság. A többiek elbújnak a farmon, és vízzel töltött fecskendőkkel várják az alkalmas pillanatot – a sáskák a
vizet sem szeretik. Így várakoznak a hangyák,
mígnem az erdő mélyéről félelmetes csatakiáltással törnek előre az éhes sáskák! Nagy a riadalom Hangyafarmon, a Királynő próbál nyugalomra inteni mindenkit. A bátor hangyák a Királynő titkos jelére előtörnek, és spriccelni kezdik az ellenséget. Kezdeti meglepetésükből a
sáskák hamar erőre kapnak, és már-már úgy
áll a helyzet, hogy győzelmet aratnak az

riport

a kiscserkészek élete

Nagy a vigasság az elnyomás alól
felszabadult farmon! Ez egy bátorságpróbának is megállja a helyét
– dönt a Királynő. Ezért másnap feloszlatja a
bolyt, és arra kéri a hangyákat, hogy mindenki teremtse
meg a nagyvilágban a maga
saját bolyát. Így
ért véget a kiscserkészek hősies küzdelme,
másnap már otthon szőtték tovább a mesét.
magyar cserkész 13
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a fogadalom
egy életre szól
A Nemzeti Nagytábor veteránja,
legifjabb kiscserkésze, és legidősebb
fogadalomtevője
NDRIS, nagybetűkkel. Ez van a 94 éves
cserkésztiszt egyenruhája névcsíkjára írva.
Mindenkit a cserkésznevén szólítanak a
nagytáborban. Andris, azaz Soczó András
1919. január 4-én született Kispesten, a mellette feszítő ifj. Vatai János, Jancsika 2006. július 14-én. 87 és fél év korkülönbség a
100 éves évfordulót ünneplő Nemzeti
Nagytáborban.

a

Andris bácsi 14 évesen részt vett a
4. Cserkész Világdzsemborin 1933ban, Gödöllőn, ahol 26 ezer cserkész volt jelen a világ minden
tájáról. Ez volt az első nemzetközi találkozó, ahol repülőscserkészek is jelen voltak. Soczó András büszke arra, hogy
a cserkészek nagyban
hozzájárultak a vitorlázórepülés népszerűsítéséhez Magyarországon. Azok a gépek persze nagyon
kezdetlegesek voltak – meséli. Néhány
deszka, a szabad ég,
és a botkormány. Gödöllőn be is mutatták
a tudásukat. Olyan
nagy sikert arattak,
hogy a cserkészet

megalapítója, Bi-Pi személyesen gratulált a kamasz
hősnek. „A vállamra tette a kezét, bal kézzel kezet fogott, és azt mondta:
Derék cserkész!” – mosolyog az öregúr. Az
egyenruha, amit láttok
rajta, még 1940-ben készült. Akkor, amikor tiszti fogadalmat tett Teleki
Pál tiszteletbeli főcserkész előtt. Andris bá’
pedig nemcsak leugrott egy kicsit szétnézni a
táborban, vagy rendelt magának egy csendes
szobát a törzsbázison! Végig a virgonc kiscserkészekkel volt, a Hangyafarmon. Itt találtam rá a sátorban
hűsölő Jancsikára,
pontosabban először az apukájára, amikor bekiáltottam, itt van-e Vatai
János. Nem tűnt 7
évesnek, néhány
évtizeddel idősebbnek látszott. Ekkor derült ki, hogy apáról és fiáról van szó. A két Vatai tavaly egyszerre lett
cserkész. Ugyanabba a cserkészcsapatba tartoznak, a 140-es Pro Pátriába. Jancsika kiscserkész ígéretet tett, apja pedig cserkészfogadalmat. Valószínű, hogy az idősebb Vatai János a
legöregebb legújabb cserkész.

gödöllői lé

gisztár:
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Karakánt!
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Szabó Hu ba,
Nagyenyed, Románia
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Orbán Anna és Kata

2013. október 17., csütörtök
2002 óta hagyományosan sor
kerü l Dobó István sírem lékének
meg koszorúzására. Ünnepi beszédet mond a retorika pályáza t
győztese. A nap folya mán múzeumpedagógia i és kézműves foglalkozásokat,
had itorna
bemutatókat tarta nak.
A vár lezá rt
részei is
látogatha tók,
és a Láthatatla n ember
című időszaki kiáll ítás is ezen a
napon nyíli k.
Eger, Dobó István Vármúzeum.
ww w.eg riva r.hu.

2013. szeptember 14.
Immár tizen kettedik alka lommal
rendezi meg a X. cserkészkerü let
a roVERsenyt minden válla lkozó kedvű, vándor korosztá lyú
cserkésznek. A terepen több mint
tíz állomás várja a jelen tkezőket
változatos feladatokkal - ezek mibenléte
a pon tos helyszín hez
hasonlóa n meg lepetés;
minden évben új kihívásokkal rukkolna k elő
a szervezők. Ügyesség, műveltség, erő,
krea tivitás, gyorsaság
- ez mind jól jöhet, ha
vala ki nyerni akar. Az
igazi dicsőség a Kupa elhódítása.
Ha ez nem is sikerülne, akkor is
olya n élményekkel térnek haza
a versenyzők, amiket kár volna
kihagyn i! info: roverseny.hu
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fotó: szvoboda péter
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SCOUTS
Secret Island
Adventure

rejtelmes sziget
Tavaly tavasszal jelent meg a The
Scouts – Secret Island Adventure
(SIA) játék mobil platformokra. A játék
neve magyarul körülbelül annyit tesz:
Cserkészek – Rejtelmes Sziget Kaland.
z Egyesült Királyság Cserkészszövetségének hivatalos játék app-ja a cserkész tudásodat teszi próbára. Több mint hat óra játékidő alatt négy zónát kell felderítened a szigeten,
hogy felfedezd a főcserkészek titkos tudását. A játék telis-tele van izgalmas
kihívásokkal, zavarba ejtő rejtvényekkel. Az összes cserkész tudásodat be kell vetned, hogy meghódítsd a szigetet. Be kell barangolnod
a hegyeket, erdőket, át kell kelned a
folyón, és fel kell kutatnod a falut is,
hogy a titkok nyomára bukkanj.

a

A játék LITE verziója ingyenes, a teljes játékért
700 forintot kell leperkálni. A LITE verzió tulajdonképpen csak megmutatja, körülbelül mire számíthatsz, ha szüleid megértését kiérdemelve megkapod tőlük a teljes verzió árát…
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A játék egy kaland platformer: olyan játék, ahol a szereplő különböző pályákon
fut, szalad, ugrándozik, feladatokat old
meg. A karaktert a képernyő megérintésével mozgathatjuk, és vihetjük oda a különböző tárgyakhoz, további szereplőkhöz.
Az első indítás során Bear Grylls
személyes ismertetőjét nézheted végig. Néhány képkocka minden indítás során bemutatja a keretmesét. A történet szerint elhajóztál a rejtelmes szigetre, csapatod viszont nincs
jól a hajóút után. Nyugatra kell menned, és tábort
kell verned. Az úton cserkészekkel találkozol, és
néhány tárgyat is találsz, melyek majd segítségedre lesznek, miközben cserkészfeladatokat

kell megoldanod. Például át kell jutnod
egy folyón, nyomokat kell azonosítanod, növényeket kell
felismerned. A tényleges játékot saját
karaktered felépítésével kezded. Kiválaszthatod a nemedet,
a hajad és nyakkendőd
színét, valamint beceneved is megadhatod.
Indulásként lesz nálad
egy hátizsák, valamint
egy őrsi napló. A hátizsákba gyűjtöd majd
az útközben talált tárgyakat, ezek közül néhányat
együtt kell majd használnod – az iránytűt történetesen darabokban találhatod meg. Az őrsi napló tippeket és ötleteket ad például a nyomok azonosításához, vagy a csomózáshoz.
A grafika nem rossz, de azért találni szebb kialakítású játékokat is. Persze
minden játékban találni dicsérendő és gagyi, vagy egyenesen bosszantó tulajdonságokat. A játékmenet és a feladatok rendben vannak: valódi „agyas” kihívásokkal lehet
szembesülni. Próbára teszi
cserkész tudásod, amikor ki
kell találni, mire valók pontosan a megtalált tárgyak, miként kell meg javítani
például az összetört kaput, hogyan kell elkapni az
elkóborolt kecskét, mi mindent kell összegyűjtened
a tűzgyújtáshoz (rőzse, tűzifa, gyújtószerszám), de
fel kell idézned nyomolvasási emlékeidet is.
A játék további három mini játékot is magában
rejt: sárkányrepülőzésben, kajakozásban, és terep gördeszkázásban is megmérettetsz. Ezek
aztán igazán nehéz pályák! Ember a talpán, aki
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könnyen teljesíti ezeket a küldetéseket. Nagyon gyorsan roncsot lehet varázsolni a sárkányrepülőből,
például ha fának, vagy sziklának
ütközöl vele. A sárkányrepülővel fej jel lefelé is
lehet haladni - legalábbis a játékban. És hát így
lehet csak igazán könnyen földbe csapódva kilapulni… A kajakozásnál elkelne néhány hasznos
tanács vagy utasítás, főleg a
játék elején, de erre hiába várunk. Ezek hiányában viszont
igen nehéz kitalálni, mit is kellene csinálni.
Összességében a játékötlet
igazán baró, a játékmenet és
a feladatok többnyire izgalmasak, bőven van azonban még
mit javítani, hogy tökéletes játékélményt nyújtson
ez a kalandjáték. De hát ne feledd, az igazi kaland kint vár rád, a természetben!

töltsd le!
secret island
adventure
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TREND

THE

Magyar Cserkész előző számában már
bemutattunk két példát, hogy mivel tehetjük kényelmesebbé a mindennapokat
egy cserkésztáborban. Álljon itt két újabb ötlet
komfortos őrsi körlet kialakításához.

a
1

A múltkor ismertetett függőágy és függőszék helyett készíthetünk akár tábori fotelt is egy sátorlap felhasználásával.
Szükségünk lesz két darab hosszú (legalább két és fél méteres,
és legalább nyolc cm vastag) egyenes farúdra. Ha fenyvesben
táborozunk, ott könnyen találhatunk ilyet kiszáradva. A két
rudat támasszuk fel ferdén egy élő fára, és kössük meg bő két
méteres magasságban, hogy szemből nézve egy A betű alakot
formázzanak. Ha találunk ebben a magasságban egy villás ágat, akkor
nincs is szükség kötéllel rögzíteni, elég a villába betámasztani őket.

2

A sátorlapot terítsük ki. Rövidebb
átlójára fektessünk durván egy
méter hosszúságú, és legalább három cm
vastag egyenes rudat, majd hajtsuk félbe
a rúdon keresztül a ponyvát.

3

A sátorlap összeérő
két sarkát kössük
át kötéllel, hasonlóan a
függőágynál leírtakhoz.

szöveg és fotó: monty&reál

4

A túllógó kötelekkel kössük fel
a faállvány csúcsához
a sátorlapot. A benne
lévő rudat pedig fektessük fel az állvány két
szárára.

tábori fotel
tipp!
A sátorlap a hosszabban tartó esőktől átázhat,
ami után csak lassan szárad meg. Ezt megelőzendő az ülőkénket leszedhetőre is építhetjük,
ha a 4. lépésben karabinert használunk a sátorlap felkötésénél, így használaton kívül vagy
eső idejére könnyedén leemelhetjük.

5

Nincs más hátra, mint beleülni. A keresztrúd megfeszíti alattunk a sátorlapot, miközben
kényelmesen hátradőlhetünk.
Tábori körülmények közt ennél
kényelmesebb ülőalkalmatosságot aligha lehetne kitalálni.

áborban a földön ülni hos�szú időn át – pláne étkezés
közben – meglehetősen kényelmetlen, ezért aztán kiváló gondolat többszemélyes padokat építeni
őrstársainkkal együttműködve. A
cserkészek, mint tudjuk, sosem
használnak szögeket építmények
készítéséhez, hanem szinte minden rögzítést spárgával, kötözéssel oldanak meg. Az ügyességünket azonban legalább ennyire,
vagy talán még jobban fejleszti,

A vadon szava

tábori kényelem

t

tábori pad
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ó!
nem vén fúr

hoz képest, az egy instabil
padot eredményez, úgyzi fafúrót ma
ké
kú
ala
Tsű
íté
l, hisz a
ho
hogy törekedjünk rá, hogy a
Egyszerű felép
se
k
na
az
n alkalm
lábak egymáshoz képest
már nem igazá ok sokkal hatékonyabbak
ám
sz
,
er
an
inkább enyhén szétálljamodern sz
cserkésztáborb
m
Á
k.
be
eb
nak, kifelé tartsanak. Ezt
és kényelmes
gi eszközök
ré
a
ek
ez
p
an ép
nyában
elősegíthetjük azzal, ha a
áram hiányáb
hiá
k
ne
En
e.
égünkr
deszka éppen megmunlesznek segíts
rdancs) vagy az et
(fu
ró
fú
ell
m
kált végét feltámasztjuk
a klasszikus
is megfelelő leh
ó
úr
zif
ké
s)
rő
egy rönkre, így ha ekkor
árral.
áttételes (teke
sz
ró
fú
as
alm
y alk
függőlegesen tartjuk a fúa feladatra eg
rót, az a deszkához képest már
kilencven foknál nagyobb szöget
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gyunk használható eszközöket
alkotni. Ezt úgy érhetjük el, ha
A fúrt
építményünk elemei egymásba illyuk
leszkednek és összeszorulnak.
széle kön�Ilyen módon készülő padot mutanyen lehet,
tunk be az alábbiakban. Alaphogy kisorjáanyagként széldeszka vagy akár
sodik, ezt késsel vág juk le róla.
egy rönkfa is használható, és
persze lábnak való rudakat is kell
Amint vészereznünk. Szerszám gyanánt
geztünk a
fűrészt, baltát és ami jelen esetlyukakkal, kében a leglényegesebb: kézi fafúszítsük el a lárót használunk.
bakat. Vág junk
négy, egyforSzéldeszkát használva első
ma hosszú és
lépésként fúrjunk négy lyua fúrt lyuknál
kat a négy láb beillesztéséhez. A
nagyobb átlyuk fúrásánál figyeljünk arra,
mérőjű rudat. Ezek egyik végét
hogy az ne kerüljön túl közel a
baltával majd
deszka széléhez,
késsel faragmert ekkor berejuk le körköröpedhet. Szintén
sen, hogy a lenagyon fontos a
hető legpontomegfelelő szög.
sabban illeszHa merőlegesen
kedjenek a
áll a fúró (és így
fúrt lyukakba.
a leendő láb is
Amikor
majd) a deszká

2

3

1

4

mind a négy láb kész, illesszük
be őket a helyükre. Ha jól végeztük a faragást, akkor az illesztéskor még éppen szorul
egy picit a láb
a lyukban, de
egy másik fadarabbal vagy
a balta fokával
be tudjuk ütni.
Ekkor a láb minden további beavatkozás nélkül is fixen rögzül.

5

Állítsuk talpra a padunkat.
Ha nem találtuk el a fúrási
szögeket, akkor elképzelhető,
hogy a lábak kissé csálén állnak,
de ezen könnyen segíthetünk, a
túllógó láb aljából vág junk le egy
részt. Szintén vág juk le az ülő felületből kiálló, túllógó darabkákat.
Ezzel elkészült
a padunk. Nagy
előnye, hogy
mozgatható, ami
általában nem
igaz a legtöbb tábori építményre, ráadásul még
spárga sem kellett hozzá. Készítsünk többet is, hogy az egész őrsnek legyen ülőhelye. Ha pedig
beválik, meg az anyaga is bírja,
a tábor végén hazavihetjük, és a
cserkészotthonunkban év közben
is hasznunkra lehet.

még több tipp!
facebook.com/

20

Ha te is készítettél magadnak valamilyen ötletes ülőalkalmatosságot
a táborban, küldd el nekünk a fotóját! mcs@cserkesz.hu
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nntáp
A háromfogásos esti menüt először a katonai gulyáságyúkban keresgéltük,
amelyek ott álltak az altáborok szélén. Hiába! Kiderült, abban van a meleg tea
reggel, este pedig abban rotyog a mosogatáshoz szükséges víz is.

k

étszáznegyven liter folyadék felmelegítésének aligha van egyszerűbb módja.
Nagyon cserkész! Volt más megle-

fotó: grynaeus andrás 205, bencze dávid 25

petés is.
Komoly munkát igényelt több ezer ember
ellátása, napi három étkezéssel. Már két
évvel ezelőtt elkezdődött a szervezés – meséli Bársony Enikő, Enci,
cserkész, a Nagytábor konyhafőnöke. Az országos tűzgyújtási tilalom miatt nem hagyományos őrsi főzések voltak. Rádásul csaknem 4000 éhes hasat
kellett megtömni egyszerre naponta! Ezt igen nehéz lett volna kivitelezni. Ezért egy közeli,
24 magyar cserkész

hatalmas konyhán készültek a vacsorák, amik
estére futottak be teherautókon az ócsai tábor
területére. Altáboronként tették le a duplafalú,
rozsdamentes tárolóedényeket, amelyekben rajonként negyven fő részére lötykölődött a meleg étel. Ebből a badellából
osztották ki a vacsorát a felelősök. A kiscserkészek és a törzs, vagyis a szervezők együtt étkeztek a Nemzeti Nagytábor központi bázisán. A többi cserkész
a hatalmas terület erdős részein kialakított altáborokban evett.
Enci valami különlegeset szeretett volna, ami gyerekek
esetében eléggé rizikós dolog,
de vagy ízlett nekik az étel,

vagy tényleg nagyon éhesek voltak a sok mozgás után – mindenesetre elfogyott minden. Az
összes cserkész neki köszönheti a különleges hideg szendvicskrémeket és a háromfogásos vacsorákat a táborozás alatt. Ő tervezte meg az
esti menüket is. Enci újítása az volt, hogy reggelire és ebédre a programok
és a nagy hőség miatt
hideg élelmet kaptak
a táborlakók. Margarin helyett kézműves sajtkrém
és minőségi joghurt adta szendvicskrémek alapját. Ezekből aztán
Enci praktikáival

kanálgép

körözött, juhtúrós kence, szeletelt mandulás
sajtkrém, lilahagymás-párizsis saláta, joghurtos
tepertőkrém vagy fokhagymás-joghurtos avokádókrém készült. Vegetáriánus, gluténmentes,
és cukorbetegeknek, de laktózérzékenyeknek
való változat is készült minden fogásból.
Sokan nem is
kenték a kenyérre, hanem kanalazva tömték
magukba a
krémeket. Ez
megnyugtatta a főszakácsot is.
Ebédre szintén jutott másik kence vagy szalámi. Paradicsom, paprika vagy csemege uborka mindig
volt az asztalon. A kiscserkészek naponta kétszer gyümölcsöt is kaptak, és nem a boltból,
hanem egyenesen a termelőktől hozták a friss
árut. Mindenki elégedett lehetett a sok-sok finomsággal.

számokban

...
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hadicsel, a tem
szultánt. A sok furfangos
ány bevetése sodek hadieszköz és koholm
egy lehetséges alterrán az első világháború
zínre bukkan.
natív megoldása is a fels

A regényfolyam első
részében, a Leviatánban megismert szereplők Deryn és Sándor herceg - az Osztrák-Magyar Monarchia
trónjának örököse, Ferenc Ferdinánd főherceg árván maradt fia
- a hatalmas élő léghajó fedélzetén Isztambul felé tartanak, céljuk,
hogy dr. Dora Barlow
gfordítsák a háború
praktikái segítségével me
en a cselekmény bokimenetelét. Természetes
megfejteni való titkok,
nyolódik, sokasodnak a
ezítő körülménnyel tahőseink egyre több neh
Az Oszmán birodalálják szemben magukat.
ednek egy, a szulver
eke
lom fővárosában bel
ni készülő forradalomba.
tán hatalmát megdönte
kácsok mindent elköA darwinisták és a bar
guk oldalára állítsák a
vetnek, hogy a saját ma
26 magyar cserkész

s
A könyv hihetetlenül erő
Pilla
t.
em
ter
atmoszférát
natok alatt magába szippant a török világ egzotikus miliője, életre kel a
nagy bazár, érezzük a
keleti fűszerek illatát, a
gépelefántok dübörgését. És itt szót kell ejteni
az igényes, izgalmas illusztrációkról is. A borító Vass Richárd munkája,
akit honlap ján a szerző
ső
is nagyra értékelt. A bel
etköt
ő
els
az
ók
illusztráci
ben már megismert Keő
ith Thompson lebilincsel
i.
fekete-fehér grafiká
kimenetele, hogy Deryn
Hogy mi lesz a háború
ág van-e, vagy annál
és Sándor között baráts
etőleg karácsonyra
több, azt majd a remélh
gia harmadik kötetriló
meg jelenő Góliátból, a
téből tudhatjuk meg.
yv a Jules Verne-n
Ez a ritka élvezetes kön
cióknak éppolyan izés Jókain felnőtt generá
mint a Harry Potter
galmas olvasmány lesz,
rajongóknak.

fülpresszum
Scott Wes terfeld:
Behemót
Eredeti meg jelenés: 2010
Magyar kiadás: 2013 ,
Ad Astra kiadó
Műfaj: stea mpunk, sci-f i, alternatív történelem , kaland
Terjedelem : 590 olda l
Ford ította : Klein heincz Csilla
Illusztrációk: Keith Thom pson
Borító: Vass Richá rd

steampunk
fotó: mcs • képünk illusztráció

tív történelmi/steamScott Westerfeld alterna
ik kötete a Behemót.
punk* trilógiájának másod
víziszörny, a hajófaló
Központban a hatalmas
zből megismert ellenBehemót, de az első rés
felek, a darwinisták és
a barkácsok ezúttal is
sok fura teremtmén�nyel, génmódosított
lényekkel és képzeletet felülmúló gépekkel
szállnak harcba.

n lója

A science-fiction egyik alműfaja, amely általában gőzhajtású gépekkel telített környezetben játszódik. Erre utal a
műfaj elnevezése a steampunk, amely magyarul gőzpunkra fordítható. A steampunk jelentős hatást gyakorolt a
tárgykultúrára. A „steampunkos” irányzatra jellemző, hogy
modern eszközöket, például számítógépet, mobiltelefont
régiesítenek, fogaskerekekkel, csavarkulcsokkal, fém- és fa
alkatrészekkel díszítenek fel. A műanyag használata tilos.
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Egy Lali nevű fiú egyszer
egyest kapott matekból az iskolában . Félt meg mutatni az
édesapjá nak az ellenőrzőt,
ezért maga írta alá az édesapja helyett. Apu kája nem is sejtette,
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A hazugság olyan,
mint egy vaktában kilőtt
nyílvessző, nem lehet
tudni, hogy mit talál
ra.
el, kit sebez halál
r jobban

A cserkészek törvényéből
az első pont így szól:
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cserk
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A cserkész egyeneslelkű,
és feltétlenül igazat mond.

kába n lévő hiányossága iról, akko
volna
oda figyelhetett volna rá, és segített
t.
neki , hogy megértse a tanu lni való
már
Matemamatikából azt tanu ljuk, de
y két
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,
tudja
n
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óvod
egy
pon t között a legrövidebb távolság
az egyenes út. Ha A pon tból el szeretnél jutni

B pon tba , akkor ezt úg
y tudod
megtenn i leg rövidebbe
n, ha
egyetlen kitérőt, egy pic
i
kanya rt sem teszel , ha
nem egyenesen a
cél felé tartasz. A
legapróbb letérés
az egyenesről
plusz fáradságga l jár.
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A görbe lélek,
amely nem törekszik
arra, hogy minél előbb
feltárja az igazságot, am
elyik tehát nem aka r felt
étlenü l igaza t mondan i, rop
pa nt nagy rizikót vá llal : bá rm ikor kid
erü lhet a hazugság .
És akkor hiába ind ultá l
el az A pon tból, a
B pon t egy re messzebb
re kerül. Sokkal eredményesebb az
ember munkája,
ha nem tesz kitérőket,
ha nem jó cserkész
módjá ra betájolja a cél
t, és tán torítha tatlanul tart felé.
A hazugság sokszor az
t eredmén yezi,
hogy lemaradu nk a pro
bléma mego ldásáról. Fül len téssel , hazu
gsággal a szőny eg
alá lehet ug ya n söpörn
i a problémá kat, de
ha va laki nagy takarítás
t végez a lakásba n, akkor az összes
probléma előker ül a
szőny eg aló l, és az eg
ész súl ya arra nehezedik, aki eld ug ta od
a. Az a lelki tisztaság , amely ről a 10. cse
rkésztörvén y
szó l, ebben az összefüg
gésben azt jelen ti, hogy tisztán tar tom
a lelkemet a
problémá któ l, azaz ne
m megkerül ni, hanem mego lda ni szeret
ném azoka t. Ez pedig csa k eg yenes lélekke
l lehetséges. Görbe lélekkel pedig kifejez
etten lehetetlen .
Így ér össze az első és
az uto lsó cserkésztörvény ün k.
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szöveg: molnár szabolcs • fotó: kolibri433

egyenes

ekem soká ig gondom volt
ezzel az „egyeneslelkű” kifejezéssel . Mind ig, amikor ezt
y olvastam , olya n érzésem
vag
hallottam
n
támadt, mintha egy kovácsműhelybe
ková
ket
lelke
lennék, ahol egyenes
csol nak sok más egyenes tárgy
mellett. Aztán később, évekkel
később, megértettem , hogy ez
egy remek kifejezés, ha az
ember belegondol abba, amit
valójába n jelen t.

a nagyvilágban

Sokan jártatok már cserkészparkban,
talán nem is egyben. De egyáltalán,
mi is az a cserkészpark? Kezdjük
a legelején…

szöveg: lakatos gergely

a legelső cserkészparkok
A világon elsőként a Gilwell Park nyitotta meg
kapuit London mellett 1919-ben. Ezt a területet
még maga BiPi nézte ki, és az
angol Mclaren család vásárolta meg a Cserkészszövetség számára. Itt tartotta
meg BiPi első vezetőképző
táborait. A legelső cserkészparkot ma már több mint 17
ezer cserkész és ötezer vendég látogatja évente!
Hasonlóan indult az első magyarországi cserkészparkunk, a Hárshegyi Cserkészpark. Sztrilich Pál, a park megálmodója, és létrehozója 1927ben indította útjára a magyar cserkészek első
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igazi birodalmát. Polcsi bá’ célja az volt,
hogy nekünk cserkészeknek legyen egy olyan zöld otthonunk,
ahova bármikor kimehetünk a
cserkészetet megélni, és tudásunkat gyarapítani. Ez a park ma
már nem létezik.
mi is az a cserkészpark?
A Cserkészpark mindenképpen egy természetközeli területet jelent, ahol a fiatalok a cserkész mivoltukat tudják megélni. Ehhez elsősorban egyszerű szállás-, és sátorhely szükséges,
nagy kiterjedésű erdős-mezős terület játszásra,
és nem árt, ha vannak felszerelések és játékok,
amelyek segítik a (cserkész)programok megvalósítását. De mégis, mitől válik egy kulcsos ház
jellegű intézmény cserkészparkká? Talán attól,
hogy cserkészek a munkatársak és az önkéntesek? Vagy az egész intézmény lehetőleg a
cserkész szellemiséget tükrözi? Igen-igen, de a
leginkább befolyásoló tényező szerintem mégis
az, ha a cserkészek használják, és magukénak
érzik, éppúgy, mint a csapatotthonukat. Manapság mi, MCSSZ-es cserkészek leginkább portyázásra, év eleji kezdő megbeszélésekre, esetleg
fogadalomtételre használjuk a cserkészparkokat. Nyáron a cserkésztáborok közül leginkább a
kiscserkész tanyázások színhelye a parkok félnomád környezete. Képzésekre, évközbeni őrsi
gyűlésekre (pl., hogy megtanuljuk a tűzrakást a
tábor előtt, stb…) már egyre kevésbé megyünk ki
egy cserkészparkba.
Sok országban nem lehet olyan könnyen erdőben, nomád körülmények között táborozni,
mint például Magyarországon. Van olyan ország, ahol a legtöbb erdő magántulajdon, vagy
éppen a gyermekvédelmi és egészségügyi rendelkezések nehezítik a nomád táborozást. Nem
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zési teret kínálnak, de inkább tréningközpontok, mint nyári táborhelyek.
Különleges cserkészparkok
A portugáliai Drave csak a
vándor korosztály (18-23
év) számára nyitott, mivel a legutolsó buszmegálló 20 km-nyi gyaloglásra van, és a park maga egy kőből épült faluban van, csak forrásvíz
áll rendelkezésre.
A svédországi
Vässärö (ejtsd kb.: vésszerö)
egy nagy sziget a tengeren. A stockholmi cserkészkörzet hat alkalmazottja
júniustól augusztusig erről a szigetről
végzi a munkáját. Télen zárva vannak,
mert befagy a víz, és csak repülőn lehetne megközelíteni a szigetet.
Az első cserkészpark nevét (Gilwell) sok
cserkészparkban viszonthalljuk, épületeket,
vagy egy-egy területet neveznek el
róla. Van azonban
egy cserkészpark,

világjáró

cserkészparkok

utolsósorban táborhelykeresés
helyett lehet egy kényelmes
vezetői döntés egy cserkészpark is...

cserkészparkok kihasználtságát növeli, ha nem
csak cserkészek látogatják. Tény, hogy a két
legnagyobb magyarországi cserkészparkban
(Sztrilich és Csobánka)
manapság több külsős
vendég fordul meg, mint
magyar cserkész. Hogy
ez miért van így, jó-e
vagy sem, egy későbbi
cikkből kiderül…

julianna major:

ingyen hétvége!
Őrsötökkel most gratis hétvégét tölthettek el a Sztrilich
Pál cserkészparkban!
Részletek a honlapon!

cserkesz.hu/

Mcs
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cserkésztörténelem ii.

kezdetek

katolikus és református közösségek már
két évvel az angol cserkészet megalapítása
után, 1910-ben cserkészcsapatokat szerveztek. Eleinte még vitáztak az elnevezésen, mert
sokak szerint a cserkészés vadászati műszó,
az angol eredeti, a scouting pedig inkább felderítést, megfigyelést jelent. Sokkal több mindenben egyetértettek ugyanakkor a főként tanárokból, tanítókból álló első vezetők. Az elveket és a
cserkésztörvényeket egyöntetűen elfogadta mindenki. A magyar cserkészet hűen az alapítóhoz,
a cserkészmódszert alkalmazza. Ez egy olyan
nevelési módszer, amely a szabadban végzett elfoglaltságokra és az önkéntességre épít.

a

a cserkészmódszer elemei:

fotó: archivum.piar.hu

cserkészfogadalom és törvények
cselekedve tanulás
őrsi (kisközösségi) rendszer
folyamatos, változatos és ösztönző programok
természeti környezet
A magyar cserkészet hivatalos kezdetének 1912. december 28-át tartjuk. Ekkor gyűltek össze mások mellett Izsóf
Alajos, Megyercsy Béla, Papp Gyula és Sík Sándor cserkészvezetők
Budapesten, a Kálvin téri református templomban, hogy megegyezzenek a magyar cserkészet alapelveiről.
Eszerint a cserkészetben semmifajta
katonai jelleg ne fejlődjön ki, legyen
érzékeny a társadalom szegény csoportjai iránt, és tilos mindenfajta megkülönböztetés. Egyúttal megfogalmazták a magyar cserkésztörvények és a fogadalom máig érvényes,
végleges szövegét.
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sík sán dor

Sík Sándor (1889–1963 .)
pia rista
tanár, tartomány főnök,
köl tő,
mű fordító, irodalomtörtén
ész ,
egy házi író, cserkészv
ezető, a
Magya r Tudományos Ak
adémia
levelező tag ja. Zs idó val
lású
szü lei katolikus hitre tért
ek, őt
a budapesti pia rista gim
náz
um ba íratták. 14 éves kor iába n,
1903-ban lépett be a pia
rista
rendbe. A budapesti egy
ete
tanári diplomát, majd dok men magya r–la tin sza kos
tori végzettséget is sze
rzett.
Tanári, köl tői és irodalo
mtudós i munkája mellett
egy ik
ala pítója és irányadója
vol t a magya r cserkészm
ozgalom nak. Első paranc
snoka vol t a budapesti
pia rista
gim názium cserkészcsap
atá nak. Sík Sándor írta
a
magya r cserkészet ind
ulóját. Jelentős írón kna
k, Szerb
An talnak a patrónusa
vol t tanárként és cserké
szvezetőként egyará nt.

Ökorovatunkban próbálunk mindig
aktuális gyógy-, fűszer-, aromanövényekkel is foglalkozni, melyek
vagy az adott hónapban gyűjthetők,
vagy fogyasztásuk éppen arra az
időszakra jellemző.
zeptemberben egy jól ismert növény, a mezei katáng (más néven: katángkóró, vad cikória – Cichorium intybus) gyógyhatásait ismertetjük röviden.
Ez a szép, égszínkék virágú gyógynövény szinte mindenütt előfordul. Bizonyára ti is találkoztatok már vele
szántókon, legelőkön, utak menti gyomtársulásokban. Érdemes megfigyelni, hogy a napi virágzási ciklusa milyen
rövid: a reggel nyolc óra tájban kinyíló szirmai délben már össze is záródnak. Virágzása hosszú ideig, akár júniustól novemberig tarthat. Ekkor gyűjtjük a hajtás felső,
legfeljebb negyven cm-es részét, a tőlevelekkel együtt. A gyökereit késő ősszel
szedjük. Ez az egyik olyan növény, amelynek hatóanyagait csak főzéssel tudjuk
megfelelően kinyerni. Egyik kultúrváltozatát
gyökeréért termesztik. Ebből készül az ún.
kávépótló, vagy cikória, a pótkávé alapanyaga.

s

A katángkóró teája májat, lépet, vesét tisztít, étvágygerjesztő hatása is van. Gyógyteát főzéssel
tudunk készíteni belőle, úgy, hogy egy teáskanál
füvet vagy gyökeret 1-2 percig főzünk a forralástól számítva. Kúraszerűen fogyasszuk, ne folyamatosan! Azaz csak akkor, amikor valamely
problémát kívánunk vele kezelni.
Elősegíti a bélműködést is, nem engedi teljesen
felszívódni az elfogyasztott ételt. Ez utóbbi
hatása miatt, fogyasztó teakeverékek alkotóeleme is. Epe- és vízhajtó hatása régóta ismert. A gyökér igen sok
inulin-t tartalmaz, ez a
hatóanyag többek között a vércukorszintet csökkenti. Ezért a cukorbetegek által jól ismert Diabess-Györgytea egyik
összetevője is a katáng.
Általánosságban a gyógynövényteákról elmondható, hogy
hat éven aluli gyermekek számára
nem ajánlott a fogyasztásuk. A bennük levő hatóanyagokat szervezetük még
nem tudja megfelelően felhasználni, és
beépíteni.
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viccek

a humort nem lehet
eléggé komolyan konrad
venni.
lorenz
kémia óra
A tanár meg akarja viccelni a tanulókat:
– Pistike, mondj egy átlátszó fémet
– Drótkerítés

szerelem

fogadás
Nyuszika megy az erdőben, egyik szeme kiszúrva, az egyik lába letépve. Jön szembe a róka:
– Egek, Nyuszika! Mi történt veled,
hogy nézel ki?
– Ne is mondd, róka koma! Fogadtam
a szemembe az oroszlánnal, hogy
nem tudja letépni a lábamat.
alvás
– Nem tudok aludni doktor úr. Egész
éjszaka nem hunytam le a szemem.
– Ja kérem, ha nem huny ja le a szemét,
akkor hiába is várja, hogy elaludjon.
születésnap
– Születésnapja?
– Augusztus 16.
– Melyik évben?
– Mindegyik évben.

rajziskola

különbség
– Mi a különbség a tudatlanság
és az apátia között?
– Nem tudom, és nem is érdekel!

találd meg a Tíz külön bséget!

egoista
– Te egoista vagy?
– Ééén?
noé
A zsiráf és a dinoszaurusz beszélget:
– Te dinoszaurusz! Neked mesélt Noé,
hogy mekkora hajót épít?
– Hajót? Nekem nem szólt… Miért?
– Áhh… semmi, hagy juk…
találós kérdés
– Mondj egy szót, amibe benne van a Titanic!
– Óceán.

kört!
bi részét!
1. Rajzolj két
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bársonyos kéz
– Doktor úr, mit tegyek, hogy a kezem fehér és
bársonyos maradjon?
– Semmit. De azt minden nap.
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