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a miskolci hősi te metőbe n

konferencia
Nagy szakmai érdeklődés mellett a Magyar
Cserkészszövetség a
Bethlen Gábor Alapkezelővel közösen megtartotta az első szakági
konferenciát. Sikeresen
mutatkoztak be a különböző szakágak és képviselőik. A cél az volt, hogy az ország
több területéről összegyűlt cserkészek megbeszéljék egymással tapasztalataikat, alapstratégiát és időtervet egyeztessenek. A
konferenciára eljöttek a Külföldi
Magyar Cserkészszövetség és a
Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képviselői is.

A Magyar Cserkészszövetség és a Háromkő Egyesület önkéntesei
közösen takarítottak októberben a miskolci, I. világháborús temetőben. Hét éve kezdték el a munkát az akkor még igencsak lepusztult területen. Az önkéntesek jutalma egy interaktív történelemóra
volt a háborús hősök nyughelyei között. Egy emléktáblát is állítottak, ezzel hirdetve a cserkészmozgalom lényegét: a hagyományápolást, a hazaszereteten és az önkéntes munkán alapuló társadalmi szerepvállalást.

új cserkészek, új csapatok
határon tú li növeke dés
Erdélyben öt új kiscserkésszel bővült a nagybányai 15. gróf Teleki Sándor cserkészcsapat idén,
és még nincs vége. A CserKészen az életre táboroknak köszönhetően hamarosan két új cserkészcsapat is alakul a környéken. A határon túli
magyar gyerekek a táborban ismerkedtek meg
a cserkészettel és a Magyar Cserkészszövetség munkájával. Olyan jól érezték magukat Zánkán, hogy sokan jelezték, biztosan csatlakoznak
az egyik hozzájuk közeli csapathoz. Az ünnepélyes fogadalomtételt, ahogy 23 éve mindig, a koltói Teleki kastélyban tartották. A rendezvény után

töltött káposzta és finomabbnál finomabb sütemények várták a résztvevőket, akik számháborúval, métával és
botdöntéssel töltötték a
délutánt.
De nemcsak a nagybányai cserkészcsapat
bővült, hanem megalakult a kaposvári 37.
Magyarok Nagyasszonya és a békásmegyeri 313.
Szent József cserkészcsapat is.

teljesítménytúrák
vidéken is!

akadályverseny
kerékpárosoknak
Bringás akadályversenyt rendezett a csornai 63. számú Bessenyei György cserkészcsapat. A programon cserkészek és a
cserkészet iránt érdeklődő gyerekek vehettek részt. Nemcsak a
távot kellett teljesíteniük, hanem egy rejtvényt is meg kellett fejteniük. Az útvonalon négy templomnál szálltak le a biciklijükről,
mindenhol egy rövid ismertetőt hallottak az épületek történetéről,
és kincset kerestek. Az összegyűjtött tudásról egy teszt kitöltésével kellett beszámolni. A győztes őrsöt egy nagy tortával jutalmazták, de mindenkinek jutott pizza és
csoki. Az elrejtett kincsek Sándor István, a most boldoggá avatott szalézi ifjúságnevelő vértanú életének egy-egy eseményére utaltak. Sándor István szerzetes jelöltként nagyon gyorsan bekapcsolódott
a szaléziak gyermeknevelő munkájába. Az 50-es évek elején illegálisan tartott hittant, kirándulásokat
és összejöveteleket, ezért üldözte az Államvédelmi Hatóság. Végül maga vállalta, hogy inkább meghal, de nem hagy ja magára az általa nevelt gyerekeket.
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A fővárosi cserkészek mellett az egriek,
a kecskemétiek és a miskolciak is rendeztek idén teljesítménytúrákat az ’56-os
forradalom emlékére. A túrákon nagy jából fele-fele arányban vettek részt cserkészek és nem cserkészek, minden korosztályból. Akadt nyugdíjas és 10 éves
iskolás is az indulók között. Miskolcon
első alkalommal volt emléktúra. Hetvennégyen indultak el, és csak ketten adták

fel a nehéz pálya
miatt. A legtöbben
a kecskeméti programot választották,
itt 191-en regisztráltak. Egerben bográcsgulyással várták
a beérkezőket. Volt,
aki az északi határszélről utazott a
Heves megyei városba, hogy a cserkészekkel együtt teljesítse
valamelyik távot. A legbátrabbak Kecskeméten
találkozhattak egy új, igazi kihívással. Aki vállalkozott rá, elindulhatott egy 78 kilométeres távon
is, biciklivel.
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ég jó, hogy nem a középkorban
élünk. Az akkori városokban
patkányok szaladgáltak az utcákon, a szemetet, sőt még az ágy
tál tartalmát is az ablakokból ürítették
ki a polgárok. Csótányok hada dorbézolt éj jelente az
éléskamrákban, konyhákban, később a csatornában
bújtak meg, és onnan tértek vissza az emberek élelmeit dézsmálni. Ebből adódóan gyomorbetegséget
és számtalan más kórt okoz ez a lapos, bárhová beférő, még az üvegen is felmászó rovar. A középkori
Európa lakosságának csaknem fele pusztult el a patkánybolhák okozta pestisben.

m

Ma kikkel élünk együtt a városokban? Csótány van
a mai napig is. Jó a szaglása, így messziről kiszagolja, amire vágyik. Nem tudjuk, honnan származik, azt
viszont a tudósok már megállapították, hogy két lény
bizonyára túlélne egy atomkatasztrófát is: az egyik
a csótány, a másik a skorpió. Pongrácz Péter etológus azt mondja, hogy ezek kiirthatatlanok, de manapság kordában
tudjuk tartani az
elszaporodásukat. A patkány

szórványosan, de még ma is velünk él, bár elterjedésének megelőzését korszerű csapdákkal, és
praktikákkal megakadályozzák a szakemberek. Ennyit a
régi lakótársainkról.
Újabban a nyestek szemtelenedtek el, az utcai kukákban turkálnak, megrágcsálják
a parkoló autók kerekeit, és vezetékeit. Korábban a
háztáji baromfik veszélyes ragadozója volt a falun
ez a macska méretű jószág. Beköltöztek a városokba, ráadásul nincsen igazi ellenségük, mi pedig nem
lehetünk azok: irtani tilos őket! Manapság egyre többször kapjuk fel a fejünket azokat a híreket hallva,
hogy vaddisznók potyáznak a városokban. Pongrácz tanár úr Budán, Farkasréten él, és gyakran látja nyáron, mikor sokáig van világos, hogy az utcán
mászkálnak a vaddisznók, kitúrják a kerítéseket, és
máris frászt kap a teraszon ücsörögve. Idézzünk a
közelmúlt híreiből: „A vaddisznó előbb a IV. kerületi Pozsonyi-lakótelepen tűnt fel. Az állat Újpest-Központban felborított egy kerékpáros nőt, majd továbbszaladt. Nem először okoz gondot a fővárosban lakott területen kószáló vaddisznó: júniusban Óbudán
tűnt fel kettő is, egy Gellért-hegyen kószáló vadállatot
pedig többször is kilőttek, pedig a helyiek már kezdtek megbarátkozni vele.”
Amivel vigyázni kell, az a barátkozó róka! Ravasz,
még veszetten is. Ilyenkor nem fél az emberektől,
mint normális állapotában, aztán a cuki kis szőrös
róka odasomfordál hozzánk, és akkor jól megharap.
Trükkös állat. De azért nem minden róka veszett. Sőt
a veszettség, ami igen veszélyes betegség, ma ritkábban fordul elő, hála a kihelyezett, oltóanyaggal ellátott csaliknak. Épp a napokban került viszont a hírekbe, hogy sajnos megint felütötte a fejét a kór a
rókák között. A vadállatok, bár bemerészkednek
a városokba, többnyire azért távol tartják
magukat az emberektől.

6 magyar cserkész

Belgiumban tartották idén a Cserkész Akadémiát. A
rendezők egy videóval is készültek. Kiscserkészek
beszélnek arról, hogy min változtatnának a szervezetben. Mindegyikük engedélyezné a táborokban a
nassolást és persze többet játszanának. De szóba
került az első cserkész ősember is.
egtartották az idei Cserkész Akadémiát Belgiumban. Az eseményt minden évben megrendezik, elsősorban cserkészvezetőknek.
Az egyik előadás előtt meglepetéssel készültek a szervezők. Egy kisfilmet vetítettek le a nagy jából 150 résztvevőnek, amelyen flamand
nyelvű belga kiscserkészek mondják el, hogy
mit gondolnak a cserkészettel kapcsolatos dolgokról. A felvétel még 3 éve készült, és a cél az
volt, hogy bemutassák a vezetőknek, hogy mit
mondanak a 8-11 év közötti tagok.
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Biztosan sokan elmosolyodtak, amikor meghallották a válaszokat, bár azért elgondolkodtató lehet, hogy miért nem tudnak túl sokat a szervezet
vezetőiről és működéséről a kisiskolás cserkészek. Volt, aki persze mindenre próbált komolyan
és hivatalosan válaszolni, és úgy képzelte, hogy
a cserkészvezetők fontos, a világ összes cserkészét érintő kérdésekben hoznak döntéseket
az akadémián: programot terveznek, táborokat
szerveznek. A 11 éves Max szerint pedig biztosan szóba került, hogy több édességet ehessenek a világ kiscserkészei, és ne büntessék azt,
aki csokit csen el, vagy csempész be a táborba.
Akadt, aki a játék felől próbálta megközelíteni a
dolgot, és úgy képzeli, hogy egy világkonferencián biztosan a nagyok is játszanak különböző
cserkészjátékokat, mint amilyen a méta vagy a
botdöntés, hiszen az időt el kell ütni valamivel.

újító ötletek és veszélyes játékok
Még érdekesebb válaszokat adtak a flamand kiscserkész lányok arra kérdésre, hogy miről kellene
beszélni egy ilyen nagy eseményen. Itt sem maradt el az édesség, a játékok és a fegyelmezés
kérdése. A gyerekek szerint biztosan szóba kerül
a csoki evés engedélyezése körüli herce-hurca,
és remélik, hogy döntenek
benne, mert ők már nagyon
szeretnék, ha ezt nem tiltaná a szabályzat. Újító ötleteik is voltak, bevezetnék a tetőn sétálást, mint fontos próbatételt, és a mostaninál nagyobb hegyeket hódítanának
meg, ha lehetne. A 9 éves
Seppe megtiltaná a játékok
közül a „Kövér Bertát”*, mert
szerinte veszélyes, többen eltörték már a kezüket, amikor ezt játszották. Az elnevezés egy, az
első világháború idején kifejlesztett fegyver neve,
egy szuper nehéz tarackágyú, ami 920 kilós lövedéket is képes volt messzire ellőni.
a cserkész ősember
A kiscserkészek elég vicces válaszokat adtak
arra is, hogy mi az a WOSM. A Cserkészmozgalom Világszervezetének rövidítéséről sokan hitték,
hogy az első cserkész neve, aki még a történelem előtti időkben élt, és falevelekbe, illetve állatbőrbe öltözött, vagyis ő volt a cserkész ősember.
A cserkészlányokat tömörítő szervezet betűszóiról
(WAGGGS) pedig azt hitték, hogy egy sziget neve,
amelyen érdekes ember élnek, akiknek kettőnél
több fülük, szemük és csak pár szál hajuk van.

nézd meg a kisfilmet!
www.scout.org/

node/19828
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A madarak mellett néhány emlősállat is beköltözött
a városokba. Egyes hatlábúakkal pedig már régóta
kényszerű társbérletben lakunk.

nyomá

*A szerkesztőségben nem sikerült kinyomozni, hogy mi az a Kövér Berta-játék. Ha tudod, oszd meg velünk! mcs@cserkesz.hu
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Pont úgy kezdte, mint bármelyik
cserkész. Kisfiú volt, amikor először járt
cserkésztáborban. Felnőtt korában is aktív
szerepet vállal a mozgalomban. Rudan
János, Jani példája következik, aki ma a
legnagyobb cserkészkerület vezetőtisztje.
ég csak négy éve volt ismét cserkészet Magyarországon, amikor Jani szülei úgy látták helyesnek, hogy az akkor hatéves fiuk a nyári
időszakban cserkészekkel töltse el az időt. A szülők azért
választották az 1004. számú
Szent Anna cserkészcsapatot, mert a vezetők jó ismerőseik voltak. Tegzes Laci bácsi
és Bori néni valóban nagyszerű pótszülők lettek a táborok
idejére, és Jani hamar megtalálta a helyét a cserkészek között. Ahogy múltak az évek,
az iskola mellett mindig jutott idő a cserkészetre, sőt,
később még az őrsvezetésre és sok minden másra is. Az iskolaváltás miatt el kell válni a régi barátoktól, a szoros barátságok meglazulnak, olykor meg
is szakadnak. De az benne a jó, hogy ilyenkor kiderül ki az igazi barátod, hová tartozol valójában, és
Jani számára ez a cserkészközösség volt. Azt is
meséli, hogy voltak mélypontjai, amikor a régi őrse

m
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szétfutott, nem akadt vele egykorú már a csapatban.
Az, hogy őrsvezetőként felelősséggel tartozott a kisebbekért, értelmet adott cserkész munkájának és
átsegítette a nehezebb időszakokon.
Ő is tanul még, mint ti. Informatikusként végzett az
egyetemen, most pedig
doktori képzésben tanul tovább. Ez azt jelenti, hogy
ha megír egy nagyon érdekes dolgot a szakmájáról, akkor a neve elé kerül az, hogy „dr.”.
Nagyon komolynak tűnik, nem? Pedig Jani egy játékos, huszonhat éves fiatalember, aki ismerősei szerint szereti a viccet, de nem tréfál, ha valamit a fejébe vesz. Azt tűzön-vízen átviszi. Nagyon eltökélt.
Szüksége is lehet erre, hiszen rendszeresen vágnak bele vezetőtársaival olyan feladatokba, amelyek csak a legvagányabbaknak juthatnak eszébe:
legyen akár szó egy tiszai vizitáborról saját maguk

által épített tutajokon, egy 800 km-es biciklitúráról a
Duna mentén vagy egy felejthetetlen kenutúráról a
Szigetközben. Jani szerint a legfontosabb, hogy mindenki bátran keressen olyan feladatot magának, amit
kihívásnak lát: így örömmel és
fáradhatatlanul fog nekigyűrkőzni a legnagyobb nehézségeknek is. A sok túraszervezéssel töltött idő mellett ő az
I. számú Budai Cserkészkerület egyik vezetője is. A kerület akkora, hogy beletartozik, Buda, Buda környéke és
a Duna-kanyar. Összesen 44
cserkészcsapatról és kb. 3000-3200 cserkészről van
szó! Nem kis feladat, ráadásul Jani a (25.) Szent Imre
cserkészcsapat kósza rajparancsnoka is egyben. Miközben tanul, kutat, dolgozik és pont most írja azt a
komoly dolgozatot, amit disszertációnak hívnak, tartja a kapcsolatot a cserkészcsapatokkal, és jelen van
a táborokban is. Azt kérdeztük tőle, hogy kapcsolódik össze a két, elég különböző terület. „Ha az egyikbe belefáradok, inkább a másikkal foglalkozom többet. Az egyik támogatja a másikat, ezért lehet felnőttként is aktív cserkésznek maradni.” – válaszolta.
Azt mondja, hogy a tudása segíti a problémamegoldásban, előnyt jelenet hogy sok, és sokféle cserkészt
ismer az ország minden tájáról, akik megbízhatóak.
„Számíthatunk egymásra!” – tette hozzá.

Jani népszerű, és ismert tag ja a közösségének. Célja vezetőként, és a kerület elnöksége egyetértésével
az, hogy a cserkészet valódi, gyakorlati élményt jelentsen a gyerekeknek. Újabb és újabb program-ötleteken dolgoznak vezetőtársaival: fürdőbe
viszik a kószákat, filmet néznek, tábort
terveznek, próbára készülnek. Mindig
nagy öröm számukra, ha cserkészekkel,
kószákkal együtt vehetnek részt egyegy programon, akiken jó látni, mennyire
lelkesek. Van olyan őrs, amelyik nem is
oly rég alakult, de a gyerekek máris rajonganak az őrsvezetőjükért.
„Bizakodva nézzük a kis kölköket, hogy na, melyikből
lesz őrsvezető. Már az újoncokon is lehet látni egy
év után, hogy ki a talpraesett, ki az, aki kiemelkedik
a társai közül. És az ember reméli, hogy ő majd tovább viszi a cserkészetet. Az ilyen gyerekeket kell
észrevenni, aki már ekkor nagyon aktív, lelkes, de
ez is lehet ám becsapós! Láttam már olyan gyereket,
aki kicsit félénkebb volt, visszahúzódó, aztán zseniális vezető vált belőle. De legalább ennyire jó látni azt,
ha igazán jó társaság gyűlik össze a kósza korosztályban: sokszor ők a legvidámabb, legtalpraesettebb,
legvagányabb társaság, akiket a cserkészeten kívül
is sokan irigyelnek. Olyan cserkészéletet élnek, amire a kisebbek föl tudnak nézni. Szükség van példaképekre!”
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szakág
„Aki egyszer megtanult biciklizni,
többé már nem felejti el” – tartja a
mondás. A cserkészfogadalom
pedig egy életre szól, miért ne
lehetne a kettőt együtt gyakorolni?
erékpáros szakág alakult 2013. október 26-án,
az MCSSZ I. Szakági Konferenciáján. Az ötlet
Vidovich Kálmán országos kerékpáros szakvezető és Bognár-Petőváry
Zalán, (BoPeZ) a X. sz., Pesti Cserkészkerület kerékpáros szakági vezetője fejéből
pattant ki. Kezdetben persze még egyikük sem viselte ezeket a tisztségeket, és
a szakág is csak az álmaikban élt. Mindketten hosszú
évek óta bringásan élik életüket, így ötvözték kedvenc
elfoglaltságaikat. A cserkészetet és a kerékpározást. Íme, van egy régi-új szakág a Magyar Cserkészszövetségen belül. Miért régi-új? Mert a múlt
században, a 30-as években már voltak kerékpáros cserkészek! A mozgalom kezdetén a cserkészek már ezzel a járművel látták el a postaszolgálatot és más fuvarozási teendőket.

k

Ma a bringázás világszerte ismét menő dolog lett.
Magyarországon is ötször annyian ülnek biciklire, mint korábban. Mennyivel belevalóbb, és környezetbarát is, ha kerékpárral hasítasz az Andrássy úton! – emeli ki Zalán. Ő is városi bringásként kezdte hét évvel ezelőtt. Ám egy szép napon elhívta egy ismerőse, hogy tekerjenek a
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hegyvidéken. Ehhez persze speciális hegyi bringa
kellett, és Zalán egyetlen izgalmas túra alatt beleszeretett ebbe a műfajba. Nagyon sok cserkész
hobbija a biciklizés, de eddig nem volt ennek szervezett módja a szövetségben. Éppen erre szolgál a
szakági forma. A bringázásnak a cserkészetben
is sok előnye van! Hosszabb
távokat lehet bejárni, rövidebb
idő alatt. Az ócsai NNT 2013 alkalmával bringás munkacsoport alakult, és a szervizt
is ők látták el. Zalán 500 db
matricát osztogatott szét arany-pirosra festett
bicajával, amin a bringascserkesz.hu felirat virított. Még facebook oldalt is létrehozott. Nyár
végén túráztak a Balaton körül. A program
három napig tartott. Volt esténként tábortűz,
éneklés, csomóztak, sátrat vertek, együtt főztek. BoPeZ azt mondja, hogy eleve jól jön egyegy bringás a csapattáborokban. Könnyebb
eljutni a boltba, ha valami elfogyott, vagy más
segítségért tekerni. Nem kell feltétlenül beindítani az autót, s így a környezet védelme mellett
még izmosodtok is! Bringás cserkésznek lenni
hihetetlenül klassz dolog! De mitől is lesz szakág a szakág? Mitől lesz valaki „igazi kerékpáros”? Attól, hogy nem csak tekerni tud és szeret,

hanem azt is tudja, hogy miért kell a bicajon lámpáknak lenni, hogy miért is kell a két fék és a csengő, hogy tudja, mit tegyen, ha a bicaja elromlik, és hogy tudja, milyen
szerszámok kellenek, ha
nincs a közelben műhely.
Tudja, hogyan javítsa kerékpárját, hogy merre
mehet, mikor, mekkora sebességgel és persze ezt a
kisebbeknek is megtanítja.
Szóval mindent tud, amit a
kerékpározásról tudni érdemes. Kálmán felügyeletével
készül már a Cserkészek
kerékpáros könyve, tavaszra pedig kidolgozzák a kerékpáros különpróbák egy
csokrát. A szakági próbák jelvényeinek tervét a
cikk elején találjátok.
A kerékpáros szakág vezetői szeretnék, hogy jövőre már minden kerületben legyen kerékpáros
szakvezető, akinek támogatásával ti az őrseitekkel vagy a csapaton belüli érdeklődőkkel, de akár
más csapatok tag jaival közösen kerékpártúrákat
tehessetek, és ehhez megfelelő szakmai és tárgyi segítséget kaphassatok. Kálmán és Zalán célja,
hogy találkozzatok, és megmutassátok egymásnak és a világnak egy túrán, vagy a cserkésznapon a kerékpározásban rejlő erőt és lehetőséget.

Cél az is, hogy a felelős közlekedést is megtanuljátok. Szerveznek majd közös szereléseket, és gyakorlatokat, ahol spéci
trükköket is elsajátíthattok. Ezt a sok
tudást majd ti is
megtanítjátok másoknak, mert egy
szakágnak az is ismérve, hogy a tudását tovább adja.
A különpróbák letétele után bronz,
ezüst és arany
minősítéseket szerezhettek meg, így válva
mesterkerékpárossá. Persze ehhez sok-sok
kilométert kell még letekerni, és sok defekt kijavítása vár még rátok. Ha pedig már kellően
tapasztaltak lesztek, akkor már a bicajt sem
megvenni, hanem megépíteni fog játok. Pont
olyat, amilyet szeretnétek. Erre a cserkészmunkára vár benneteket Kálmán és BoPeZ.
Egyszóval nyeregbe mindenki, bicajra fel! Keressétek őket a szakág e-mail címén: kerekparos_szakag@cserkesz.hu. Mivel indulnak
tekerni és szerelni, ezért most búcsúznak a
30-as évek egyik mesterkerékpáros cserkésze,
Krisz Ferenc szavaival: „Jó mulatást, az első bakancsszegig!”
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Egy borongós, ködös októberi reggelen hét órakor
gyülekeztek a teljesítménytúrázók a fővároshoz közeli
Budakalászon. Voltak ásítozó kicsik és örökmozgó
felnőttek az indulók között.
urányi Blanka és Matus Anna jó barátnők, tíz
évesek. Rutinos túrázók: rétegesen öltözködtek
fel, és megfelelő bakancsot is húztak a nagy
sétához. Fáradtak, az látszik. Mégiscsak szombat reggel van, hét óra! Egy kis szaladgálás után
azért bájosan válaszoltak, miért jó túrázni. Szüleikkel mindketten rendszeresen járnak az erdőbe.
Szerintük azok, akik nem ismerik meg a természetet, sokat veszítenek.

s

Húszéves hagyománya van a cserkészek
körében a teljesítménytúráknak. Idén ősszel ingyen jöhetett mindenki
a szervezett programra,
melyen immár nem csak
cserkészek vesznek
részt. A budapesti teljesítménytúrákat évek óta
a 937. Szent Tarzíciusz cserkészcsapat tagjai szervezik az 1956-os Magyar Forradalom,
és az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc emléke előtt tisztelegve. Ezúttal
56, 28 és 14 km-es távon haladhattak
a résztvevők.
Mi a 14 km-es távon indultunk el.
Ennek a túrának a szervezését
Szabó Anna őrsvezető vette át
csapattársától, Ruzsics Gergely
csapatparancsnok-helyettestől, aki támogató jelenlétével
12 magyar cserkész

Bár húsz éve ugyanazon az ösvényeken lehet
bejárni a Pilis- és Visegrádi-hegység jelzett túraútvonalait, a cserkészeknek mégis frissíteni
kellett az adatokat, mert az erdő évről-évre változik. Ezért új leírást készítenek, megszerkesz-

riport

könnyed?

kalászi séták

erősítette az önkéntes
cserkészeket. Ahogy dideregve ácsorogtunk a
rajtnál, Anna boldogan
emlékezett vissza a tavaszi túrára. Idén március 14-én ragyogó napsütésben, csaknem hétszázan teljesítették a
túrát, a másnap érkező
hírhedt hóvihartól így
mindenki megmenekült.
túrát Pomázra három távon, ami a tavalyi teljesítménytúrához képest mintegy ötven emberrel több résztvevőt jelentett. Fele részben
civilek jöttek. Találkoztunk ötödikesekkel a hidegkúti Klebersberg Kuno Általános Iskolából, akik az új osztályfőnökükkel ismerkedtek az iskolán kívül. Boros Krisztina
„ofő”-t nagyon érdekli, hogy az új osztályának diákjai szeretnek-e kirándulni.
Azt mondta, ha kedvet kapnak a gyerekek, akár az iskolában is szerveződhetnek közösségek, akik rendszeresen
járnak majd kirándulni.

tik a menetleveleket. Volt már olyan is, hogy a
megkopott turistajelzéseket az erdészet jóváhagyásával és örömére ők festették át. Most
krepp papírral jelölték ki a bizonytalanabb kanyarokban, merre van a tovább.
Az indulók között találkoztunk egy olyan sráccal is, aki 2005 óta jár fel Szegedről Budapestre,
hogy az alföldi táj után a budai hegyeknek vágjon neki kerékpárjával. Kell a kihívás – ezt mondja Nagy Gábor az (550.) Szent Márton Áron cs.cs.
raj-, és őrsvezetője. Ez lesz a tizenharmadik emléktúrája, reméli, hogy ennek ellenére szerencsével jár. Összesen kétszázhetvenöten vállalták a

A 14 km-es távot elsőként a Budapesti Erőmű
túraszakosztályának tag ja, Kovács Zsolt teljesítette három óra tíz perc alatt, aki buszsofőrként dolgozik. Öröm, ha kiszabadulhat a fül
kéből - mondja. Őt követték fél óra múlva a
csillaghegyi (831.) Szent Kristóf cs.cs. Levendula és Vadkan őrs cserkész tag jai. A célban
zsíros kenyér, forró tea, emléklap és kitűző
várta a beérkezőket.
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amatőr rádiózás és internet
a nemzetközi cserkészkapcsolatok
fejlesztésében
A Dzsembori az éterben és a Dzsembori az
interneten két, az egész világra kiterjedő esemény, melyek több mint 500.000 cserkészt
hoztak össze 72 órára a földgolyó számos
pontjáról októberben. Idén már önálló honlappal készültek a szervezők, a két kezdeményezés pedig a Cserkész Világszövetség
szerves részévé vált. Az angol eredetiben Jamboree-on-the-Air, röviden JOTA, a rádiós, a Jamboree-on-the-Internet azaz JOTI, az internetes
esemény neve. A JOTA-t ötvenhatodik, a JOTI-t
tizenhetedik alkalommal rendezték meg.
rádiózás
A JOTA révén cserkészek szerte a világból
amatőr rádiócsatornákon cseréltek tapasztalatokat, és ötleteltek egymással.
csetelés a scoutlink-en keresztül
A ScoutLink egy globális internetes hálózat,
ami összeköti a cserkészeket legyenek bár
a világ bármely pontján. A ScoutLink Start
csetprogram biztonságos és felügyelt csevegési környezetet biztosít magas technikai
színvonalon. A ScoutLink az év minden napján biztosítja, hogy cserkészekkel ismerkedj
meg más országokból,
14 magyar cserkész

vagy akár otthon. Ez egy IRC alapú rendszer (Internet Relay Chat), azaz egy valós idejű kommunikációt lehetővé tevő protokoll. Az IRC a népszerű üzenetküldőkkel (Skype, Gtalk, MSN Messenger,
stb.) ellentétben nem meghívásos alapon működik,
hanem szobákat vagy csatornákat lehet létrehozni, ahova bárki beléphet, és beszélgethet másokkal. Emiatt a nagyobb közösségeknek sokkal alkalmasabb kommunikációs eszköz, és sokkal
biztonságosabb.
A ScoutLink a
JOTA/JOTI hivatalos IRC hálózata, amit
idén 150.000en használtak
kapcsolattartásra a háromnapos eseményen.

Az idei JOTI-ra számos próbatétellel készültek a
szervezők, melyeket a résztvevők egyedileg vagy
cserkészcsapatukkal együtt tudtak teljesíteni. A
JOTA/JOTI-t megelőző hetekben 20 próbát tettek közzé az eseményre, melyet aztán további 9
követett. Ez utóbbiakat online lehetett teljesíteni. A
próbák közül némelyik közismert volt, de teljesen
újakat is kifejlesztettek.
Ha részt vettél valamelyik eseményen, és van
kedved megosztani élményeidet, írj az mcs@cserkesz.hu e-mail címre! A Trend rovatban a JOTI izgalmas próbáiból mutatunk be kettőt.

próbatételek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Űrhajó
Antenna torony
Igaz-hamis táblák
Alumíniumszalag áramkör
Katasztrófa riadó
Walkie-talkie
Papírsárkány
Fogkefe robot
Ecet elem
Morze jelek

• Tükör morze
• Kommunikáció földrengés
esetén
• Füstjelek
• Titkos kódok
• Szöveges hangulatjelek
• Rókalyuk Rádió
• Árny játék
• Legegyszerűbb motor
• Szemafor
magyar cserkész 15

Semmi haszna
nincs, fogat se
mos helyettünk,
de roppant
mulatságos,
ahogy kóvályog.

zt az egyszerű, de nagyszerű kis robotot néhány olcsó alkatrészből elkészítheted.
Szükséged lesz egy gombelemre, egy fogkefére, egy rezgőmotorra, és némi ragasztószalagra. A rezgő- vagy vibramotor egy miniatűr szerkezet, például a mobiltelefonok rezgését is ilyen
eszközzel érik el. Néhány száz forintért be lehet
szerezni. Az elkészítése ezért nem igényel sok
kiadást és tudást sem.

e

A fogkefe fejét levág juk. A sörtékkel ellentétes oldalra egy kétoldalú ragasztószalagot illesztünk.
Egy apró rezgőmotor épp elfér rajta úgy, hogy
még a gombelemnek is jut hely. A motor merev
16 magyar cserkész

drótkiállásai közül az egyiket a fejre rögzített gomb
elem egyik, a másikat a másik pólusához illesztjük.
Kész is a szerkezet, amely a sertéken fog haladni. A robot irányíthatatlan, pályája kiszámíthatatlan, fordulatokkal teli, tulajdonképpen semmi haszna
nincs, de roppant mulatságos, ahogy kóvályog.

tipp!
Ha több robotot készítetek közösen, és egy nagyobb lapos, de peremmel rendelkező tálba vagy
tányérba helyezitek őket, véletlen interakciókba
lépnek egymással. Olykor még ki is lökik egymást a
tálból. Ki-ki vérmérsékletétől függően hívhatja ezt a
vicces látványt táncnak, vagy pankrációnak is…

rókalyuk

rádió

i elem és
Építs rádiót, am
működik!
áram nélkül is

rókalyuk rádió nagyon népszerű volt
a második világháborúban, ezzel jutottak hírekhez az emberek. Hiszen
nem volt még internet, de még tévé sem
volt a háztartásokban, és a legtöbb családnak rádiókészülékre sem tellett. A
harctéren pláne nem volt ilyen luxus. Egy
kis ügyességgel azonban még a hadifoglyok is rádiót tudtak maguknak barkácsolni, amivel értékes hírekhez jutottak. Ehhez a rádióhoz nincs szükség
külső áramforrásra, se elem, se hálózati áramforrás nem kell. A működéshez
szükséges energiát ugyanis a rádióhullámokból nyeri. Mivel ez elegendő, de
csekély energia, hallgatásához fülhallgatóra van szükség. Az amerikai katonák egy borotvapenge és a grafitceruza belének felhasználásával készítettek ilyen rádiót, de fűtőszénből és
szögből is el lehetett készíteni. Az elnevezés az
angol „foxhole radio” kifejezés tükörfordítása. A
rókalyuk név arra utal, hogy a katonák a földalatti
bunkerekben készítették el a rádiókat.

antennaként, de tisztább vételhez ajánlott a hos�szú drót… A másik gémkapocs kivezetése lesz a
földelés. Erre a célra tökéletes például a radiátorcső. A zsilettpenge és a grafitceruza lesz a „tuner”, azaz a hangoló, amivel a középhullámú rádióállomásokat meg fog juk keresni. A zsilettpengét (figyelem, ez nagyon éles, óvatosan bánjunk
vele!) szöggel, vagy rajzszöggel a platformra erősítjük. A rövid (kb. 3-4 centis ceruza végébe, a
grafitrúdba szúrjunk egy biztostűt. A biztostű má-
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az elkészítés
A rádiót nagy jából a mellékelt ábra szerint kell elkészíteni. A rézhuzalt feltekercseljük egy wc-papír gurigára. Legalább 120 ívben tekercseljük – ehhez kb. 5 méterre lesz szükségünk. Rögzítsük egy
platformra. Falapra, vagy erős kartonra erősítsük
a két végén, a henger belsejére ragasztott cellux
csíkokkal. A tekercselt huzal két végét rögzítsük
egy-egy különálló gémkapocshoz, melyeket szintén a platformra helyezünk. Mindkét gémkapocshoz egy-egy további hosszú, egyenként több méteres drótszálat kötünk. Az egyik lesz az antenna.
Az emberi test egyébként tökéletesen működik

sik végét rajszöggel ugyancsak a lapra erősítjük, úgy, hogy a ceruza hegyét hozzáérinthessük a pengéhez, és csúsztathassuk is rajta. Már csak a fülhallgató illesztése van hátra. Ezt
már az ábrán is láthatjátok.
Az internetes videómegosztókon számos kisfilm
bemutatja, hogyan kell elkészíteni. Ha magyarul
nincs találat, próbálkozzatok meg az angollal. Írjátok
be a keresőbe: „How to Make a Foxhole Radio”, azaz
hogyan kell rókalyuk
a rádió
rádiót készíteni. Ha
e lkészíté
s é h ez
kedvet kaptatok a
fenti két „kütyü” elkészítéséhez, fo• tekerecs
tózzátok, vagy filelő huza l
• g ra fi tce
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mezzétek le az
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y
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fotó: Járdány Bence
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Indaba-konferencia
Országos konferencia az önkéntes
vezetők
munkájáról. Hogy megbeszéljük az
előttünk álló
kihívásokat, egy országos konferen
ciára várunk
mindenkit, akit érdekel,
hogyan segíti a Magyar
Cserkészszövetség az önkéntes vezetők munkáját.
A program kétnapos lesz,
november 23-24-én, és a
budapesti Arany János Gimnáziumb
an tartják
(Bp. XII. Meredek utca 1.). A rendezvé
ny nyitott,
mindenki számára ingyenes. A szom
bati nap
egy elnöki köszöntő után a Magyar
Ifjúság Kutatás 2012 eredményeivel folytatód
ik, lesz forgószínpad, és este bemutatkoznak
az MCSSZ
szakágai is. Regisztrálni kell a konf
erenciára a
goo.gl/4QZEyM címen, november
15-ig.

Sound of the Scouts
November 23-án este 17:30 órakor koncertet tart
az Anatidaephobia Cserkész Fúvószenekar és a
Sound of Streets. A belépés ingyenes, a helyszín a
IX. kerületi Ádám Jenő Zeneiskola díszterme. Az előadást az I.
Cserkészkerület és a Weiner Leó
Konzervatórium támogatja.
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Ha átfociznál egy éjszakát,
akkor gyere el Veszprémbe,
ahol cserkészekkel focizhatsz egy 24 órás Mikulás
kupán! A veszprémi 126. sz. Szent
Imre cserkészcsapat november 30-tól dece
mber 1-jén
délelőttig egy focikupát szervez. A
Veszprémben már hagyományos Mikulás
kupára
idén először az ország minden rész
éről
várják a cserkészeket. Nemcsak prof
ik nevezhetnek, hanem olyanok is, akik
még csak
most ismerkednek a sportággal. 4+1
fős csapatok indulhatnak, lányok fiúk külö
n-külön,
de koedukált csoportokban is lehe
t indulni.
Vár mindenkit a Turul őrs, jelentkez
ni a
tamas940707@freemail.hu email címe
n lehet,
a nevezési díj 300 forint, amelyben
benne
van a szállás és az étkezés is.
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hálózsákok
Bear Grylls, a brit főcserkész simán megalszik egy
elpusztult teve belsejében, nekünk azonban érdemes
lenne inkább egy megfelelő hálózsákot beszereznünk.
Sokkal kényelmesebb és kevésbé büdös.

szöveg és fotó: monty&reál
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Az előző számban már bemutattuk, hogyan építhetünk tábori ágyat, ám legalább
ennyire fontos a jól megválasztott hálózsák. Nem
mindegy azonban, milyet és főleg, hogyan használunk. Cikkünk első részében a minőséggel foglalkozunk.

kényelem, súly, ár
Mielőtt hálózsákot választunk magunknak, döntsük el, mikor, milyen körülmények közt kívánjuk
használni. Csak nyári táborban? Több napos gya-

számok...
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A hálózsák egyik legfontosabb tulajdonsága az,
hogy milyen külső hőmérséklet esetén biztosít kényelmes alvást. Ez több mindentől is függ, de leginkább a töltőanyag fajtájától és annak mennyiségétől.
Azonos töltőanyaggal készült hálózsákból a vastagabb biztosan melegebb lesz, mint a vékonyabb.
Másik fontos szempont a hálózsák súlya, ami szintén nagy részben a töltőanyag fajtájától és men�nyiségétől függ. Egy nyári táborba vagy gyalogtúrára nem biztos, hogy érdemes elcipelni egy nagy, nehéz és meleg hálózsákot, hideg évszakban viszont
nagyon is hasznos azt választani a többletsúly ellenére is.
Nem elhanyagolható szempont az árfekvés sem,
de tartsuk észben, hogy egyrészt nem kell minden évben új hálózsákot vennünk, ha vigyázunk rá,
másrészt döntő tényező, hogy éjszakánként jól alszunk-e. Ezen nem érdemes spórolni!

alak és méret
A hálózsákok alakja is fontos szempont. Az igénytelenebb, inkább csak beltéri használatra alkalmas,
szögletes daraboknak nincs fejrészük, ami terepen megbocsáthatatlan hiányosság. Válasszunk
inkább múmia- vagy félmúmia alakút, méghozzá olyat, amelyiknek kapucnija zsinórral összehúzható. Az ilyenek lábnál szűkülő fazonúak, ezért
ezeket a kisebb belső terük miatt kön�nyebben bemelegíti a testünkből kiáramló hő.

brrr, hideg!

Testmagasságunknak
megfelelő hosszúságú zsákot válasszunk, és arra is
ügyeljünk, hogy jobb- vagy
balkezesként melyik oldalon legyen a cipzár. Nézzük
meg összetekerve is, mekkora a hálózsák. Egy vastag
típus akár háromszor akkora helyet is elfoglalhat, mint
egy vékonyabb, és a hátizsákba még másnak is
be kell férnie.

Az évszakok nagy jából meghatározzák, milyen hálózsák kell, de azért
érhetnek minket meglepetések. A
2013-as Nemzeti Nagytáborban megesett, hogy a hajnali órákban mindössze 6 fokot mutatott a hőmérő. A
nyári hálózsák ilyenkor már kevés.
22

A vadon szava
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extrák a zsákon
Egyes hálózsákok fejrészén található egy zsebecske,
ahova zseblámpát, telefont, zsebkendőt vagy egyéb
apróbb tárgyakat tehetünk. Nagyon jó, ha van belső
gallér (hőgallér), ez a nyak körül segíti a hőtartást. Hasonló funkciót lát el a cipzártakaró. Egyes típusokon
lábmelegítő is található, vagyis a zsák alsó részébe
plusz bélést is bevarrnak.

hálózsáktok

  

Vagyis kompressziós zsák. Szinte minden hálózsákhoz kapunk műszálas tokot, ám ezek nagy része gyenge anyagból készül, és a varrások mentén

gyakran
szétszakadnak, amin
az átvarrás, javítgatás is csak átmenetileg segít. Ha nincs más megoldás, keressünk a boltokban
önállóan is kapható, úgynevezett kompressziós zsákot, ami nem más, mint egy hevederekkel ellátott, s
ezekkel kicsire összehúzható erős hálózsáktok.
Persze varrhatunk is ilyet magunknak, ami nem
olyan nehéz feladat. Kell hozzá valamilyen erősebb,
színében is megfelelő ruhaanyag. Hevederes elfűzőket és összehúzható szájat erre is tervezzünk, mivel
használatkor jelentősen megkönnyítik a dolgunkat.

még több tipp!
facebook.com/

vadonszava
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Hozzáva lók:
• 1 db sütőtök
A tököt megmossuk, meg töröljü k. Egy éles
késsel félbevág juk, hogy a
ben ne lévő magoka t ki tudtt segítségét
juk belőle kana lazn i. Érdemes felnő
ogy megneh
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nálla
faka
egy
szor forgasd meg
hogy nem a boltban veszed!

Narancsos-sütőtökös süti

Itt van a sütőtök szezonja. Tavaszig
ehetitek, olyan sokáig eláll, és
nagyon változatos a felhasználási
módja. Édesen, fűszeresen is remek
finomságokat tudtok belőle készíteni,
még húsos ételek mellé is lehet adni.
sütőtök sok cukrot, vitaminokat, fehérjét és
emészthető rostot tartalmaz. A tökféléknek
általában magas a rost-, ásványi anyag-, és
nyomelemtartalma, ezért nagyon egészségesek.
A-provitaminban is gazdag, ami egyebek mellett
gátolja a mérgek bejutását a szervezetbe, meg�gyorsítja a felépülést a gyulladásokból és fertőzésekből, és erősíti a csontokat.

a
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Hozzávalók:
• 20 dkg sütőtök
• 1 narancs
• 4 tojás
• 5 ek. cukor
• 5 ek. liszt
• 1 kk. sütőpor
A sütőtököt
meghámozzuk, kanállal kikaparjuk a magokat, és kis kockákra vág juk.
A narancs levében és lereszelt héjával puhára főzzük. Fontos! Minden gyümölcsöt alaposan
meg kell mosni, ha használni akarjátok a héját.
A citrusféléket tartósítószerrel kezelik, az nem
való a hasunkba. A tojássárgáját a cukorral kikeverjük, míg szinte fehér nem lesz, hozzáadjuk a
lisztet és sütőport, majd a kihűlt tököt. A tojásfehérjét felverjük és óvatosan összeforgatjuk a tökös masszával. Nem is kell nagyon elkeverni. Sütőpapírral bélelt formában 180 fokos sütőben 2025 perc alatt pirosra sütjük.

sütőtökkré mlev
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t őrölt fehérborsot. Most mehet be
le a tök, és an�ny i víz, amen ny i ép
pen ellepi. Szinte nem is kell főzni,
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bert, akivel „nevelőem
llő
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egységet” alkotnak. Néhán
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A gyerekkor tizenkét éves korig tart. Ekkor ugyanis megtudják,
milyen szakmát szánnak nekik. A bejelentés
egy ünnepségen, a Tizenkettő Ceremóniáján
zajlik. Jonas hiába várja,
neki milyen foglalkozást
szánnak, az ő neve nem
hangzik el. Hamar kiderül, hogy nem marad
szégyenben, sőt, neki
egy különleges, egyedi
feladatot választottak: ő
lesz az emlékek őre.
etlen ember, aki az
Az Emlékek Őre az egy
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főszereplője Jonas, egy
Lois Lowry könyvének
tökéletes társadalomtizenkét éves fiú, aki egy
, éhezés, erőszak, kábíban él. Igazságtalanság
egség ismeretlen fotószerek, fájdalom és bet
. Vagy mégsem?
galmak. Teljes a harmónia

nak (azaz egy négyréA regény egy tetralógiá
az első kötete. A folyszes regénysorozatnak)
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világjáró

állandó

minidzsembori
Kandersteg Nemzetközi Cserkészpark,
Svájc. Hótalpas kirándulások, snowboard és
sífutás, városnéző utazások, fondü estek,
több ezer cserkész. Három hónap önkéntes
munka a svájci hegyekben.
z 1920-as első cserkész világtalálkozó után
jött BiPinek az az ötlete, hogy jó lenne egy
hely, ahol az év minden napján át lehetne
élni a dzsembori szellemét. Ezzel az egyszerű
ötlettel indult el Kandersteg, amely a Gilwell Park
mellett a leghíresebb cserkészpark. A Kanderstegben a hegyi sportok köré épülnek a programok, hiszen 1174 méter magasan fekszik. Évente
12 000 fiatal fordul meg ebben a cserkészparkban, több mint negyven országból. Jakab Rita
cserkésztestvérünk 2011-ben volt itt önkéntes,
az ő beszámolóját olvashatjátok.

szöveg: lakatos gergely

a

beilleszkedés az állandó
dzsembori világába…
Hajnalodik, irány a vasútállomás! A hosszú vonatúton
volt időm újra áttanulmányozni a listát, kikkel is leszek ott: ausztrál, német,
olasz, brazil, finn, ír, angol,
dél-afrikai, cseh, svájci, görög, líbiai, holland, grúz,
svéd, dán cserkészekkel.
Hú, mi lesz itt 3 három hónapig? Jó lesz? Jó döntés
volt? Hiszen sokat nem hallottam a cserkészparkról, és előttem igen kevesen voltak kint önkéntesként Magyarországról, ők is jó régen. Ismeretlen emberek, ismeretlen hely – csak egyvalami közös: mind cserkészek vagyunk! A
helyzet az, hogy nemcsak jó volt, hanem amint
30 magyar cserkész

a cserkészpark mottójában szerepel, nem mindennapi élményekben volt részünk! Ezt bátran
állíthatom a többiek nevében is.
Az első héten megmutattak mindent, amit a későbbiekben kellett csinálnunk. A tűzriadótól a takarításon át a konyháig, a programvezetéstől a
recepcióig mindent megismertünk. Hótalpazáshoz és szánkózáshoz, valamint iglu építéshez
(és benne alváshoz) is volt szerencsénk – közben megtanultuk, hogyan kell vezetnünk egy csoportot,
mire kell figyelni, milyen
problémák léphetnek fel,
és mit kell ezek esetén
tenni. Egy átlagos napon
reggel nyolctól este hatig dolgoztunk. Két kávé és
délben kétórás ebédszünet.
Az ebédszünetekben azt
csináltunk, amit akartunk:
akár a lejtőkre is elmehettünk párat csúsz- ni, sífutni, vagy beszélgetni,
vagy csak aludni egyet. Voltak hetek, hétvégék,
melyek a megszokottól eltérő kerékvágásban
mentek, és nagyon sokat kellett dolgozni - de az
ember ezt nagyon szívesen tette!

Akik már jól tudtak síelni, egy három napos tréning során „sí-vezetők” lettek. A sí-vezetők a
„sí-hétre” érkező vendégek 2-8 fős csoportjait
kalauzolták a parkban, ügyeltek a biztonságukra, baleset esetén intézkedtek.
3 hónap röviden…
Egy hétvége több mint
négyszáz Svájcban élő
USA-beli cserkésszel. Egy
iskolanap kétszáz diákkal. Két síhét teltházzal.
Egy szenteste szolgálatban. Újévi hepaj rengeteg
vendéggel. Szabadnapokon teázás a Marmotteban, egy-egy este sörözés
- pizzázás a Dessiesben.
Filmnézések, beszélgetések, játékok, napkezdő
reggeli megbeszélések a törzsi szobában. Sok
sport: hótalpas kirándulások, snowboard és sífutás, edzések. Városnéző utazások, fondü estek,
nemzetközi est. Időtöltés a jéghideg Kander patakban, hogy csak azokat említsem, amik most
eszembe jutottak.

Sok tapasztalat, sok élmény, sok új tudás,
sok új barát – egy hosszú, kalandos tél. An�nyi mindent csináltam ez alatt a hideg évszak
alatt, amit itthon tíz tél alatt sem tudnék megtenni! És még nem is próbáltam ki mindent, pedig még két további hetet is
kint maradtam
segítőként, amíg
a tavasziak betanultak. Kíváncsi vagyok,
hogy milyen
ott a nyár, amikor a táborhely hó helyett
sátrakkal van
tele különböző
országokból
jött csapatokkal, és más programlehetőségek
vannak. Remélem, eljutok oda majd nyáron
is egy-két vagy esetleg több hétre, akár segítőként, akár vendégként! Minden érdeklődőt
arra bátorítok, hogy töltsön el a Kanderstegben
olyan szép három hónapot, mint amilyen nekem volt!
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Izzik a galagonya, virít a csipke,
a dér még nem csípte, potyog az
érett kökény. A színes erdő avar
alatti élete ilyenkor a legizgalmasabb.
Gombászokkal kirándultunk.

ondoltátok volna, hogy a bükk zsenge levelei
salátákba, levesekbe is felhasználhatóak? Ettél
már bükk makkot? A szúrós héj kis magokat rejt, amiket megpucolhatsz, és
finom csemegét kapsz. Kicsit a mandulára emlékeztet az íze. A régiek
megszárították a kemencében, és lisztet őröltek belőle, amiből hamuban sült
pogácsát készítettek. A bükk makkjából olaj is sajtolható, amivel főzni lehet.

g

Amikor madarásszal mész az erdőbe,
akkor a lombokat nézed, a hangokra
figyelsz. Ha teljesítménytúrázol, akkor
azon vagy, hogy kövesd az útvonalat,
figyeld a turistajelzéseket, és hozd a
leg jobb formádat. Mi most gombászni
mentünk az illatos, őszi erdőbe.

Az első zsákmány a fenyvesekben későn termő lilapereszke volt, az egyik legízletesebb erdei gomba.
Sajnos csak egyet találtunk, ahogy a
bükk makk szemcsésnyelű fenyőtinoruból is csak
egy akadt a kezünkbe. A szép, de ragacsos kalapbőrét le kell húzni, mielőtt
a fazékba kerül. A legtöbbet a kedves
nevű rizikéből találtunk, ez is, mint a
többi felsorolt fajta, a meszes, vagyis lúgos talajt kedveli. Itt a Vértesben
ilyen van alattunk. A rizike kalapja fogyasztható, tönkje nem puhul meg, de
ha lefagyasztjuk, vagy levest főzünk,
szemcsésnyelű
tinóru
finom ízt ad az ételnek.

Baráth Noémi és Alexy György gomrizike
baszakértők. Ők azok, akik többnyire piacokon ellenőrzik a mások által leszedett gombákat, és kiválogatják közülük melyik az, ami ehető,
és melyek mérgezőek. Oroszlányban élnek, a Vértes-hegység erdeiben lelik
fel a természet ehető értékeit, és viszik ki a piSzimbiózisnak hívjuk az élővilágacokra. Ezek olyan
ban azt a jelenséget, amikor két
élelmek,
amelyekkel
vagy több faj egymással szoros
osztozunk az állatokkölcsönhatásban él, és ez mindegyikük számára előnyös.
kal. Igazából ez az ő

szimbiózis
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A gombák se nem növények, se nem
állatok, és bár régebben a növényekhez sorolták őket, sok szempontból az
állatokhoz állnak közelebb. Korhadékokat, az elpusztult élőlények maradványait fogyasztják, vagy szimbiózisban élnek
egy gazdanövénnyel, de vannak olyanok is, amelyek az élő fákat falják fel, ezeket nevezzük parazitáknak. A leggyakrabban a szélben szálló spórákkal
szaporodnak. Mi is találkoztunk ilyennel. Gyuri bácsi
apró, bimbós pöfeteg gombát talált, amelyik már túl
érett volt. Az egykor kemény belsejű gomba öregen
üres, illetve csak spórát tartalmaz. Segítsünk a szélnek! Ha ezt megnyomjuk, pöfékeli magából kifelé a
sok-sok spórát, ami a földre jutva majd ismét gombákat alkot.

A csipkerózsa termése, a csipkebogyó, kiváló vitaminforrás. Száz
gramm friss csipkebogyóhús 400
mg C-vitamin-t tartalmaz, amely
a citroménak tízszerese. Húsa A-,
B-, K- és P-vitaminban, vasban,
magnéziumban is gazdag.
zt a rózsák nemzetségébe tartozó, legfeljebb 2-3 méter magasra megnövő, laza bokrú,
kedves cserjét valószínűleg
mindenki jól ismeri. A csipkerózsa (Rosa canina L.) latin
neve kutyarózsát jelent, mert régen azt tartották,
gyógyítható vele a veszettség. Egy görög legenda szerint eredetileg fehér volt a virága, de egyszer Aphrodité, a szerelem és a szépség istennője megsebezte magát a tüskéjével, és a vére
rózsaszínűre festette a hófehér virágot. A növény ismert még vadrózsa, gyepűrózsa néven is.

e

van. Az őszi-téli időszakban különösen ajánlott
a fogyasztásuk. Azért, hogy ez az értékes vitamintartalom minél magasabb arányban megmaradjon, teáját főzés nélkül készítjük: hideg vízben
áztatjuk a csipkehúst 3-4 órán át. A C-vitamin
ugyanis 50 C fok fölötti hőmérsékleten megsemmisül. A levelekből készült tea enyhe hasfogó, a
virágok szirmai pedig enyhe hashajtó hatással
bírnak. A szirmokból rózsavizet készítenek, melyet sokrétűen fel lehet használni. Ételeket ízesítenek vele, de bőrápolásra,
arclemosónak is használják.
Nagyon sok recept van a csipkebogyó lekvár (hecsedli, csipke) készítéséhez, de a C-vitamin tartalom
szempontjából az a legkíméletesebb,
amelyik hidegen készül, főzés nélkül. A csipkehúst megtisztítjuk a magtól és szőröktől. Nyersen
összeturmixoljuk, majd azonos mennyiségű mézet vagy cukrot adunk hozzá.
Hűtőben tároljuk, és télre megvan a C-vitamin forrásunk!

A szirmok elhullásával kezd beérni a termése,
amely jellegzetes piros-vöröses színéről, ovális termésformájú kis bogyóiról ismerhető fel. A
csipkebogyó a XX. század elején kezdett egyre
népszerűbbé válni, amikor Szent-Györgyi Albert
felfedezte a C-vitamint. A csipkerózsa termése ugyanis nagy mennyiségben tartalmazza azt. Termésének húsában tízszer
több a C-vitamin, mint a citromban, és a vadon termő növények között is ez a növény tartalmazza a legtöbbet belőle. Így teája, vagy a belőle készült szörpök, lekvárok is igen egészségesek, immunerősítő hatásuk
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csipkerózsa
a C-vitamin raktár
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ehető

éléskamrájuk, tartsuk ezt tiszteletben, és ne fosszuk
ki az erdőt! A csipkebogyót, a kökényt például a téli
nehéz, táplálékokban szegény hónapok előtt eszegetik a madarak, őzek. Sok bennük a vitamin, ezt ők
ösztönösen tudják. Mindez a sok finomság nekünk
is ingyen jut, csak tudni kell, hol keressük. Mi most
először a lábunk elé néztünk, gombákra vadászva.
A kalapjukat kidugó gombák első lépéseinkkor még
nem voltak szemet szúróak, de csak egy kis idő
kell, és gyakorlat, hogy gyorsan megteljen a kosarunk. Ha vizslatod az avart, szinte mindenhol gombára bukkansz. Sajnos ezek többsége nem ehető,
vagy már rothadásnak indult. Tovább! Reccsennek
a gallyak a lábunk alatt a sűrű fenyvesben, ágakat félretolva haladunk, bújunk az erdőbe tágra nyílt
szemmel. Izgalmas élmény gombászni!

viccek

levél

a táborból…

Kedves anya, apa!

Nagyszerűen telnek napjaink itt a táborban. Az őrsvezetőnk kérte, hogy mindenki írjon haza, hátha
aggódnátok az erdőtűz miatt, amiről a tévében is szó volt. Semmi para, jól vagyunk, csak néhány sátor és hálózsák veszett oda.
Senki nem sérült meg, mert pont lent voltunk a pataknál. Pistit
kerestük épp, aki elveszett a nagy kavarodásban. Ja, igen, lécci, hívjátok fel a szüleit, és mondjátok meg, hogy jól van, csak
most nem tud írni a gipsz miatt.
Az őrsvezető kiakadt Csabára, amiért egyedül kódorgott az
erdőben. Csaba azt mondta, ő szólt, de valószínűleg nem hallotta a táborra dőlő tölgyfa nagy robaja miatt. Tudtátok, ha sokáig tartjátok égve az öngyújtót, fölrobban? Csaba nem tudta,
de az őrsvezető megnyugtatta, egy év sem kell, hogy visszanőjön a haja.

találd meg a Tíz külön bséget!

Hamarosan hazamegyünk, feltéve, hogy feloldják a veszettség miatti karantént.
Ez nem a medvék miatt van, őket beoltották, de a rókákat nehezebb eltalálni az altatólövedékkel.
Legalábbis ezt mondta az őrsvezető. Különben is valami baj van a buszunkkal. Nem működik a fék.
Mondjuk, annyira régi verda, hogy a szövetség nem is kötött rá biztosítást, de a Géza bá’ majd meg javítja, ha vége a karanténnak, és beengedik végre. Az őrsvezető azt mondta, hogy amíg itt vagyunk,
legalább megtanít minket vezetni. Szerinte fék nélkül igazi kihívás. De ne aggódjatok, itt a hegyi szerpentineken nincs forgalom, és amúgy is le van zárva a környék.
Tegnap úszni voltunk a közeli tóban, de az őrsvezető nem engedett be a vízbe, mert nem tudok úszni. Pisti meg félt, hogy a gipsz lehúzza és megfullad. Végül mi ketten kaptunk egy csónakot, igazán jó
móka volt. Az őrsvezetőnk meg nagyon rendes csávó, nem olyan, mint a többi őrsvezető. Egyáltalán
nem akadt ki, hogy nem vettünk fel mentőmellényt.
Most mennem kell, mert gombát szedünk vacsorára, és meg kell keresnem a gombahatározót. Képzeljétek, engem neveztek ki gombafelelősnek! Szóval ne aggódjatok, itt minden rendben! Csókollak
benneteket! Jövőre öcsit is elhozom magammal.
Peti
ui.: Ti emlékeztek, mikor kaptam utoljára tetanuszoltást?

ötlet: www.boyscouttrail.com
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