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a face bookon!
Advent első napján egy alkalmazást indított a Magyar Cserkészszövetség a Facebook oldalán. Ez egy adventi kalendárium, mely minden nap egy jókívánságot, kedves üzenetet,
idézetet, képet, receptet és még
sok érdekességet rejt! Kérj egy
jókívánságot a cserkészek adventi kalendáriumával! Kattints
és zárd szívedbe az ajándékot – vagy oszd meg a barátaiddal! Hogyan használd? Kattints a megfelelő nap ablakára,
hogy megkapd a jókívánságot! Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel, vagy kedveld, hogy másokhoz
is eljusson az advent üzenete a
csapatodban, vagy más cserkészcsapatokban, kerületekben.

indaba
konfe rencia vezetőknek
Zulu és Xhasa nyelven azt jelenti, „fontos találkozó, tanácskozás belsősöknek”. BiPi adta
a nevet a vezetők megbeszélésének, és a
WOSM 2012-től engedte ennek használatát a
mi konferenciánkra. A Magyar Cserkészszövetség november 23-án egész napos rendezvényre várta az ország területéről érkező cserkészvezetőket, akiknek bemutatták a
folyamatban lévő szervezeti fejlesztéseket,
és azt, hogyan tudja hatékonyan segíteni a
szövetség az önkéntes vezetők munkáját.
Az Arany János Gimnáziumban a szövetség
vezetőinek köszöntője után tizenkét forgószínpadnál várták a csaknem kétszáz cserkészvezetőt a Kisközösségi Ifjúságnevelési
Támogatás (TÁMOP) 5.2.8 projektben résztvevők, munkatársak és önkéntesek.
Minden munkacsoport a saját területét mutatta be a hallgatóságnak,
hogy ismertessék velük a kisközösség-fejlesztést segítő munkát.
Az állomásokon bemutatkozott például a pedagógiai
fejlesztő munkatársak hálózata, akik játékos cserkészmódszerekkel, különféle segédanyagokkal ismertették meg
a cserkészvezetőket, a középkor vásári hangulatát idéző
díszletek között. Januártól nyolc fejlesztő szakember fogja járni az országot, hogy segítsék a csapatokban folyó
munkát. Bemutatkozott a CSÖK is. A csapatalapítási ös�szekötők hálózatára azért van szükség, mert az ország
felében jelenleg nem működik cserkészcsapat.
Így a hálózatépítőkre is
komoly feladat vár: feladatuk, hogy minél több
gyereknek lehetősége
legyen egy-egy hozzá
közeli cserkészcsapathoz csatlakozni.
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petőfiék a facebookon!
A budapesti Madách Imre Gimnázium 11. évfolyamos diákjai tanáruktól azt a feladatot kapták,
hogy négy-öt fős csoportokban
hozzanak létre Facebook profilokat
a XIX. századi költőknek, és töltsék
meg azokat hitelesnek tűnő tartalommal. A feladat meghatározásában az szerepelt, hogy a profilok alkalmazkodjanak a költők személyiségéhez, és feltétlenül tartalmazzanak
széleskörű irodalmi-közéleti ismereteket. Létrehoztak többek között Prielle

gesztenye
levél
Meg jelent Heizler Norbert szerkesztésében az idei Gesztenye Levél. Kiderül belőle, hogy mi történt a Sztrilich Pál Cserkészparkunkban az
elmúlt egy évben...

keresztény
on li n e m e dia

Kornélia, Szendrey Júlia profilt
is, hogy a kommenteket bővíthessék. A diákok bevallása szerint nagyon sokat tanultak az egy hét alatt, rengeteg szakirodalmat olvastak el, hogy hiteles legyen
az adott profil. Nézzétek
meg az elkészült profilokat: a fentieken kívül Petőfi
Sándorét, Arany Jánosét,
Kölcsey Ferencét, és Vörösmarty Mihályét.

egy ikerpár
titkos naplója
Cserkésztestvérünknek, a 14 éves Szűcs
Vandának (1002. sz. Néri Szt. Fülöp cscs.) az
Egy ikerpár titkos naplója című regénye most
jelent meg az Alexandra kiadó gondozásában! A könyv egy tini ikerpár mindennapjaiba vezeti be olvasóit. A műből részletet olvashatok a 21. oldalon, a Vandával készült
interjút pedig a 7. oldalon találjátok.

Légy te is része a TVShoeShine stábjának!
A TVShoeShine önkéntes munkatársakat keres vágói,
riporteri és újságírói feladatkörökre. Szakmai tapasztalat
előny. Várjuk jelentkezéseiteket az info@shoeshine.hu
e-mail címre! A shoeshine.hu egy olyan online közösségi médiafelület, mely fiatalos és egyedi szemlélettel szeretné bemutatni a kereszténységet, azt, hogy milyen
ma keresztény fiatalnak
lenni. Az oldal indulása óta
a stáb kameráival nagyon
sok helyre eljutott országhatáron belül és azon túl is.
Szeretnék, ha országosan egyre többen megismernék
és magukénak éreznék munkáikat, filmjeiket. Elsősorban 16 éves kor fölött várják a jelentkezőket, de a fiatalabb kor nem jelent akadályt!
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joősbzinbtének lenni!

téli jótett:
madáretetés
Szajkó, Csóka, Ökörszem, Cinege és Harkály. Felismernéd őket? Az mond valamit, hogy Tengelic
és Jégmadár? Fülesbaglyot láttál már? Ha szeretnéd közelebbről szemlélni a telelő madarakat,
etesd őket okosan.

sszel sóvárogva nézzük a vándormadarakat, akik elhúznak a déli vakációra. A fecskék a trópusokon szeretnek időzni, a gólyák
Dél-Afrikát választották, a récéknek, a Hattyúnak
és a Lúdnak elég egy fapados járat is. Ők beérik azzal,
hogy csak ne fagy jon arra a
víz, amerre szállnak. A vándorok többnyire bandáznak, a
darvak például Finnországból jönnek
hozzánk. Pihennek egyet a Hortobágyon, aztán folytatják az utat Észak-Afrikába. A kakukk persze ilyenkor is küszaj kó
lönc, ő egyedül száll szebb vidékekre. A nyaralás azért sokba kerül nekik is, csak ők fizikailag dolgozzák
le az árát. A rekorder madárka a (z északi) sarki csér. Ez a tíz dekás kis állat 36000 km-t repül
oda-vissza egészen Dél-Afrikáig. Honnan tudják,
hová kell menniük, és hazatérniük? A tudósok
korábban azt gondolták, hogy ezek
a madarak érzékelik Föld mágneses
terét, de aztán ezt nem tudták bizonyítani.
Azt viszont kísérletek igazolták, hogy a fény
a kulcsa mindennek. A madarak a Nap, a
Hold és a csillagok állása alapján tudják, merre szálljanak. Csillagászok! Ezek a tudósok arról nem beszélnek, hogy „akik” maradnak, miért teszik, de mi örüljünk nekik.

ő

másik fontos tényező, hogy nem
mindegy, mivel eteted őket. Nem
úgy van az, hogy a konyhai morzsát,
vagy a maradék szendvicset kivágjuk a kertbe! Azzal énekesmadarat lehet
ölni. Az történik, hogy a begyükben erjedésnek indul a kenyér, begyullad tőle a
ha rkál y
gyomruk, és valóban elpusztulhatnak. szőrös
Akik szeretik az ilyesmit, ebben az időben pont
nincsenek nálunk, ők a récefélék, és Tunéziában,
Algírban rág ják az arabok kenyerét, a pitát.
Azzal tehetünk jót ezekkel a hasznos, kártevőket irtó állatokkal, ha olajos magvakat, állati zsiradékot, gyümölcsöt rakunk az etetőbe. Ha nincs
ilyen a kertben, a párkányon, egészen egyszerű
módon virágalátétbe szórjunk eleséget, de előtte fúrjunk rajta lukakat, hogy az eső vagy a hólé
elfolyhasson belőle. A feketerigó szereti a konyhai hulladékot, főtt répát, krumplit, a pinty kukoricadarát csipeget szívesen, de az összes madár
odavan a magvakért. Ne a foci-szotyit adjuk nekik! Az pirított, sózott. A madarak a natúr napraforgómagot szeretik, ezt állatkereskedésekben lehet beszerezni. A cinke különösen hálás,
ha zsírt kap. Itt sem a hűtőből bányásszuk elő a
csemegeszalonnát, mert az is sózott, füstölt,
ahogyan a főtt szalonnát se ők egyék meg.
Lehet kapni faggyút, illetve direkt cinkéknek
készített golyót, amit ki lehet akasztani a
fára. A legolcsóbb gyümölcs, az alma nagy
kincs ilyenkor a rovarevőknek. Az almákat
tűzzük a faágakra, hamarosan bámészkodhatunk a rárepülő madarakra.

A téli madáretetés felelősséggel jár. Először is folyamatosságot igényel, hiszen
hamar megszokják a helyeket, ahol eledelt kapnak, és bajba kerülnek,
jégmadár
szabál ysértő
ha hirtelen elapad a forrás. A
29
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Ahol eleség van, ott meg jelennek az éhes állatok. Így számítani lehet portyázó mókusokra
is, és vadászó macskákra, tehát
alaposan fontoljuk meg, hová helyezzük
el az etetőket.

Sudár lány, széles mosollyal.
Boldog is lehet, hiszen tizennégy
évesen meg jelent az első könyve!
zereplői nem vámpírok, vagy más, mostanság divatos, nem evilági lények. Két tizenhárom éves ikerlány életébe kukkanthat be
az olvasó, ami a fiatalok általános zárkózottságát tekintve ritkaságszámba megy. Fogy is
a könyv rendesen. Interjú az Egy ikerpár tikos
naplója szerzőjével, Szűcs Vandával, aki cserkész a telki 1002. sz. Néri Szt. Fülöp Cserkészcsapatban, ritmikus gimnasztika versenyző, és
még zongorázni is tanul.
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Interjú
megírtam ezt a könyvet. Képzeld, ifjúsági irodalom kategóriában százból az ötödik helyen áll a
könyvem! Annyira örülök, hogy tetszik az embereknek!
mcs Akkor a szakértőtől kérdezem, mi a véleményed az ifjúsági regényekről, milyen a felhozatal?
vanda Az a baj, hogy sok a hasonló témájú könyv, és egy idő
után unalmassá válik az, hogy van
egy lány, akinek nagyon tetszik
egy srác, kicsit szenved, de aztán
összejönnek a végére. Persze én
is szoktam olvasni ilyeneket, meg
tetszik is egyik-másik, de én pont
ezért akartam más lenni, és választottam az ikreket és a napló
formát.
mcs Mit szeretsz olvasni?
Jelenleg Suzanne Collins: Az éhezők viadala trilógiája tetszik nekem, a megfilmesített
második rész most megy a mozikban, de nekem a könyv jobban tetszett. Ott én alkothattam meg a szereplőimet. A lányregények szerzői közül Jacqueline Wilson műveit szeretem, de
vanda

mcs Hogy vagy kedves írónő, milyenek a vis�szajelzések?
vanda Nagyon jól érzem magam, sok pozitív
kritikát kapok, sőt, már rajongói levelet is kaptam az interneten. Egy lány köszönte meg, hogy
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kedvenc regényem Daniel Keyes műve, a Virágot
Argernonnak. A klas�szikusok közül Dickens
Twist Olivérje és Mark
Twain Huckleberry Finnje fogott meg, a magyar
írók közül Gárdonyi
Gézától A láthatatlan
ember című regénye.
mcs A Te korodban igen
sokat foglalkozik magával az ember, milyen a
személyisége, milyenné
válik. Te milyennek ismered magad?
vanda Ezen még nem
gondolkodtam… Az
igazságot fontosnak
tartom. Ha például egy
tanár igazságtalan, azt
rossz szemmel nézem. Ha valakinek igaza van,
adják meg neki! Úgy gondolom, eléggé ismerem
magamat, a gátlásaimat, a hibáimat. Nehezen
viselem a kritikát, de próbálok úgy tűnni, mintha
sebezhetetlen lennék, ellenkező esetben túl sokan bánthatnának. Általában nagyon kitartó vagyok, a könyv erre is jó példa. Először nem gondoltam, hogy befejezem, de mikor úgy a közepénél tarthattam, éreztem: ebből lesz valami.
mcs Cserkész múltadból, jelenedből mit merítettél?
vanda Az őszinteséget. Mindig jobb őszintének
lenni, és segítőkésznek. Igyekszem ezeket gyakorolni.

Megérkezett a forró csoki. Míg kortyolgatjuk, a
fotózásról beszélgetünk, milyen klassz lenne, ha
cserkészegyenruhában tudnánk képet készíteni róla. Vandának azonban a legutóbbi táborban
ráléptek a gubacsára.
A Gerecsén voltunk nyáron táborban, az
1002. Néri Szent Fülöp cserkészcsapattal. Nem is
olyan nagy csoda, hogy összetörött a nyakkendőgyűrűm, mert terroristás keretmesénk volt.
vanda
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Mit sem sejtve elindultunk egy repülőgéppel (busz), amit
megszálltak a terroristák (a kószák és
idősebbek), és földre
kényszerítették a gépet (megállt a busz).
Ezután behajtottak
bennünket az erdőbe gyalogosan. Ott
vertünk tábort, míg
ki nem szabadítottak
bennünket. Nagyon élvezem a cserkészkedést, és még csak három éve lettem tag ja a
csapatnak. Jó a természetben lenni, vidám a
társaság, és szeretem,
ahogy ugratnak minket
a nagyok.
mcs Tizenegy évesen miért álltál be a cserkészek közé?
vanda Azt mondták a barátaim, hogy jó dolog,
és gondoltam, érdemes kipróbálni. Úgy érzem jól
beilleszkedtem az őrsbe, összekovácsolódtunk.
Itt ismertem meg egy jó barátnőmet is. Egyébként a sulimban, a Prohászka Ottokár Katolikus
Gimnáziumban sok a cserkész. Az osztályomban 34 főből 23-an vagyunk tagok.
mcs Milyennek látod a cserkészetet? Van olyan
dolog, amin változtatnál?
vanda Az a helyzet, hogy nem szeretek a táborban enni. Én nagyon húsos vagyok, ott pedig ritkán jut belőle. Másik dolog, hogy reggelire
szinte mindig lekváros kenyér van, így amikor
hazamegyek, és anyu megkérdezi tőlem, hogy
egy kis lekváros kenyér jó lesz-e, azt kiáltom,
hogy NEEE! Azt már soha! Azután pedig húst
hússal kérek. Ha már így sorolhatom, akkor a
hétórai kelés lehetne egy félórával később. Az
egyenruhát szeretem, de a viselésének megvannak a szabályai. Ha egy gomb nincs begombolva... Nálunk a „bünti” ilyen esetekben az,
hogy valamit fel kell varrni a zászlóra, vagy

verset írni a táborparancsnoknak. De az volt a
leg jobb, amikor valaki elvesztette a nyakkendőjét és neki a nyakkendőjéhez kellett egy verset
megfogalmaznia. Az vicces volt.
mcs Közben a suli mellett
tatod a regényt. Az első kötet hat hónapot ölelt fel. A
készülő kötetben most tartasz a második hónapnál. Mi
a technikád?
vanda Bezárkózom a szobámba a gépemmel, bekapcsolok valami halk
zenét, majd egyszerűen
megnézem mi volt a legutóbbi bejegyzés, és folytatom. Kicsit azért próbálom felépíteni a vázlatot, de az első részben is
magát írta a történet. Mikor elkészültem vele, lementem a nappaliba, és
odaadtam a szüleimnek. Ők továbbadták az

foly-

ismerőseiknek, akik arra bíztattak minket, hogy
ki kéne adatni. Sikerült, hihetetlen! Nagy dolog ez
nekem!
mcs A két leányzó a vágyaidat testesítik meg,
ilyen szeretnél lenni, vagy belőled vannak?
vanda Konkrétan belőlem vannak.
Az egyik, Luca a jobbik énem,
Zita pedig a kicsit rosszabb.
mcs Melyikkel vagy jóban?
Mindkettőben tetszik valami. Luca például őszinte, komolyan
veszi a tanulást, tud felelősséget
vállalni. Zita viszont vagány, fontosak neki a barátai és a bulizás.
vanda

mcs De ő rosszul is tanul?
Igen – nevet.

vanda

mcs Csináljunk belőlük egyet! LU-ZI,
Lujza. Ő lesz a vagány cserkész, aki
jól is tanul. Mit szólsz? Tetszik?
vanda Mindenképpen, de az a helyzet, hogy akkor ez én vagyok!
magyar cserkész 9

szakág

mint a madarak, úgy suhanunk – ejtőernyős szakág alakul

nyugi, Greg majd
Szerencsére van rajtunk ejtőernyő. Zuhanás közben ajánlott ordítani, az oldja a
feszültséget, és időben meghúzni a kioldó zsinórt.
Ha jól hajtogattad a poliésztert nincs miért
izgulnod. Már csak földet kell érni. Sima ügy!
reg, azaz Markó Gergő szeret leesni az égből.
A földön a 140. számú Pro Patria cscs. csapatparancsnoka Rákoscsabán. Ezen kívül öt éve
az ejtőernyőzés a hobbija. Most azon dolgozik,
hogy a szakágat ismét feltámassza a cserkészeten belül. Közben rengeteg munkája van a csapatánál is. A jelenlegi, hetvenfős létszám folyamatosan bővül. Beérett az elmúlt évek kitartó munkája,
és egy másik csapat beolvadása is növelte a tagságot.

g

mcs Hogyan jött az az
„elszállt” gondolat, hogy
újraindítsd az ejtőernyős szakágat? Köztudottan nem olcsó mulatság.
greg Azon dolgozom,
hogy rácáfoljak erre. Az
ejtőernyőzést főként
nyáron lehet űzni, amikor
meleg van, és bár kétségtelenül vannak költségei, sok más népszerű sporttal összehasonlítva
nem is olyan drága. Ráadásul vannak tapasztalataim, kapcsolataim, ezeket hasznosítva próbálok jobb feltételeket teremteni ennek a sportnak a
cserkészeten belül. Én 2008 óta ugrálok, akkor azt
gondoltam, ezt ki kéne próbálni. Ugyan nem mondhatom magamat „régi motorosnak”, de ötvenegy
ugrás azért van már a hátam mögött. Az oktatóm
több ezer ugrással rendelkezik! Úgy gondolom,
10 magyar cserkész
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hogy ha már cserkész vagyok, és sorra szerveződnek (újra vagy új) szakágak, akkor miért ne újítsuk meg ezt a régi cserkészsportot. 1948 előtt volt,
1989-től ismét elkezdődött, de ma nem túl sokakat
ér el a repülős és ejtőernyős szakág, azóta a
technika sokat fejlődött, nagyszerű felszerelések vannak.
mcs Mik a terveid a szervezetépítésben?
greg Már küldtem az
infolistára igényfelmérőt, ahol külön kértem
a csapatparancsnokokat, hogy regisztráljanak azért, hogy
információhoz juttassák a mostani és a
leendő kószákat. Egy
újabb lehetőséget,
egy klassz sportot
kínálunk, egy kötődést cserkészkereteken belül. Hiszen pont az a probléma, hogy a
tizennégy-tizenhat évesek elkallódnak a cserkészetből, külön sportot keresnek maguknak,
ez is lehet egy ilyen. Miért ne maradhatnának
velünk? Terveink szerint külön ejtőernyős táborokat szervezünk, reptereken fogunk kialakítani táborhelyeket. Ez az extrém sport nagyon vagány, és összekovácsolja az embereket,
de állítom, kevésbé veszélyes, mint a motorozás!

mcs Milyen felszerelés és
költségigénye van az ejtőernyőzésnek?
greg Először is meg kell felelni az ejtőernyős követelményeknek. Aki jelentkezni szeretne, annak át kell esnie egy orvosi szűrővizsgálaton. Mi „reporvosinak” hívjuk, egy speciális vizsgálat során engedélyezik a pilóták, az ejtőernyősök, siklóernyősök hobbiját. Nem űrhajósnak
készülünk, szóval gerincferdüléssel, rossz fogakkal
is lehet ugrani, de javasolt ezeket kezeltetni. Ismerek egy srácot,
akinek szívritmuszavara
van, de kardiológus szakvéleménye alapján ő is
megkapta az engedélyt. A
reporvosi vizsgálatból nem
lehet alkudni, az manapság
húszezer forintba kerül, de
az elméleti oktatás és az
első ugrás árát, úgy néz ki,
sikerül letornázni. Jelenleg
ez csaknem százezer forintba kerül, nekünk a felénél is kevesebbe fog! Most tárgyalunk erről, úgy
gondolom, ez óriási segítség.
mcs Az ejtőernyősök az ugrást követő hatodik másodperctől már kb. 180 km/órás zuhanási sebességgel hasítják a levegőt. Mi a helyzet a
tériszonnyal?
greg Itt nincs senkinek tériszonya, mivel ezt a
magasságot már nem tudja úgy felfogni az ember, mint amikor kinéz egy magas házból. Itt sokkal nagyobb távlatok vannak. Az első ugrás nagy
felkészültséget igényel, de hatalmas élményt jelentett nekem is. Fantasztikus, amikor a szabadesést
megérzi az ember, tombol benne az adrenalin, és

élvezi, hogy a kinyitott ernyővel repül. Mint a madarak, úgy suhanunk,
és madártávlatból látni a tájat, az elmondhatatlanul jó érzés! Óriási élményt jelent
az embernek az, amikor először van úgy repülő fedélzetén, hogy tudja, leszállni nem a
géppel fog! A biztonság pedig garantált. Az
ernyő, amit a hátunkon viszünk fel, úgy néz
ki, mint egy hátizsák, aminek két része van.
Az alsó részben van a főernyő, amit mi hajtogatunk és nyitunk, a
felső részen pedig a
mentőernyő található,
amihez egy biztosító szerkezet (számítógép) van kötve. Ez méri a magasságot és a sebességet. Kritikus
gyorsaság vagy
magasság esetén
emberi beavatkozás nélkül is képes kinyitni a mentőernyőt.
mcs Szavaidból úgy tűnik, minden ugrás nagy
élmény. Kiemelnél mégis pár jelentősebb emléket?
greg Nagyon jó volt, amikor csapattársam,
Proniewicz Ferenc első ugrásánál ott lehettem,
és egy gépből ugorhattam vele, valamint amikor egy másik csapatparancsnok, Smeller Anti
tandemugrásánál a repülőgép ajtaját én nyithattam neki, hogy 4000m-ről ő is kipróbálhassa az
ugrás élményét. Ezt mindenkinek ki kell próbálni! Fantasztikus élmény! És nekünk, cserkészeknek most az átlagnál jóval kezdvezőbb
lehetőségeink lesznek minderre.
magyar cserkész 11
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rsi erdélyi lány, a nagyenyedi 121. Bethlen Gábor Cserkészcsapatból. Az ő írása azért érdemel figyelmet, mert a saját bőrén tapasztalta
meg, hogy mit jelent magyar cserkésznek lenni Erdélyben. Családjáról, hétköznapjairól
kérdeztük.

o

Édesanyám fodrász, édesapám levéltáros, öcsém, Robi, pedig
első éves egyetemista itt Marosvásárhelyen, ahol én végzős vagyok.
Mind a ketten egy jezsuita kollégiumban lakunk, én már ötödik éve.
Öcsémet is én hívtam ide, mert a
kollégium lakói között barátokra,
közösségre találtam, és örvendtem volna, ha Robi
is ugyanezekben a jókban részesül. Nagyszüleim is Nagyenyeden élnek. Amikor hazavonatozok,
akkor az állomásról mindig a nagyszüleim fele
visz az utam. Nagymamám mindig valami finomsággal rukkol elő,
ha hazamegyünk, nagytatám pedig előkapja
az ünnephez a borosüvegét. Nagyon szeretek
a nagyszüleimnél lenni,
mindig úgy érzem, valóságos ünnep, ha láthatják az unokáikat. Igazán
csak egyetemista éveim
orsi
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Maxim Orsolya (121.) és
Gyombolai Zsolt csst. (811.)
megosztott első helyezést
értek el esszéikkel
„A cserkészmozgalom szerepe
a magyar nemzet jövőjében”
témában a 25. Szent Imre
Cserkészcsapat Mit köszönök
a cserkészetnek? című
pályázatán.

alatt kezdtem értékelni őket, amikor rájöttem, hogy
mekkora kincs egy nagyszülő, és mennyit lehet tőlük tanulni.
mcs Mennyi energiád jut a cserkészetre a sok tanulás mellett?
orsi A csapatomban utolsó középsulis évemben
a vándor rajt vezettem. Jóformán a hét minden
napján volt valami közös tevékenységünk, nagyon
jó társaságunk volt, nem talált a csapatvezetőnk
olyan munkát, amit együtt ne csináltunk volna
meg. Nagyon pörögtek a heteink. Civilben is barátok voltunk, nem csupán cserkész körökben. Aztán eljöttem az egyetemre, nem tudtam hazajárni a szerdai foglalkozásokra, de találtam feladatot
a szövetségi munkában. Segédőrsvezetői vezető-képző táborban vagyok öt éve kiképző, irányítom a helyi cserkészblogot, a bejegyzések nagy

Idézet Maxi m Orsi es

széjéből

„Ny itnunk kel l a külvilá
g felé, megm uta tni ma
gun kat minden
egyes ada ndó alkalomm
al. Két éve egy nyá ri civ
il tábor
biztonság i ellá tását vál
laltuk néhányan cserké
szek. Naphossza t cserkészegye
nru hában cirkáltunk a
tábor terü ltén ,
ellenőriztü k a karsza lag
oka t, kiosztottu k a sátorh
elyeket, felvigyáztuk a tábori ren
det. A szervezők nagyon
meg vol tak
vel ünk elégedve, és a
résztvevők, aki k mind
civilek vol tak,
lassan hozzászoktak a
jelenlétün khöz, kezdte
k vel ünk
beszélgetni, és csodál koz
va mondták el, hogy edd
ig nem
is hal lottak cserkészekrő
l. Fon tosnak tartom az
ilyen jellegű
kapcsolatépítést, tevéke
nységet is, hiszen ann
yi tévhit él a
cserkészekről a társada
lom ban , hogy éppen ide
je ezeket
szétoszla tni. Szép eszmé
kért dolgozunk, és kár
len ne, ha a
környezetünk csa k a kat
onás rendet, a szemétsz
edést és
az amerikai süti áru lás
t társ ítaná mozga lmunkh
oz.
A cserkészetben nincs
korhatár, és ez a leg job
b ben ne. Legkisebbjein kkel a táboro
kba n, rendezvényeken
ismertethetjük
meg magya r mondavilá
gun kat, népdal kincsünke
t, mesetárun kat, így szá mu kra feln
őttként is értékesek lesz
nek a népi
alkotások, ezeket fog ják
ők is továbbadn i. Az idő
elteltével
beléjü k ivódik történelmü
nk, megba rátkoznak a
Kárpát-medence földrajzáva l, bar
átságokat kötnek, nép
táncolnak,
sportol nak, majd sza km
át választanak, tovább
tanulnak és
csa ládot ala píta nak. A
fiatalokból olyan felnőtte
ket tud unk
kinevelni, aki k valódi érté
keket továbbítanak a köv
etkező
generációnak, aki k jó sza
kem berek, idejüket has
znosan
töltik el, közösségért dol
goznak, csa ládjukban
a leg jobbra
törekszenek, tisztelik az
időseket és minden nap
jaikban a
cserkésztörvény szerint
élnek.”

részét is én írom, valamint Marosvásárhelyen igyekszem összeszedni az
itt tanuló egyetemista cserkészeket. Már
két találkozónk volt, és úgy látom, van
érdeklődés, mindig jó hangulatban telnek
ezek az események.
mcs Sok cserkész inaktívvá válik felnőttkorára. Téged mi tartott a mozgalomban?
orsi Az e körben szerzett közösség,
barátok, tapasztalatok, élmények miatt,
és azért, ahogyan felcsillan a kiscserkészek szeme, amikor meglátnak az udvaron, vagy egy rendezvényen. A cserkészmozgalom segített az értékrendem
kialakításában, egyéniségem fejlődésében, és úgy gondolom, szilárd jellememet
– mely segített ezidáig megőrizni magyarságomat –, is a cserkészmozgalomnak
köszönhetem. Jó dolognak tartom mindazt,
amit a cserkészet ad, így meg se fordult
még a fejemben, hogy „kiszálljak”. Volt iskolai
tanáraim kérdezték meglepődve, amikor már
egyetemistaként láttak cserkészegyenruhában, hogy „Orsi, hát te még mindig cserkészkedsz?” Hát persze – mondtam, és ezután is
fogok! Ez nem ér véget a ballagással!
magyar cserkész 13

fotó: Beliczay László, Bruzák Noémi, MTI
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Idén is a cserkészek segítségével
jutott el a Betlehemi Békeláng
Bécsből Magyarországra.

Dr. Erődi-Harrach Béla bá’, a 25.
Szent Imre cserkészcsapat új jáalapító parancsnoka születésének
100. évfordulója alkalmából pályázatot hirdettek „Mit köszönök
a cserkészetnek?” címmel.

békeláng

Szövetség országos elnöke, Buday Barnabás vette át december 14-én a Bécsi Fogadalmi Templomban és hozta el Magyarországra. Több helyen is ünnepélyes megemlékezéseken fogadták a szimbólumot. Győrben december 14-én a Petőfi téri Öreg Templomban, Miskolcon december
15-én, a Szent
István téren, itt
aztán a Polgármesteri Hivatal
dísztermében volt
a hivatalos Cserkészkarácsony.
A fővárosban deKövér László, az
Orsz
gy űlés elnöke a Ma ág cember 15-én a Belvárosi Fogadalgyar
Cserkészszövetsé
mi Templomban tartottak ünneg
tag jai között a Pa
rla ment pélyes istentiszteletet, ahol szintén
fol yosóján 2013. de
cember fogadták a Békelángot.
16- án

a

A különleges karácsonyi szimbólumot Jézus születése
emlékére hozzák el
Betlehemből, Jézus
szülőhelyéről. Ezután
a Békelángot repülővel Bécsbe viszik,
i
m
majd „szétoszthe
tle
já k tovább a be gadásá n
fo
Cserkészek ad
es
ly
ják”: több, kisebb
pé
ne
láng ün
2013 .
békelá ngot a
Tem plom ba n
i
lm
fáklyát gyújtanak
da
ga
Fo
i
a Belváros
n.
meg, amelyeket
decem ber 15 -é
29 magyar cserkész

ák el
ka lom mal hozt
ár ha rmad ik al hem i békelá ngot,
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betle
A cser
lumát hordozó vér László fogadott
a béke szim bó
amelyet Kö

20 európai országba juttatnak el. A Betlehemi Békelángot először 25 éve, 1986-ban gyújtották meg,
és vitték el a világ országaiba. A cserkészek immár harmadik alkalommal hozták Bécsből Budapestre a lángot, mely az emberek béke iránti vágyát, elköteleződését jelképezi. További részleteket
a Békelángról és az ünnepélyes fogadások helyszíneiről a cserkesz.hu-n találtok.

Kövér László, az MCSSZ tag jai között, balról
Bóna Zoltán református lelkész és Buday Barnabás,
az MCSSZ elnöke a Parlament folyosóján
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pályázat célja, hogy emléket állítson Béla bá’
cserkész- és ifjúságnevelői munkájának, és
elgondolkodtasson bennünket, szellemi örököseit, hogy melyek az értékeink, merre tartunk,
és hogyan éljük, tapasztaljuk meg a cserkészet
jellemformáló és közösségépítő erejét. Béla bá’
1913. szeptember 4-én született. Középiskolai tanulmányait a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban végezte. Itt ismerkedett meg a
cserkészettel és lett tag ja a 25. Szent
Imre Cserkészcsapatnak. Őrsvezetői,
segédtiszti, majd cserkésztiszti képesítést szerzett, és maga is vezető kiképző
lett. Élete során változatos feladatkörökben dolgozott, de mindig keresztény szellemiségben, a nemzet, a társadalom és
embertársai iránti felelősség tudatában
végezte munkáját. 1989-ben, 76 éves
korában új jáélesztette a gimnázium
cserkészcsapatát és lehetetlent nem
ismerve szervezte, nevelte, vezette
a fiatalokat. Az ezredfordulón megálmodta és életre hívta Csobánkán a
Közép-európai Cserkészparkot azzal
a céllal, hogy találkozóhelye lehessen a
kelet-közép-európai ifjúságnak. 2007.
március 18-án hunyt el, 94 esztendős
korában. Példája elevenen él közöttünk.

a

A „Mit köszönök a cserkészetnek?”
című pályázatot először 1943-ban hirdették meg, majd a hagyományt felélesztve 1995-ben, és 1999-ben is sikerrel zárult. Ezúttal azonban nem csak
a 25. Szent Imre Cserkészcsapatban,
hanem össznemzeti szinten, a világ
bármely táján élő minden magyar
cserkész számára nyitott volt a lehetőség.
magyar cserkész 29

Közel húsz pályázat érkezett határon
innen és túlról egyaránt. Ezek olyan élményekről és tapasztalatokról számolnak be, melyeket mindenképp érdemes
a nagyközönség elé tárni. Minden vallomásban közös a cserkészet iránti mély
elköteleződés, törekvésük a vezetőiktől látott jó példa követésére. Többen is
küldetésüknek érzik, hogy a cserkészettől kapott „ javaikat” tovább örökítsék az ifjabb generációknak.

Kíváncsiak voltunk, hogy milyen válaszok érkeztek, ezért Merza Pétert, „Pí”-t, a pályázat koordinátorát kérdeztük. Lássuk csak, a teljesség igénye nélkül:
„Cserkészet nélkül egy másik ember
lennék: unalmasabb élettel, életre szóló
élmények nélkül, céltalanul.”

„Ráébredtem, hogy a legfontosabb:
egymás elfogadása, a kitartás, az
alázat, a közösséghez tartozás…”

„Úgy vélem, a vezetői létnek az egyik legszebb formája az őrsvezetés. (…) Hatalmas erénye a cserkészvezetőknek, hogy
önkéntesen hajlandóak dolgozni egy eszméért, és sokkal nagyobb emberekké, vezetőkké teszi ez őket a nagyvállalatok irányítóihoz képest.”

„(…) Láttam rajtuk a fejlődést, azt, hogy
jobbá akarnak válni, de nem egyedül, hanem közösségben, az őrsön belül. Rengeteg szeretetet kapok tőlük, szerintem mindenképpen megéri vezetőnek lenni, még
ha sokszor nehéz is ezen az úton járni, és
fárasztó is olykor-olykor.”

29 magyar cserkész

Ugyanakkor világosan látszik, hogy
a határon túli magyar közösségekben pótolhatatlan megtartó erő a cserkészet. Összességében
elmondható, hogy ha magyar cserkész vagy, egy
olyan közösséget tudhatsz magadénak, mely
összetart, bárhol is élsz. Egyforma értékeket valló és közös nyelvet (nem csak a magyart, hanem
a cserkész-nyelvet) beszélő barátokkal találkozhatsz Nagyenyeden, Egyházfán, Szombathelyen,
Székesfehérváron, Jászberényben, Vácon, vagy
éppen Budapesten. A pályaművek díjazása az
Erődi-Harrach Béla Emlékesten történt meg, melyet a 25. Szent Imre cserkészcsapat rendezett,
megemlékezve példamutató csapatparancsnokunkról, Béla bá’-ról. Több kategóriában is szoros volt a verseny, a zsűrinek – ahogy mondani
szokás - nem volt könnyű dolga.
Merza Péter „Pí” tájékoztatta a Magyar Cserkészt a díjazásról is: „A díjazás során igyekeztünk olyan jutalmakat kiosztani, melyek értéket képviselnek nyertesük szemében. A fődíjak
könyv- és cserkészbolt utalványok voltak, az
őrsi kategóriák díjazottjai pedig közösségépítő
programokat nyertek, mint például egy ingyenes
hétvége az őrsnek a Csobánkai Közép-európai
Cserkészparkban, társasjáték, vagy a 25-ösök
által kifejlesztett „Scoutscape” kiszabadulós játékon való részvétel egy általuk választott időpontban. A pályázatot május 25-én, Csobánkán
a csapat fogadalomtételén hirdettük ki. Hosszas
előkészítő munka során a csapat idősebb cserkészei fogalmazták meg a kiírást, és a kategóriákat, hogy méltóak lehessenek Béla bá’ szellemi
örökségéhez, illetve a csapatban korábban meghirdetett azonos című pályázatokhoz. Ebben az

előkészítésben korábbi csapatparancsnokok, vándorok, házas felnőtt cserkészek, cserkész-szülők vettek részt, igen lelkesen, hiszen magukénak tudták érezni a témát és a lehetőséget, hogy
ezzel is hozzájárulhatnak Béla bá’ munkásságának továbbörökítéséhez, hiszen ők még személyesen tanulhattak Tőle. Később a pályázatok

a nye rtesek

elbírálásában is ők vettek részt elsősorban.” A
pályázat anyagi hátteréhez szintén a felnőtt
cserkészek tették hozzá adományaikat, valamint
elsőként említendő Adrienne néni (Béla bá’ özvegye). További támogatóink a Ciszterci Öregdiák és
Cserkész Alapítvány és a Budai Ciszterci Szent
Imre Gimnázium.
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rjá
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óra
0
13:0
án
23k december
hasonló feladatra vá rna
zélgetIntézetbe, énekel ni és bes
s
ció
litá
abi
Országos Reh
k
csa
l. Ez utóbbi évek óta nem
ni egy kicsit a betegekke
is
k
kne
sze
pattal tartó cserké
a páciensek, hanem a csa
en.
ésb
lőd
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kés
ácsony előtti
hatalmas élmény a kar
lehet:
kre Németh Csengénél
nye
mé
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az
Jelentkezni
cseng .7@g ma il.com.

disznótour 2014

Ha nem ettél eleget karácsonykor, és ennél egy igazán finom
hájas tésztát vagy egy finom
disznótoros vacsorát, akkor
gyere el a Disznótour 2014 -re. Janu
ár 10-én, péntek este
néhá ny bögre forra lt bor vagy tea
mellett lesz lehetőség játékra, derü lésre és másnap
kezdődhet a tor. Egy
hagyomá nyos délvidéki disznóvágás,
feldolgozás várja az
érdeklődőket, gasztronómia i ínyencsé
gekkel. Este pedig az
Odor zenekar húzza a talpa láva lót
kiful ladásig. A prog ram
5000 forin tba kerü l, jelen tkezni előle
g befizetésével lehet
december 22-ig . További információk:
ww w.facebook.com/
regoscserkesz, ww w.regos.cserkesz
.hu.

se mbori
ne mzetközi őrsi dz
ött lesz Dél-Koreába n

2014. augusztus 1-6-a köz
bori. A hel yszín
a Nemzetközi Őrsi Dzsem
tomány, a köl tségek
Sang ju, Gyeongbu k tar
va nna k, amely ben
200 és 250 dol lár között
sátrazás, a biztosía
ben ne va n az étkezés,
emboris em léktárgya k.
tás, a tra nszfer és a dzs
felü li cserkészek jelentMinden képpen 12 éven
ár 17 év, a többiek csa k
kezhetnek, a felső korhat
lesz
dzsemborira. Lehetőség
vezetőkén t mehetnek a
ig
nap
om
hár
t
l eltölten i az idő
kin t hel yi cserkészekné
srhe
me
gis
me
ban
hogy job
a tábor előtt vagy utá n,
vérek életét. Jelentkezés:
est
szt
rké
cse
eai
sük a kor
rcom@cserkesz. hu.
2013. december 31- ig, inte
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cse rkészkarácsony

A fővá rosi Betlehem i Békelánggal kapcsola tos megemlékezések mellett idén is lesz cserkészkarácsony Miskolcon, decembe
r 22-én
délu tán a városháza dísztermében
. Várnak
kicsiket és nagyoka t egyarán t, majd
az
ünnepség után cserkészek gyújtják
meg a
városi adventi koszorú negyedik
gyertyáját.

Szűcs
Vanda:
Két testvér,
két teljesen különböző
személyiség

holland camporee 2014
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között Amszterdam-ot is! Ám a tábor
élményei hez képest
ez már sem mi! Ha felkeltette érdeklődésedet,
keresd fel a kontingens
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Eszter Stee-t a toth .
gma il.com e-mail címen.
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25–
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.
zést
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(köztes szál lásokat)
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10-19
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bárm
:
Jelentkezhet
A jecserkész (képesítéstől függetlenül!).
lapon
ési
tkez
lentkezés részletei ről a jelen
ertől
Eszt
Tóth
et
mely
tudtok tájékozódni,
tkejelen
A
an.
ikus
tron
elek
i,
tudtok kérn
zési
zők száma maximum 70! Jelentke
amely
0,
24:0
31.
hatá ridő: 2013. december
re
hely
két
lap
ési
a kitöl tött jelen tkez
il.
(Tóth Eszter, toth .eszter.elizabeth@gma
,
ttság
Bizo
gyi
Külü
ágos
Orsz
az
és
com
ldéelkü
nő
intercom@cserkesz.hu) törté
etesével válik hiva talossá. Kérünk Benn
meg
jétek
küld
re
hely
két
mind
ket, hogy
ek
a lapot, mert másként a jelen tkezéset
nem lesz érvényes !

fülpresszum

részletek

Szűcs Va nda 14
éves, három éve
csa tlakozott Telkiben
a 1002. Néri Szent
Fülöp cscs.-hoz, és a
Prohászka Ottoká r
Katolikus Gim názium nyolcad ikos
tanulója. Első regénye 2013 novem berébe
n
jelent meg az Alexandra
kiadónál, Egy ikerpá r
titkos naplója cím mel.
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Előző cikkünkben azt tekintettük át, milyen
hálózsákot érdemes venni. Most megnézzük,
miként lesz hasznos útitárs.

hogyan használjuk?
Amikor a hálózsákba fekszünk, a zsákban lévő és
a zsák szigetelőanyaga által megfogott levegő is átmelegszik a testünktől, és ebben a meleg levegőbuborékban tudunk jól aludni. Igen ám, de a hálózsáknak az a része, amin fekszünk, összelapul, és kevésbé szigetel. Ezért nagyon fontos, hogy a talajtól
még valami elválasszon
minket, például egy
derékalj. Ráadásul
a legtöbb hálózsák
műszálas borítása nem elég erős és
vízálló ahhoz, hogy
közvetlenül a földre fektessük. Ha így
tennénk, el is koszolódna.
Bár sok helyen javasolják, hogy a hálózsákba lényegében meztelenül búj junk, ezt nem ajánljuk
senkinek, már csak higiéniai okokból sem. Ajánlatos
vékony és laza, a testet teljesen takaró öltözéket
viselni: vagyis lehet rajtunk hosszúnadrág. Például termó alsó, melegítő vagy vékonyabb terepgatya.
Utóbbiak előnye, hogy ha riadó esetén hirtelen kell
felkelni, akkor máris van rajtunk nadrág. Felülre
hosszú uj jú pólót vagy vékony pulóvert ajánlunk,
lehetőleg kapucnisat.
Ne feledjük, hogy a legtöbb hőt a fejünkön, leginkább az arcunk szabadon hagyott bőrfelületén át

2

Használat után ¬– vagyis felkelés után – érdemes
kirázni a hálózsákból a koszt, este, lefekvés előtt
pedig az esetleg belemászott bogarakat. Utána pedig a tölteléket felrázni. Ha tehetjük, napközben tegyük ki levegőzni.

szállítás

veszítjük. Érdemes tehát kötött sapkát viselni, méghozzá olyat, ami lehúzható az orrunkig is. Nyakunkat fedjük kendővel vagy sállal. Arcunkat ne temessük a hálózsákba, ugyanis a lélegzetünkből kicsapódó pára rontja a zsák hőszigetelését. Ehelyett
húzzuk le orrunkig a sapkát és kendőnket húzzuk
fel szájunk vonaláig.
Bebújás után húzzuk be a cipzárt,
és ha van tépőzáras pánt a zsák
szájánál, azt is használjuk. Húzzuk össze a nyílást szűkítő zsinórokat az arcunknál és a hőgallérnál. Csak így garantálhatjuk, hogy a testünk termelte hő
megmarad a zsák belsejében.
A zsák központi eleme a cipzár.
Ha elromlik, a hálózsák hideg
időben lényegében használhatatlan, és inkább csak
takaróként alkalmazható. Éppen ezért be- és kibújáskor ügyeljünk arra, hogy a zár ne akadjon bele
semmibe. Ha mégis, akkor ne próbáljuk erővel szétrántani, mert könnyen pórul járhatunk.

Úgy pakoljuk és szállítsuk a hálózsákot terepen, hogy a lehető
legkevesebb helyet foglalja, és
semmiképpen ne érje nedvesség. Azaz inkább a hátizsákon
belül, mint kívül rögzítsük. Ha
olyan nagy eső van kilátásban,
amikor még a hátizsák belsejében is nedvességet kaphat, akkor előzzük ezt meg,
és a saját tokján kívül egy nagy nejlonzacskóba
vagy szemeteszsákba is tekerjük bele.

tárolás
Sokan sajnos nem tudják, de használaton kívül a hálózsákot nem ajánlatos saját tokjában összepréselve
tárolni. Ennek egyszerű oka van:
a bélés ilyen állapotban ös�-

szelapul, és a hosszas tárolás során így rögzül. Ezután a bélésanyag már nem tud eredeti térfogatára
visszatágulni. Márpedig a hálózsák lényege, hogy a
bélés minél több levegőt zárjon magába, mert ez biztosítja a szigetelést. Ha összepréselve tároljuk, azzal
tehát rontjuk a hálózsák hatékonyságát. Éppen ezért
hazaérkezés után, a tisztítás és a kiszellőztetés végeztével a hálózsákot rázzuk fel, hogy a töltelék kicsit
fellazuljon, a tokját tegyük
a belsejébe (így nem fog elveszni), majd lazán összehajtva pakoljuk el száraz
helyre, például egy ágyneműtartó üres részébe.Amikor legközelebb útra kelünk,
a hálózsákot ne is próbáljuk
meg szabályosan összehajtogatni: hosszú távon ugyanis a hajtások mentén ki fog
kopni. Ehelyett a zárt végénél
fogva egyszerűen gyömöszöljük bele a tokjába.

A vadon szava

szöveg és fotó: monty&reál

hálózsákok

junk a zsákra. Ilyen lehet egy sátorlap, egy poncsó,
vagy akár egy arab kendő is.

mosás
Érdemes hálózsákunkat használattól függő gyakorisággal, de évente legalább egyszer kimosni. Ehhez vásároljunk a túraboltokban erre a célra készült speciális mosószert, mely nem tesz kárt a töltőanyagban. Amennyiben a hálózsákhoz kaptunk
használati utasítást, ott is utánanézhetünk, de a legtöbb kádban is mosható.

Vannak, akik nem szeretik, hogy a lezárt hálózsák a testükhöz szorítja a karjukat, és szívesebben
tennék a kezüket kívülre. Számunkra az vált be,
ha a sapka-sál-kapucnis pulóver összeállítást
még egy kötött kesztyűvel is kiegészítjük. Ekkor már nem zavaró, ha az ember
keze kint van a hálózsákból, legalábbis
nyáron. Ha még így is fázunk, egy
további külső réteget takar-

tipp!
A hálózsákot a saját testünk fűti fel, az viszont
üzemanyaggal dolgozik:
étellel. Ezért fontos, hogy
egy kimerítő nap végén a
szabadban, táborban mindig
vacsorázzunk bőségesen.

még több tipp!
facebook.com/
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Szenteste rántott pontypatkó hagymás
krumpliasalátával, halászlé, bejglik,
sütemények anyutól, nagyitól, aztán
a töltött káposzta, amire mindenki
esküszik, hogy az övé a leg jobb.
Fahéj-, alma-, narancsillat lengedez a
lakásban, keveredik a fenyőfa fűszeres
illatával. Itt a karácsony! Most olyan
recepteket állítottunk össze, amikkel
akár egyedül is megbirkózhatsz.
klasszikus h

alászlé
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lesz kiadós ebéd. Ne
k
un
lát
va
os
gm
en , me
fol ni, csak így egészb
nalo
sz
t
töl
füs
g
dk
hozzá a sü téshez. 10
),
vágunk (kb. 3x0,5 cm
ná t vékony csíkokra
elzd
gtű
me
kkal sűrűn
majd ezekkel a csíko
el réseket vágunk a
ss
ké
is
gy
va
st,
jük a hú
llé nyom kodunk egy
pu lykamellbe, és me
g
is. Azért va n szüksé
da rab asza lt szilvá t
é
gg
elé
ell
a pu lykam
a szalonnára , mert
mény .
fedabb lesz a végered
om
fin
így
eletel t bacon-nel be
s,
hú
száraz
nna is sós, majd sz
alo
sz
a
ült el.
rt
sz
ké
me
r
k,
ko
zu
ak
lőle húslé,
yhén megsóz
meg. Ha nem jön be
A húst óvatosa n, en
uk
.
úrj
ük
Sz
rítj
kö
át!
l
n
va
rce
klá
pe
cé
fokon , 90
finomsággal, sü lt
i
tél
zi
iga
y
jük. Sü tőbe vele 180
eg
és
,
vékony ra szeleteljük
Tá laláskor a pu lykát
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zu k és fél bevág juk
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A céklá t meghámoz
fól iába csomagolva
alu
és
,
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rso
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,
olívaolaj jal , sózzuk
, 60 percen át.
Sü tési hőfok: 180 fok

halfasírt
Aki nem rajong a ha
l ízéért, itt egy
cseles böjti étel. Végy
fél kiló ba linhúst,
de jó a ponty is, da rál
d le egy tej be áztatott zsöm lével eg
yü tt, adj hozzá egy
kisebb fej vöröshagy
má t, és négy gerezd zúzott fokhagy
má t. Hogy összeálljon , kell bele egy
tojás. Ízesítsü k sóva l, borssal, kevés őrö
lt rozma ringot is
tehetünk bele, és ke
vés pirospa pri ká t.
A ha l ízét a citrom lé
fed i el, tegyünk
hozzá fél decivel, és
a masszá t gy úrjuk össze ala posa n.
Néhá ny evőkanál
zsem lemorzsáva l vá
lik formázhatóvá . Pihen tessü k egykét órá t. Bevizezett tenyerün kben
formázzun k belőle kis gombócokat, és
forgassuk meg
zsem lemorzsába n,
majd forró olajba n
süssük meg.

mézeskalács
Hozzáva lók:
• Am i kel l hozzá:
• 25 dkg méz
• 10 dkg porcukor
• 10 dkg vaj
s• 1 egész tojás + 2 tojá
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t, majd rakd bele a
Meleg ítsd meg a méze
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pu lykame ll asza

szöveg: Molnár Szabolcs • fotó: ctvnews

Együtt indultunk el az alig észrevehető ösvényen, amely erről az
útról nyílt. Bementünk a lombtalan
fák közé, magába szívott bennünket
a téli erdő, és néhány perccel később
egy egészen csodálatos világba
csöppentem. Rendezett kis tisztásra
értem, ahol két sátor állt: egy
nagyobbacska kemping sátor, amely
hálófülkéül szolgált, és egy fóliasátor,
amely a nappalit jelentette.

add meséljek el Neked egy történetet, ami tavaly karácsonykor esett
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, meg egyébégem
feles
hogy mit szól majd ehhez a
e vele lenni
lenn
jobb
k,
nyun
ként is, féléves a kislá

h
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karácsonykor, de már nem volt viss
zaút, megígértem nekik, hogy elmegyek hozzájuk
. Képzeld el,
hogy a feleségem egyáltalán nem hara
gudott rám
ezért, sőt, még egy nagy szatyor szer
etetcsomagot is
összeállított számukra. Abban a csom
agban volt
konzerv, kenyér, csoki, kolbász, keks
z, üdítő, tej,
tehát sokféle étel, ami karácsonykor
talán egy kis
erőt adhat nekik a hideg sátorban.
Amikor eljött december 25-e, beültem
az autóba, magamhoz vettem a szeretetcsom
agot, és
elindultam az erdőbe, a hajléktalanok
hajlékához.
Jól haladtam, mert éjszakai is, napp
al is fagyott,
a föld kemény volt. A széles erdei úton
már távolról integetett István, a férj, amikor
meglátta az autómat. Leparkoltam, és együtt indultunk
el az alig észrevehető ösvényen, amely erről az
útról nyílt. Bementünk a lombtalan fák közé, magába
szívott bennünket
a téli erdő, és néhány perccel később
egy egészen csodálatos világba csöppentem. Rendezet
t kis tisztásra értem, ahol két sátor állt: egy nagyobba
cska kemping sátor, amely hálófülkéül szolgált, és egy
fóliasátor, amely
a nappalit jelentette. Ebben tűz ropo
gott, köré telepedtünk. Kaptam egy tisztára suvickol
t műanyag
hokedlit, arra ültem le, ők pedig mell
ém guggoltak. A
néhány fatörzsből és egy ajtólapbó
l készített asztalon friss keksz és ropi volt egy tálba
helyezve, mellette kristálytiszta üvegpoharak állta
k, és egy palack
narancsos üdítő. Ez volt a karácson
yi asztaluk. Különös érzés fogott el. Kényelmetlenü
l éreztem magam amiatt, hogy szegényes körülmén
yeik ellenére ennyit készültek miattam. Szóvá
is tettem, hogy
jobb lett volna, ha magukra költik a
pénzüket, hiszen
szükségük van arra a kevésre is, amij
ük van. Ekkor
Edit elmosolyodott, István pedig rám
nézett és mesélni kezdett.
Előző este, tehát Szenteste a városban
sétáltak,
hogy teljen az idő, mert az erdő nagy
on komor a

léleksuli

karácsonyi
ajándék
egy emeletes ház előttéli éjszakákon. Leültek
egyik ablakból egy idős
ti padra. Kisvártatva az
sztett le nekik madzaere
t
néni egy nejlonzacskó
ezt karácsonyi ajándékgon. Azt mondta, hogy
lt.
skóban ötszáz forint vo
ként szánja nekik. A zac
a történtet, azt felelAmikor István befejezte
ndékuknak. Ekkor Edit,
tem, hogy örülök az ajá
basztott, felállt, és
aki eddig a tűz mellett gub
llogó szemekcsi
y,
mint egy boldog kislán
örülnek ennek a
rt
azé
y
hog
kel azt mondta,
őle kekszet, ropit és
pénznek, mert tudtak bel
engem vendégül lásüdítőt venni azért, hogy
sanak.
megsemmisültem, és
Tudod, ekkor egy kicsit
amilyen csak ritkán ada
át,
olyan boldogság járt
nme
l
kka
ndé
zal a szá
tik meg az embernek. Az
kot vigyek nekik, de ők
ndé
ajá
y
hog
uk,
tem hozzáj
, nem csak a spájzem
mindenüket odaadták nek
a karácsonyon roppant
ban lévő felesleget. Azon
, végtelenül egyszerű,
sokat tanultam attól a két
embertől. Életem egyik leg
szegény, de tiszta lelkű
ik.
ét köszönhetem nek
szebb karácsonyi élmény
cserkész vagy, az életed
Ha keresztény vagy, ha
it István és Edit megam
mag ja ugyanaz, mint
at minden körülmények
mutatott: szeress mások
dogságot kapsz ajánközött, és akkor Te is bol
an vidám és apró dolgok
dékba Istentől. Kevés oly
nek
ilye
t ismerek, mint am
nak is örülni tudó ember
e Istenhez egymásért
est
den
ők ketten, akik min
a debreceni Nagyerdőben
könyörögve alszanak el
ránt, amikor megtudták,
felvert sátrukban. Egyébi
retek túrázni, táborozsze
,
hogy cserkész vagyok
ndtak: „Tiszteletes úr! Az
ni, akkor csak ennyit mo
en sátortáborozunk!”
is valami? Mi egész évb

Ferenc Pápa megáldja a „Haj lékta lan
Jézus” című
szobrot a Vati kánban. Tim Schmalz
szobrász több
templomnak is felajánlotta alkotásá
t, de egyi knek sem
kellett. Ferenc pápa érdeklődését felke
ltette a szobor.
Az alkotó jelen leg is a Vati kánnal
tárgyal, hogy helyet
találjana k a szoborna k Rómában .

Jó, lehet, hogy most megkérdezed,
mi köze
van a cserkészetnek a hajléktalanokh
oz. A Te
esetedben talán semmi. A cserkész
etnek hozzád
van köze. Az én „dualcore” életem
azt eredményezte, hogy hajléktalanok kapcsán
tudok Neked
mesélni arról a boldogságról, amit Isten
től kaptam.
De gondold csak át! Mennyi élethelyz
et adódik
számodra is, amelyben kiteljesedhets
z, és barátaid körében újra és újra megélheted
a sok kalandon, erőpróbán, tábori élményen
keresztül
azt a boldogságot, amelyet a másokna
k végzett szolgálaton keresztül nyersz. Ez
az, amit
semmi másra nem cserélnék fel.
Most biztosan vársz tőlem egy olya
n mondatot, amely jól összefoglalja ezt a sok
információt. Ha valóban egy mondatba kelle
ne belesűrítenem mindezt, akkor ez lenne az:
„Szeresd
felebarátodat, mint magadat”. Házi
feladat: ki és
hol mondta ezt? Jó keresgélést a Bibliá
ban!

magyar cserkész 29

világjáró

Suncheon Asia-Pacific Scout Center

dél-koreai álom
Más a vallásunk, a bőrszínünk különböző,
gyökeresen más kulturális háttérből
jövünk, de a cserkészet összeköt!
él-Korea déli részén, a Jeollanam-do tartományban fekszik Suncheon (ejtsd kb.:
szüncsan) város. Itt található a Suncheon
Ázsia és Csendes-óceáni térség Cserkészközpont. A Dél-koreai Cserkészszövetség támogatásával néhány éve kezdtek merész
tervek megvalósításába: minden évben önkénteseket fogadnak három hónapra a világ
valamennyi tájáról. Cserkészeket látnak vendégül, akik szívesen ismerkednek meg a koreai kultúrával, s adják tovább a sajátjukat.

szöveg: Stenszky Cecília csst. (126.)

d

Dél-Koreában is a kezdetektől, az 1910-es
évektől van cserkészet, és manapság is aktív a mozgalom fiatalok és idősek közt egyaránt. A suncheoni cserkészpark a várostól
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a lényeg, a Bi-Pi által megálmodott
alapértékek ugyanazok, mint nálunk,
és sokszor hasonló problémákkal is
küzdenek, mint mi.
nem messze, hegyek közt fekvő épületkomplexum, táborozásra alkalmas helyekkel körbevéve, mint bármely más cserkészpark.
Az önkéntes program igazi újítás, mert ezzel
egyrészt sok koreai gyerek felé tudnak nyitni, akik nemcsak a cserkészetet ismerik meg,
hanem az eltérő nemzeteket és kultúrákat is. Hiszen ők ugyanúgy be vannak ágyazódva Ázsia közepébe, mint
mi, magyarok Európába,
és ugyancsak meglepő számukra
valaki, aki nagyon nem úgy
néz ki, mint ők.
Korea és a koreai cserkészet
tagadhatatlanul magán viseli
ázsiai jellegét. Nagyobb tisztelettel
fordulnak egymáshoz, nagyobb a fegyelem,
modernebbek a felszerelések. Más értékeik
vannak, mint a magyar cserkészetnek, s néhány dologban talán kényelmesebbek is. De

Öten voltunk önkéntesek tavaly ős�szel. Ghánából, Nepálból, Malajziából,
Új-Zélandról és Magyarországról. Feladatunk az volt, hogy a három hónap alatt, míg a város iskoláinak ös�szes 9. osztályos tanulója megfordult a cserkészparkban, forgó rendszerben tartsunk nekik egy-egy
órát cserkészmódszerekkel a saját
kultúránkról. Naim Malajziáról mesélt, Kamal Nepálról, Sam Ghánáról,
én Magyarországról. Esténként pedig
más-más néptáncot tanítottunk nekik,
és csapatjátékokat. A koreai diákok
nagy részének a cserkészet éppoly
újdonság volt, mint mi, más-más kultúrából származó fiatalok. Nekem
pedig kihívás volt úgy bemutatni a
cserkészetet és Magyarországot
több ezer gyereknek, hogy ne tanórának, hanem izgalmas felfedezésnek éljék meg.
A cserkészpark dolgozói gondot
viseltek ránk, zsebpénzt és tömérdek megvendégelést kaptunk (mert
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fehér

öko

Az angolszász
hagyomány szerint,
ha egy férfi és egy
nő karácsonykor
a fagyöngy alatt
csókot vált, szerelmük
örökké fog tartani.

fagyöngy

kelták szent növényként tisztelték a fagyöngyöt (Viscum album L.), ágait állítólag aranyozott sarlóval vágták, hogy a rozsda ne
vegyen el csodás hatásából. A keresztény legenda szerint a fagyöngy valaha büszkén állt karcsú
törzsén, ám miután Krisztus keresztjét is ebből
ácsolták, kegyvesztett, kiátkozott fa lett, melynek
még törzse sincs. Emiatt más fákon élősködik, elszívva tőlük a tápanyagot.

Koreában szeretnek étteremben ünnepelni,
és pihenni vagy szórakozni), szabadidőnkben
pedig kirándultunk. Közösen vagy egyénileg
megnéztük a helyi látványosságokat, kulturális vagy mindennapi érdekességeket. Mert
még a hétköznapi dolgok is érdekesek egy
ennyire nagyon más közegben! Hagyományteremtő jelleggel egy hétvégi sátorozás is volt
az önkénteseknek, más koreai roverkorú fiatalokkal, és ott ténylegesen megtapasztalhattuk, hogyan élnek, főznek, alszanak, milyen
programokat csinálnak a koreai cserkészek. Nos, ők még a táborban is rizst
főznek. De az aztán nem akármilyen!
A cserkészet összeköt, ez volt a leghangsúlyosabb tapasztalatom. Akkor
is, ha más a vallásunk, a bőrszínünk
különböző, ha gyökeresen más kulturális háttérből jövünk, és akkor is, ha
másként verjük föl a sátrat, és más
jellegű programokat szervezünk a
gyerekeknek. Visszamennék bármikor Ázsiába, Koreába, a suncheoni
cserkészparkba.
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Ennyit a hiedelmekről. A fagyöngy Európában,
Észak-Ázsiában és Észak-Afrikában honos, a fák
lombkoronájában található, gömb alakú, fehér bogyójú, örökzöld cserje. Gazdanövényei általában
lombos fák és tűlevelűek. Különösen a puha szövetű fákat (fűz, nyár, hárs, akác, juhar, kőris, fenyő) kedveli. A tölgyfán termő fagyöngy a fakín,
melyet sárga terméséről lehet megismerni. Ez a
növény lombhullató és nem gyógynövény.
A fehér fagyöngy virágai télen nyílnak ki. Kétlaki
növény, így a hím- és a nővirágok más-más fán
jelennek meg. A fehér bogyók (áltermések) június végén fejlődnek ki, és decemberre érnek meg.
A bogyók belsejét ragacsos, nyúlós anyag tölti ki,
húsa számos énekes madárnak nyújt téli táplálékot. A XX. század közepén még Európa szinte
minden táján elterjedt volt a fagyöngy bogyóiból főzött madárlép, amivel madarakat
fogtak, de légyfogót is készítettek belőle. Figyelem, a bogyók enyhén mérgezőek, allergiás tüneteket okoznak!

gyógyító hatása
Leveleit és öt milliméternél nem vastagabb fiatal ágait gyűjtik novembertől februárig. Rendkívül
széleskörű a felhasználása. Leginkább magas

vérnyomásra és érelmeszesedés megelőzésére
használják. Ezt a hatását nemcsak a házi praktikákban kamatoztatjuk, a gyógyszergyárak is
fontos alapanyagként használják. Hatóanyagtartalma nagy mértékben függ a szedés idejétől és a gazdafától. Például a galagonya bokorról
gyűjtött fagyöngy még hatékonyabb vérnyomás
csökkentő. Vízhajtó és vérzéscsillapító hatása is
van. Köhögésre, szamárköhögésre, asztmatikus
és egyéb görcsökre is jó. Nyugtató hatása miatt
epilepsziás rohamok megelőzésére, fejfájásra is
alkalmazzák. Javítja az immunrendszer működését. Kismamáknak is ajánlott, mert erősíti a méh
izomzatát. Kis mértékben csökkenti a vér cukorszintjét, ezért a cukorbetegeken is segít. Teáját
hideg áztatással készítik.
A fagyöngy remek gyógyító hatásán túl szép növény is, kedvelt karácsonyi szimbólum. Csipkebogyóval
és magyallevéllel gyönyörű karácsonyi
díszeket lehet készíteni belőle.
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szöveg: Csepregi-Heilmann Eszter

a

viccek

találd meg a Tíz külön bséget!
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