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különpróba
Hét cserkész sikerrel tett Szónok különpróbát január 31-én:
• Bíró Boldizsár (46.)
• Bognár-Petőváry Zalán (16.)
• Csepregi Márton (1909.)
• Divényi János (148.)
• Herczeg Zsuzsanna (802.)
• Less Bálint (827.)
• Záhonyi Lajos (1918.)
A hét szónok-jelölt fél éven át
készült fel az eseményre, míg
végül egy jó hangulatú estén
adtak számot tudásukról.

kaposvár
újratöltve

Új jáéledt a cserkészet Kaposváron, ahol az 1948-as betiltás
előtt hat csapat működött, ám a rendszerváltás után nem tudott gyökeret verni a somogyi megyeszékhelyen a mozgalom. – adta hírül a Somogyi Hírlap. Tolnai Balázs a lapnak elmondta, Nyéki Kálmán atyával, a kaposvár-donneri Szent
Kereszt templom plébánosával beszélgetve merült fel az ötlet, hogy mivel hivatásos túravezető, szívesen szervezne kirándulásokat a gyerekeknek. „Amolyan cserkészetféle időtöltést.” A plébános azt felelte: „Ne cserkészetféle legyen,
hanem cserkészet!” A kaposváriak tavaly nyáron már ott
voltak az NNT-n, igaz, még nem hivatalos csapatként. Hogy
a mozgalom teljes jogú tag jává váljanak, októberig kellett
várniuk. Immár négy hónapja működik a 37. számú Magyarok Nagyasszonya Cserkészcsapat.

az emlékezés napja
Február 22-én, Bi-Pi és felesége, Lady Olave, a lánycserkészek vezetőjének születésnapján tartják a cserkészek világszerte az Emlékezés Napját (Thinking Day), amikor az
alapító üzenetére, cserkésztestvéreinkre, azaz egymásra
gondolunk. 1926-ban, a 4. Cserkészlány Világkonferencián
döntöttek arról a résztvevők, hogy a mozgalom alapítójának,
és feleségének azonos napra eső születésnapján, február
22-én tartják onnantól e jeles ünnepnapot. Ezen a napon a
cserkészek a világ minden pontján összetartozásukat ünnepelik. Emlékezzünk idén is egymásra, az alapítóra, törvényeinkre, közben ne feledjük, hogy nem csak ezen a napon gondolhatunk egymásra szeretettel!

könyv
bu dai cserkészek
Lengyel Zoltán (Lengyel Zoli bá’)
Budai cserkészek c. helytörténeti könyvének bemutatójára került
sor február 11-én, Budapesten a
MOM kultúrházban.
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makett-építő pályázat
A Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány pályázatot hirdet „Mit adtak nekünk a rómaiak?” címmel. Az alábbi témákban várják az alkotásokat
• Egy pannóniai késő római kőerőd vagy
• kora császárkori palánktábor
• Egy pannóniai villa
7–12. osztályos tanulók pályázhatnak egyénileg, vagy csoportosan
(2-4 fő). Jelentkezéshez regisztrálni kell. Nevezés: 2014. február 6 –
április 6. Pályázati munkák beadási határideje: 2014. június 6., 12.00 óra
További részletes információk: www.dunakeszierod-fortlet.org
E-mail: romaierod.dunakeszi@gmail.com
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Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) több
mint egy évtizede minden évben kiosztja
azokat az elismeréseket, melyeket kimagasló tudományos és társadalmi munkájukért kaphatnak meg az egyesület kiválasztott tag jai. A
díjakat odaítélő elnökség elismert szakemberekből, egyetemi docensekből, tanszékvezetőkből
áll. Idén Bencze-Kovács Virág is kapott elismerést. Virág 2011. óta dolgozik a Budapesti Közlekedési Központban. Kerékpáros stratégiai koordinátorként legfőképp az a feladata, hogy minden
városfejlesztést érintő döntéshozatalban megjelenjenek a kerékpárosok érdekei. Elkötelezett a
városi élet emberibbé tétele és a környezetbarát
megoldások mellett. Küldetésének tekinti, hogy
a kerékpározás elfogadott és minél több ember
számára szabadon választható lehetőség legyen
a városi közlekedésben.

a

Bencze-Kovács Virág Kecskeméten született,
1994 óta a 878. Hatvani Pál cscs. tag ja. Volt őrsvezető, a lány raj parancsnoka, aztán jöttek az
egyetemi évek, munka, házasság. Klasszikus
cserkészlány életpálya, vagy tévedés az általánosítás? Virág azon dolgozik, hogy a fővárosi közlekedésben minél kedvezőbb körülmények
között bringázhassunk.
mcs Ha nem tudnánk, hogy
munkahelyed, a Budapesti Közlekedési Központ két
háztömbnyire van innen,
ahova leugrottál ebédelni,
azt kérdeznénk: ugye bringával jöttél?
virág Ma igazi, tavaszi idő
van, úgyhogy valóban ideje lenne elővenni a biciklimet. Amúgy, ha az időjárás
és az útvonal engedi, akkor

becserkész

mix

szónokok
születtek

Kiemelkedő tudományos és társadalmi
munkájáért díjazta a Közlekedéstudományi Egyesület Bencze-Kovács
Virágot (878.). Virág azon dolgozik,
hogy a fővárosi közlekedésben minél
kedvezőbb körülmények között
bringázhassunk.

azzal járok dolgozni. Városon belül fél óra alatt
kényelmesen el lehet jutni bárhová.
mcs Hogyan lettél bringás?
virág Negyedikes koromtól
kezdve közlekedem kerékpárral. Ez azért is hasznos volt, mert ha az
őrsgyűlés sokáig tartott, bringával akkor is gyorsan
hazaértem.
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mcs Az Alföldön könnyű a pálya, sík a terep,
nem úgy, mint a budai oldalon.
virág …és ott jobban figyelnek az autósok a többiekre. Sokkal természetesebb dolog vidéken kerékpárral közlekedni, mint itt. 2000 elején még kifejezetten hajmeresztőnek számított a fővárosban kerekezni, mára ez teljesen természetes.
mcs Mitől vált ez a szívügyeddé? Azt értjük,
hogy a „lobog a haj, süvít a szél, szabadok vagyunk” életérzés egy klassz dolog, de mi történt,
hogy ez lett a hivatásoddá?
virág Amikor a
Műszaki Egyetemen tanultam
városi közlekedést és városi
környezetvédelmet, a kerékpáros közlekedési
kultúra, úthálózat-fejlesztés nem
volt tananyag. Ez
egy fehér folt volt,
és erre kaptam rá.
Miközben persze én
is szeretem, ha lobog a hajam, fúj a
szél, és süt a nap.
A diplomamunkámban már érintettem a kerékpár-úthálózat témáját. Aztán az első munkahelyem egy olyan mérnökiroda volt, ahol kerékpáros tervezéssel foglalkoztunk. Pontosabban ez
ragadott meg az álláshirdetésben. Valahol már
bennem volt, hogy nem akarok autópályákat és
parkolóházakat tervezni.
6 magyar cserkész
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2003-ban egy roVERseny miatt hoztuk fel a biciklimet Kecskemétről. Ez a kósza korosztálynak
szervezett akadályverseny, amely a Pilisben volt.
Azt a feladatot kaptuk, hogy egy négyfős csapatban legyen legalább egy lány és egy kerékpár.
Akkor én megragadtam a tizennégy éves koromban kapott mountain bike-omat, és elkezdtem
vele zúzni az erdőben. Ezzel a bicaj jal jártam az
egyetemre is, és akkor jöttem rá, hogy ez a dolog itt is működik, mint általános iskolában, még
Kecskeméten.
mcs Tizenéve még harcias volt a hangulat az
autósok és a bringások között, és még most
sincs béke. Viszont hatalmas a fejlődés. Mitől?
virág Ebben jelentős szerepe van a civil mozgalmaknak. Az az igazság, hogy a kezdő lökést
mindig a közösség alulról jövő kezdeményezése adja, és a felmerülő igényeket is a civilek fogalmazzák meg. Hosszú évek kellettek ahhoz,
hogy szakmai szintre emelkedjen ez a kérdés.
Azt gondolom, hogy én ebben egyfajta katalizátor szerepet töltöttem be, mert egyrészt közlekedés-mérnökként ezt tanultam, másrészt szembesülnöm kellett azzal, hogy nem jók a műszaki előírások. Az útkezelők, a hatóságok
sem mindig tudják, hogy mi lenne a jó megoldás a kerékpározás elősegítése céljából. Közben itt volt egy masszív tömeg, akik erősen
megfogalmazták az igényeiket. Ezt a folyamatot azzal tudtam segíteni, hogy én értem,
ismerem mindkét felet. A civil élményem a
cserkészetből adódott. A tanítás, hogy miként kell jobbá tenni a világot. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energiatakarékosság – szóval a cserkészlelkem itt is megmutatkozott, amikor rájöttem, hogy a biciklinek igenis helye van a városban. A szakmámban pedig az ügy tudományos oldalát
ismerhettem meg, ennek eredményeképpen kerültem a Magyar Kerékpáros Klubba,
ahol ezt a két dolgot ötvözni tudtam.
mcs Most pedig ott állsz a pult másik oldalán.
Igen, ez már a téma harmadik oldala, ha
úgy vesszük. Voltam tervező, majd civil mozgalmár, és ezután kerültem egy hivatalba. A
BKK-ba azért hívtak, hogy ezt a komplex tudást
virág

Budapest javára fordítsam. Ennek a feladatnak
valóban itt a helye, egy önkormányzati cégben.
Mindeközben sok külföldi tapasztalatot is szereztem, jók a kapcsolataim a külföldi és a hazai mérnökökkel is.
mcs Melyik külföldi minta tetszett meg? Felhasználható valamelyik, legalább részben, Budapesten?
virág Ennek a városnak Brüsszel és Párizs lehet a leg jobb példa. Hasonlítanak úthálózataink
és a közlekedési kultúránk. Amit ott meg tudtak
csinálni, az itt sem lehetetlen! Hasonló sűrűségű
a beépítettség, és a város szerkezete. Ez nem
Hollandia, ahol hatalmas zöld területeken keresztül lehet önálló utakat kiépíteni. Itt meg kell találni
azokat a vegyes megoldásokat, amelyek a nagy
autóforgalomban is megadják a támogatást a biciklinek. 2010 óta például folyamatosan vizsgáljuk, hogy melyek azok az egyirányú utcák, ahol
kerékpárral két irányból is lehet közlekedni. Amelyek erre alkalmasak, azokat piktogramokkal,
táblákkal látjuk el. Másik fontos eredmény, hogy

léteznek már úgynevezett kerékpáros felállóhelyek a közlekedési lámpáknál. Ez a felfestés arra
jó, hogy pirosnál a bringás előre tud „csorogni”,
egyértelmű lesz az autósoknak, hogy merre akar
kanyarodni, beláthatóvá válik. Erre Brüsszelben
láttam sok példát. Ők úgy gondolták, hogy így
mindenkinek biztonságosabb.
mcs Hol tartotok a munkában? Az Andrássy út
végig kerekezhető, több szakaszt átadtatok már
városszerte, és a MOL Bubi, a hazai közbringa-rendszer is hamarosan startol.
virág A belvárosi átfogó fejlesztési terv már
kész, most a kerületeken a sor, hogy elfogadják.
A Bubi, vagyis a Budapest Bike kölcsönözhető
kerékpár-rendszer idén tavasszal indul ezer darab bringával, 75 állomáshelyen. Éves, vagy havi
regisztrációval bárki igénybe veheti, fél óráig ingyenes lesz a használata. Az a célunk, hogy a
jelenlegi kerékpározás részaránya 3-5 százalékról tízre emelkedjen. Az már látványos utcaképi, hangulati eredmény lenne, és valódi változást
hozhat a város életébe!
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A Fővárosi Állat- és Növénykert télen
is fogad látogatókat. Az állattartás
a hidegebb hónapokban némileg
körülményesebb, többek között erről is
kérdeztük Hanga Zoltánt, az intézmény szóvivőjét.
mcs Az idei tél eddig többnyire enyhe volt. De mi
a helyzet akkor, ha hidegebb ez az évszak? Milyen
ellátást igényelnek ezekben a hónapokban az állatkert lakói?
hanga zoltán Vannak olyan állatok, amik „télállók”, és ezért
kint vannak. Az állatok télálló képességét azonban nagyban befolyásolja a bevitt energia, azaz a táplálék mennyisége,
energiatartalma, ezért ilyenkor az
adagokat meg kell növelni. Vannak olyan állataink is, akik télen-nyáron bent vannak a pálmaházban, például a kígyók. Náluk
nem sokat változik az ellátás. A
trópusi állatokat, mint az elefánt,
a zsiráf, vagy az orrszarvú, a téli
időszakban is kiengedjük egy-két
órára, amikor ugyan havas a kifutó, de napsütéses
idő van, mint most, amikor beszélgetünk. Ha még
enyhébb az idő, akkor akár négy-öt órára is kiengedjük őket.
A másik fontos dolog, hogy fűteni kell. Az állatkertben is van fűtési szezon, csak itt hamarabb kell elkezdeni, mint otthon. Az ember az átmeneti időszakokban mondhatja, hogy hát még
nem kell fűtés, legfeljebb fölveszek egy pulóvert,
de az állatkertben a majmok nem tudnak felvenni pulcsit. Az alapfűtést jelenleg a Széchenyi-fürdő
8 magyar cserkész

termálvizének a hőjéből biztosítjuk, ami egy uniós támogatással végrehajtott fejlesztés. Ez az első
fűtési szezonunk, ami az elejétől a végéig ilyen
lesz. A nagyon hideg napokon erre kell rásegíteni a
klasszikus földgáz alapú fűtéssel.
mcs Az interjúnk utáni napokban ünneplik Asha,
a kiselefánt születésnapját egy háromnapos rendezvény keretében. Milyen ajándékot kap a szülinapos?
zoltán A kiselefánt tortát fog kapni, és vele
együtt természetesen a mamája is, hiszen egy helyen vannak. Persze ez a torta nem cukrászsü-

temény, az nem tenne jót a
gyomruknak. A torta fő alapanyaga a főtt rizs, ezt
jól lehet formázni, és mindenféle dolgokat, zöldséget, gyümölcsöt beletenni. Egy ajándékot már előre
megkapott, egy labdát. Mivel a kis Asha már most
ötszáz kiló, még egy medicinlabda sem lenne jó a
számára, úgyhogy gömb alakra összecsavarozott
gumiabroncsokból készítettük el a labdáját. Ez elég
jól bírja a gyűrődést.
mcs Asha a legnépszerűbb az Állatkertben?
zoltán Most igen. De nagyon éles a verseny,
hiszen van hét kisoroszlán, két kistigris, egy

A fe lboncolt
leopárdkölyök, de a kis vombat is nagyon népszerű,
valamint a tavaly született kiszsiráfok iránt is nagy
az érdeklődés. Vombat bébi születésére egyébként
húsz éve nem volt példa Európában.
mcs Az elmúlt időszak akkor igazi bébibumm volt.
Várható a közeljövőben még kisállat születése?
zoltán Minden évben tucatszám várható, ez
most is így lesz, illetve elsősorban majd tavasszal.
A tavalyi év legvégén is voltak olyan ellések, amikből a kicsiket már csak idén januárban tudtuk megmutatni a közönségnek. Tehát van szaporulat jelenleg is, de ha kitavaszodik, akkor újabb kisállatokra
lehet számítani: makiknál, majmoknál, madaraknál.
mcs Ennyi állatnak sok hely kell, de nemrégiben
bővült az Állatkert területe. Vannak már tervek a
hogyan hasznosítják a szomszédban megszűnt Vidámpark területét?
zoltán Nagyszabású fejlesztési elképzeléseink
vannak, szubtrópusi fedett csarnoktól kezdve egy
meseparkig, a mesékből ismert szelíd, kezes állatokkal. De mindez nemcsak rajtunk múlik. Ha a
feltételek rendelkezésre állnak, akkor is legalább
négy-öt év, mire a terveink megvalósulnak. Persze
azt szeretnénk, hogy már az idei évben is legyen
valami. Hogy ez egészen pontosan mi lesz, azt
még nem tudjuk. A nyárra kiderül.
mcs Hányféle állat él a budapesti állatkertben?
Terveznek-e új állatot hozni a parkba?
zoltán Új állat mindig van, és vannak nagy terveink, de az legyen meglepetés! Egyébként az elmúlt
években is olyan különlegességek érkeztek, mint a
földimalac, ami száz éve volt utoljára az állatkertben, vagy a vombat, ami negyven évnyi szünet
után került ismét a parkba. Egy állatkert soha nem
lehet teljes. Egy kisebb állatkert általában jó pár tucat, vagy esetleg 100-150 különböző állatfajt tart.
Egy közepes, vagy nagyobb állatkertben már 200,
250, 300 különböző fajt is bemutatnak. És vannak
az igazán nagy parkok, ahol akár 500-600 faj is
fellelhető. A mi állatkertünkben 1050 állatfaj látható, ezzel Európa egyik, fajokban leggazdagabb parkja vagyunk. A sokszínűség mellett viszont arra
is oda kell figyelni, hogy elkerüljük, ami régebben
az állatkertek szokása volt, hogy például medvéből
tartottak több fajt, de mindegyik egy zsebkendőnyi
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helyen élt. Ezt bélyeggyűjtemény-szervezetnek hívják az állatkerti szakmában, és manapság ez már
túlhaladottnak számít. Mi is úgy vagyunk vele, hogy
inkább legyen kevesebb faj, de azok tágasabb, korszerűbb helyeken.
mcs Milyen programokkal várják idén a látogatókat?
zoltán Áprilisban lesz egy Föld-fesztiválnak nevezett program, ez tulajdonképpen a Föld napjának
egy kibővített változata. Húsvétkor az ünnephez
kapcsolódó programokkal, meglepetésekkel várjuk
a látogatókat. Aztán jön a nyár, a látványetetésekkel, zenés állatkerti estékkel, koncertsorozatokkal.
Augusztus végén pedig országos szinten immár
harmadik évben rendezik meg az állatkertek éjszakáját, ami szintén nagyon népszerű. És hát jön
az ősz, az állatok világnapja, majd a Mikulás, de ez
még nagyon messze van.
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A vízi szakág csaknem egyidős
a hazai cserkészet történetével.
A mozgalom első nagyszabású
tábora mindjárt egy vízi vándortábor
volt, a híres vági tutajtúra.

zázéves évfordulóját ünnepeltük tavaly a jubileumi tutajtúrával, melyre tizenkét országból érkeztek
magyar cserkészek. Egy cserkész,
Zsembery Gyula nevéhez fűződik
az első önálló, magyar nyelvű, az
evezéssel és rokon sportokkal
foglalkozó kézikönyv, melyet azután írt, hogy 1920-ban, egy 1000
km-es vízi túrán vett részt társaival. Végigevezték a Dunát, a Siót,
a Kapost, a Zalát, a Rábát, a Lajtát,
és a Balatont. Később ennek nyomán jött létre a legnagyobb vízi teljesítménytúra,
a Vízi Nagy Kör is. A vizesek már a kezdetektől halmozták a sikereket. 1924-ben, a második
Cserkész Világdzsemborin, Dániában a második helyezést érték el kenuversenyen és úszásban, amely a búvárúszást és a vízből mentést is
magában foglalta. Hamarosan fellendült a szakág: az újpesti Népszigeten, egy már nem működő hajóépítő telepen jött létre 1927-ben a Központi Cserkész Vízitelep. Itt indult el a világviszonylatban is ismert, tekintélyes magyar vízicserkész
munka. itt készültek a vízicserkészek a sok győzelmet hozó külföldi vízicserkész versenyekre.

s

Ebben az évben volt a második vízi dzsembori, ahol mi magyarok először vettünk részt, de az
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eredmény minden várakozást felülmúlt: a tizenegy első díjból hatot, a tíz második díjból ötöt a
magyar versenyőrsök nyertek. A harmadik találkozót már itthon, Tihanyban rendeztük meg, ahol
csaknem ezer magyar, és hét országból 200 külföldi vízicserkész vett részt. Ekkor volt az első
vízivezető-képző tábor is, melyet a mozgalom
alapítója, Lord Baden-Powell is meglátogatott, és
többek között felkereste a Központi Vízitelepet,
ahol a cserkészcsónakok száma ebben az évben már 156-ra
emelkedett. A következő évtizedben már nemcsak kenun, hanem
vízisín is siklottak a cserkészek,
és egyre népszerűbb lett a vízisiklórepülés, vízibicikli, dárdás párbaj, és a szigonyozás is.
1941-ben jelent meg a magyar
vízicserkészet azóta is utolérhetetlen összefoglaló szakkönyve,
a „Járjuk a vizet!”. A közel 500 oldalas és 300
ábrát tartalmazó könyvet egy 22 fős gárda, az
MCSSZ Országos Vízi Vezetőtiszti Testülete írta,
de nemcsak a vízicserkészek, hanem az egész
magyar vízitársadalom hasznosította. Ebben az
évben az országban 23 helyen 26 vízitelep volt.
130 csapat foglalkozott vízicserkészettel, 225 igazolt vízivezető volt a mozgalomban.
A cserkészet új jáalakulása után csak lassan
éledt fel a szakág, „gyakorlatilag egy kicsit még
mindig az új jáélesztés fázisában vagyunk” –
mondja Tárkányi Botond, Kobra vcst. (1108.), aki
2009-ben volt országos vízi szakvezető. Az ő
munkája révén újra megszervezhette a szövetség a saját Vízicserkész Vezetőképző táborát.

Az itthoni cserkészek most már évek óta
újra rendszeresen részt vesznek a VVK-n, amit
elsősorban a felvidéki cserkésztestvérekkel való
szoros együttműködésnek köszönhetünk. 2011ben idehaza is volt újra Vízi VK, és idén ismét
lesz. Évek óta újra szervezünk kenus kormányos
képzőket is, hiszen mostanra az indián kenu lett
a legfontosabb vízitúra hajónem, és a vízicserkészet központjában is a síkvízi evezős túrázás áll.
kobra

Azt nehéz pontosan megmondani, hogy jelenleg hány vízicserkész van az országban, mert
a 2007 előtt képzettekről csak nagyon hiányos
adatok állnak a rendelkezésünkre. Az új jáélesztés óta néhány tucat olyan embert sikerült összeszednünk, akik komolyan, „hivatásszerűen” űzik a vízicserkészetet, vagy, hogy cserkészesebben
fejezzük ki, szakági cserkészképesítést szereztek. Mivel ez egy
vadregényesebb, kalandosabb, de
valljuk be, veszélyesebb ága is a
cserkészetnek, mint a szárazföldi,
a létszámfejlesztés vágyát mindenképpen fékeznünk kell, hogy
a szakmai felkészítés kellően alapos lehessen.
Négy-öt olyan csapat van jelenleg, ahol komolyabb
vízi élet van (ezek javarészt dunamenti csapatok),
és még ugyanennyi, ahol az elmúlt évek fejlesztései nyomán újra feléledt az igény erre. Ámbár

áron A legnagyobb eddigi kalandom talán az volt,
amikor a csapatunkkal tiszai vízitúrát terveztünk
a nyári táborra. Egy hónappal a tábor előtt irtózatos mértékű árvíz jött, ezért át kellett szerveznünk
az egész tábort a Rábára. Miután itt elindultunk, a
második napunk után hallottuk a hírt, hogy az éjjel sok eső esett Ausztriában, ezért a következő
két napi evezést már az emelkedő vízszinttel dacolva tettük meg. A második napon a nagy sodrás okozta sok borulás miatt már a lemenő napban értük el az esti szállásunkat. Ha egy napot
kellene kiemelnem az eddigi vízi életemből, akkor
ez lenne az. Nemcsak azért, mert a magas vízállás miatt nagyon gyors volt a folyó, hanem azért
is, mert pont akkor voltunk a
folyó egyik legszebb, és legnagyobb kihívást
jelentő szakaszán. Ezután az
áradás miatt előre kellett hoznunk
a pihenőnapot,
aminek a végére
már nem emelkedett tovább a víz,
és hajnalra már
apadt is valamelyest. A tábor többi részét már a
levonuló árhullámot meglovagolva tettük meg. A
következő évben a Mosoni-Duna partjára szerveztük a táborunkat, de az utolsó pillanatban azt is át
kellett szerveznünk másik helyszínre, szintén az
áradás miatt.
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szakág

Járjuakvizet!

mostanában nagyon beindult a szekér: a
tavalyi tutajtúra, vagy az NNT vízi altábora
sokaknak felnyitotta a szemét a vízicserkészetben rejlő csodálatos lehetőségekre, és rengeteg érdeklődőt vonzott. Igyekszünk erre is figyelemmel lenni, ezért az
idei kormányos képzőt már három helyszínen rendezzük meg: Dunaföldváron, Szegeden és Budapesten. A tavaly őszi szakági konferencián Ware Áron vcsst. (126.)
vette át az országos szakvezetői megbízatást, és ezzel a flottaparancsnoki zászlót. Azt kérdeztük tőle, hogy mi volt a legmeghatározóbb kalandja a vízen.

mcs Miben különbözik egy Duna menti, vagy
egy balatoni vízicserkész? Mást kell tudniuk,
vagy van egy biztos alap?
áron Sokféleképpen lehet az ember vízicserkész. A biztos alap a „vízen járás” akár evezve, akár vitorlázva, az úszni tudás, az alapvető
vízbiztonság, és hogy képes legyen mentésben
részt venni. A képzéseinken próbáljuk a kenu
evezést és kormányzást, és a vízből mentést
előtérbe helyezni, főleg gyakorlati okok miatt, de
ezek egyike sem feltétlenül szükséges egy vízicserkésznek. Például lehet valaki úgy is vízicserkész, hogy ladikot hajt, azt javítja. Vagy szenvedélyes horgász, és részt vesz a helyi árvízvédelmi munkákban, esetleg szenvedélyesen vitorlázik, de jelenleg nem ez az általános.
mcs Milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy valaki bekerüljön a szakágba?
áron Ahhoz, hogy valaki vízicserkész legyen,
öt szakági próbát kell teljesítenie, amiből az egyik
úgynevezett alappróba, tehát valamilyen vízi jármű legénységi próbája. Ezután hordhatja a szakági jelvényt, a kék alapon fehér horgonyt. Enélkül is tartozhat a szakághoz, tag ja lehet egy vízicserkész hajónak (a „hajó” a vízicserkészek őrs,
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raj vagy csapat méretű közössége, akik együtt
dolgoznak). Ehhez csak fel kell keresnie a környezetében lévő aktív hajót és jelentkeznie kell,
ha nincs ilyen, akkor küldenie kell egy emailt a
vizi@cserkesz.hu címre, és segítünk neki ebben.
Ugyanez a helyzet azokkal a próbákkal, amiket
nem hirdetünk meg központilag. Vezetőként úgy
csatlakozhat, hogy jelentkezik a VVK-ba, a
Vízivezető Képzőbe.
Ez vezetőknek szóló
szakági továbbképzés,
hogy biztonságosan és
kompetensen tudjanak
vízicserkész hajót vezetni.

szakág

mcs Hol vannak jelenleg legtöbben vízicserkészek az országban?
áron Budapesten. Ezenkívül Esztergomban,
Veszprémben, Szolnokon, Szegeden vannak a
szövetségben is aktív vízicserkészek. Dunaföldváron most szerveződik a vízicserkész élet. Sajnos a szakág jellege miatt nehéz
megmondani, ténylegesen men�nyi vízicserkész van, mivel a legtöbb program csapat, raj, vagy
őrs szinten valósítható meg. A
tavalyi tutajtúra persze kivétel,
és a vízicserkész programnak
is inkább kisközösségek hos�szú távú együttműködése a lelke. Lehetnek olyanok is, akik
vízicserkészek a saját csapatukban, és nem vesznek részt
a központi munkában, csak egy-egy képzés vagy
másik nagyobb program (pl: NNT) kapcsán hallunk róluk.

mcs Vannak speciális cserkészjátékok a vízen
is. Mik ezek?
áron A legtöbb játék a kormányosok ügyességét és az evezősök erejét teszi próbára. Sok játékunk egy szárazföldi játék alkalmazása kenura.
Ilyen a kenus fogó, amikor szalagot kell letépni a
másik hajó végéről, vagy lufit pukkasztani az orránál. A számháború, ahol minden hajón van egy
szám, és a kormányosok úgy manővereznek,
hogy az ne legyen látható, vagy a kenus frizbi,
ahol a legénységeknek egy célterületre kell bejuttatniuk egy frizbit, ugyanolyan szabályokkal, mint
a szárazföldi játék esetében. Ezen felül vannak
kifejezetten vízre készült játékaink is, mint a kalózos játék.
mcs Télen vannak „szárazedzések”?
áron Nincsenek, cserkészek vagyunk, nem
sportolók. A vízi életünk hangsúlya nem elsősorban a sporton van, hanem a vízi élet megélésén,
az életvitelszerű „vízenjáráson”. Persze lehet valaki a sporton keresztül is vízicserkész, de most
még nem ez a jellemző. Télen csónakot javítunk,
lapátot készítünk, dobózsákot varrunk és nem
utolsósorban a „hagyományos” cserkészetünket éljük, mert minden vízicserkész „szárazföldi”
cserkész is egyben.

Portya vagy kerékpártúra helyett
kiváló gyakorlat az őrsnek, ha
vízre száll, és végigkutat egy
folyót, vagy bejár egy vidéket
ugyanúgy, mint mozgótáborban.
Lord Baden-Powell

Bővebb információ, és hírek: vizi.cserkesz.hu, vizicserkeszhu.blogspot.com, vizi@cserkesz.hu.
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Egyre közelebb
a XXIII. világdzsembori

szek
a Fülöp-szigeteki cserké
hálózatot építenek

23. Cserkész Világtalálkozó –
30 ezer cserkész gyűlik össze
jövőre a Japánban megrendezett dzsemborin. Tavaly nyáron már 53 országból 14 000
résztvevő nyert bepillantást,
hogy mit is jelent egy ilyen nagyszabású rendezvény: az Ázsia-Csendes-óceáni Regionális Cserkész Dzsembori már a világtalálkozó helyszínén
zajlott.

A Fülöp-szigeteki Cserkész Szövetség (FszCs�Sz) februárban ötnapos „Béke Hírnökei” találkozót
tartott a szövetség központjában, Manilában, ami
a szigetország fővárosa is egyben. A találkozó
célja a Béke Hírnökei hálózat népszerűsítése az
országban. Az FszCsSz a második nemzeti cser-

Most, hogy kevesebb, mint másfél év van hátra
a találkozóig, javában tart az előkészület. Sok helyen elkezdődött a regisztráció, sőt egyes országokban már le is zárult.
Két feltétel
szükséges
ahhoz, hogy
résztvevője lehess a világraszóló eseménynek: 14
és 17 éves
közötti az
életkorod,
és tag ja vagy a Nemzetközi Cserkész Szövetségnek. (A Magyar Cserkészszövetség tag jaként ez automatikus.) A 18 éven felüliek
is részt vehetnek a világtalálkozón, ők az önkéntes csapat tag jaként az IST-t (Nemzetközi Törzs)
erősítik. A részvétel feltételeiről a Magyar Cserkészszövetség hamarosan tájékoztatást ad.
Naprakész (angol nyelvű) információkért érdemes felkeresni a 23. Világdzsembori honlapját:
www.23wsj.jp, vagy a facebook oldalát:
www.facebook.com/23WSJ2015
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kész szervezet, amely segít a helyi vezetőképzésben, hogy a Béke Hírnökei kezdeményezés
sikeres legyen. A szigetország 10 cserkészkerületéből 34 csapat 49 vezetője vesz részt a hálózatépítésben. Főként kószák és vándorok csatlakoztak, de felnőtt vezetők is besegítenek. A
szaúd-arábiai Abdullah király és Károly Gusztáv
svéd király, a cserkészmozgalom eredményeit
elismerve egy találkozón a cserkészeket a „Béke
Hírnökeinek” nevezték. Úgy vélik, hogy a cserkészek tevékenysége nagyban hozzájárul a világbékéhez. A Nemzetközi Cserkész Bizottság
(World Scout Comitte) 2011-ben hívta életre a Béke
Hírnökei kezdeményezést, melynek célja, hogy
felelős közösségi munkára inspirálja a világ több
millió cserkészét. Minden olyan közösségi cserkész tevékenység, ami pozitív változást hoz az
egészségügyi, környezetvédelmi, szociális területen, vagy helyi konfliktusokban, a Béke Hírnöke
projektnek tekinthető. További infó: http://scout.
org/node/76
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ni egy csakHogyan lehet újraéleszte
csapatot?
nem feloszlott cserkész

A svájci Zürich-kantonban
működő Albis & Felsenegg
Cserkész Csapat az elmúlt
hónapokban megmutatta.
A „Főnix projekt” egy jó példa az erőforrások hatékony
felhasználására. Korábban
aktív tagok, szülők és felnőtt
segítők részvételével sikerült életet lehelniük a mármár megszűnt csapatba. 2012 elejére a tagok
száma 60-ról kevesebb, mint 20 főre csökkent.
A vezetők lemondtak, a cserkész tevékenyég
már inkább csak papíron létezett. Néhány lelkes
tag úgy döntött, hogy egyesítik erőiket a csapat
megmentése érdekében. 2012 tavaszán válságtalálkozóra került sor a korábbi helyi vezetők és
a kanton központi cserkész csapatának vezetői között. Együtt meghatározták a legfontosabb
teendőket, majd szülői találkozót hívtak össze.

afgán
cserkészek
ajándéka

szegényeknek
téli ruhákat osztottak a

Egy 56 tagú afgán cserkész csapat téli ruházatot
osztott csaknem 250 nélkülöző családnak a nyugat Afganisztánban fekvő Ghor tartományban.
Az ottani cserkészek közösségi munkája nagyon
gyakran valamiféle segélyszállítmány elosztásában mutatkozik meg, hiszen nagyon sok a szegény. A város több mint 600 ezres lakosságából

Az első közösségépítő fórumnak a pünkösdi tábort találták
ki. Ezt már újra a szomszédos
csapattal partnerségben hozták
tető alá.
Nyáron nagyszabású kampányba kezdtek, hogy a fiatalokat elérjék. Egy új honlappal
gyűjtötték a kapcsolatokat, szórólapokat osztottak szét és minden fontos fesztiválon, közösségi összejövetelen hírét vitték a toborzásnak. 2012
őszén az erőfeszítéseket siker koronázta: megalakult az első kiscserkész őrs. 2013 tavaszán,
azaz egy év leforgása alatt a csapat létszáma
megháromszorozódott. A Főnix projekt sikeres
lett. A kezdetekkor a projektet átmeneti időszakra tervezték, de immár egy hosszú távú kezdeményezéssé vált, nem hagy ják abba. Céljuk,
hogy még népesebb csapat legyenek.

mintegy 1600 család számít hátrányos helyzetűnek. A mostani projektjük, a PARSA, a kilenc tartományban összesen 1500 aktív tagot számláló Afgán Cserkész Program keretében valósult
meg. Legfontosabb programjaik idén a béketeremtés fogalma köré szerveződnek. Az aktív tagok 5-féle jelvényt kaphatnak sikeres mozgalmi tevékenységük elismeréseként: Béke a családban, Béke az iskolában, Béke a közösségben,
Béke Afganisztánban, A béke követe.
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Idén két híres angol, a cserkészet
alapítója, Bi-Pi, és a képzelet
szülte Harry Potter lesznek
a Cserkészbál emblematikus figurái.
Szima-Máramarosi Eszter, az idei
esemény főszervezője, és egyik
segítője, Rudan János válaszolt
a kérdéseinkre.
mcs Immár 20. alakalommal rendeztek cserkészbált. Mit kell tudni a cserkészek ezen hagyományáról?
Az elmúlt húsz évben a cserkészbál a legnagyobb rendszeres cserkészprogrammá nőtte
ki magát. 1994-ben volt az első,
akkor még az Egry József utcai
Általános Iskola tornatermében.
A következő évben
azonban már méltó
helyére lelt a Budai
Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban. A bálnak minden évben más
keretmeséje és más főszervezője
van, de mindig a 25-ösök szervezik. Így biztosítjuk a tovább élő hagyományt, és a folyamatos megújulást egyszerre.

A sok-sok év alatt a tengernyi vendég számtalan dologgal találkozhatott a bálokon. Volt itt egér-futtató verseny, ír zenekar, táncverseny, karaoke és szimfonikus zenekar. Űrhajóstól püspökön át vitorlásversenyzőig rengeteg híres magyar tisztelt meg bennünket azzal, hogy elvállalta
a bál fővédnökségét. A 25-ös cserkészek pedig
16 magyar cserkész

mcs Beöltözős, vagy
elegáns?
Mindkettő! Örülünk, ha
valaki veszi a fáradtságot vagy bátorságot, és jelmezbe bújik.
Azt viszont elvárjuk,
hogy legalább elegánsan jelenjen meg
mindenki.

évről évre azon igyekeznek, hogy a vendégeknek – és nem utolsósorban saját maguknak –
igazán jó bált szervezzenek.

Sokat dolgozunk azon, hogy a cserkészbálnak
minél inkább báli hangulata legyen, az ide látogató vendégeknek igényes szórakozási lehetőséget nyújtsunk. Éppen ezért a bál hagyományaihoz hozzátartozik a különleges báli meghívó, a
méltó fővédnök felkérése, az alkalomhoz illő öltözet megkövetelése, a nyitótánc, és a báli hangulatot teremtő díszletek. Azon igyekszünk, hogy a
bál igazán kellemes találkozási alkalom és fórum
legyen, hiszen az ország különböző sarkaiban
munkálkodó cserkészvezetők számára ez az
egyetlen lehetőség, hogy élőben is találkozzanak,
együtt szórakozzanak.
mcs Hogyan alakult ki, hogy a 25-ösök szervezik az eseményt?
A bál ötlete csapattagunk, dr. Udvarhelyi Beatrix
(Trixi) fejéből pattant ki, ő szervezte az első
cserkészbált. Ennek olyan nagy sikere volt,
hogy elhatároztuk, minden évben megcsináljuk. Fontosnak tartjuk azért is, mert ez
az egyetlen olyan, minden évben megszervezett program, amely az ország és a Kárpát-medence minden tájáról sok cserkészt
vonz. Csapatunk környezete is támogatta és
támogatja ezeket az erőfeszítéseket, segítve munkánkat: a Budai Ciszterci Szent Imre
Gimnázium minden évben otthont ad a bálnak,
amely nélkül elképzelhetetlen lenne a megvalósítás. Ezúton is köszönjük nekik!
mcs Bi-Pi és Harry Potter között mi a kapcsolat?
Vagy nem kell keresni?
Nincs közvetlen kapcsolat kettejük között. A bál
idén pont Bi-Pi születésnapjára esik, a keretmese

pedig Harry Potterhez kapcsolódik. Egyébként
annyi kapocs talán mégis van, hogy a filmben
Harryt alakító Daniel Radcliffe és az író, J. K.
Rowling is cserkész.
Meghirdettünk egy „mémversenyt”,
ahol a művek Bi-Pihez, vagy Bi-Pi születésnapjához köthetők. A leg jobb alkotásokat kiállítjuk bálon, az alkotók
pedig jutalomban részesülnek majd.
mcs Mire számíthat a résztvevő?
Egy kis hangulatfestő forgatókönyvet kérünk.
A táncos lábúak a gimnázium
dísztermében, tehát elég nagy parketten este 8-tól egészen a bál végéig kedvüket lelhetik. Idén a Broadway Band zenekar szolgáltatja
a zenét, majd éjfél után Dj Bandi is
színre lép. És ha valakinek táncból ez még mindig nem elég, néptáncra is van lehetőség.
Ha valaki kifejezetten azért jön
el a bálra, hogy találkozzon régi ismerőseivel,
és egy jót beszélgessen velük, arra is lesz lehetősége. Ahogy eddig, idén is lesz több teaház,

mcs Tombola, bálkirálynő, bálkirály választás lesz-e?
2012-ben volt „bál szépe” választás, most már
harmadik éve lesz táncverseny, ahol a vándorkupa új gazdára találhat. A játszani vágyóknak
pedig készülünk egy
kvízzel, amivel
szintén értékes
nyereményhez
jutnak a szerencsések.
mcs Kitaláltatok
valami újdonságot az eddigi bálokhoz képest?
Idén először fellép egy cserkész
fúvószenekar,
az Anatidaephobia. Őket a legtöbb
cserkész augusztusban, a Nemzeti Nagytáborban ismerte meg, amikor
a záróünnepségen
adtak koncertet. Sok
újítással próbálkozunk idén is, reméljük, hogy a bálozó közönség
szimpátiáját is elnyerik az ötleteink!
magyar cserkész 17
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koktélház, illetve kakaóház, ahol le lehet ülni.
Keretmesés programok
is lesznek, és idén lehetőség lesz ún. arcelemzésen is résztvenni.

fotó: 400.

ó

budai cserkészek
mongúzos napozása.

a hón a p

képe
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xx. országos cserké

szbál!

tos. A 25.
k és a hel yszín má r biz
Az időpon t, a szervező
t betöltött
pa t vá r minden , 16. évé
Szent Im re Cserkészcsa
n, 19 órá tól a
ato
mb
februá r 22-én , szo
cserkészt az idei bá lra,
yi út 27.).
lán
Vil
(1114
ba
re Gim názium
Buda i Ciszterci Szent Im
öltözetben.
idén is alkalomhoz illő
Ahogy edd ig, meg jelenés
Ka
n. ttin tsa tok,
észbá l facebook-oldalá
Részletek a XX. Cserk
hu e-mail
rke
cserkeszbal@cse sz.
vagy írja tok az orszagos
cím re!
rsenyezn i,
atív vagy , szeretsz ve
Ha szereted a zenét, kre
tudsz! Idén
t is megmuta tha tod, mit
és szeretsz táncol ni, az
táncveres
teg
ge
ezésre kerül a fer
ugya nis ismét megrend
rsz,
aka
i
ezn
ntk
jele
etein bel ül. Ha
r
seny a Cserkészbá l ker
má
iben
elkülden i egy videót, am
nincs más dolgod, min t
ért
tek
zle
vezett koreog ráf ia. Rés
látható az előadásra ter
nna@
ná l csst., (25.): stipkovitsa
ná
érdeklődj Stipkovits An
el!
rad
ny idén sem ma
gmail.com . A nyeremé

fehova
2014. február 13-16. között várják
a Kárpát-medence vadásza it,
horgászait és természetkedvelőit a
HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban .
Program:
• Trófeakiállítások – több mint 100
egyedü lálló trófea
- Magyar vadászok trófeái egzotikus tájakról
- A Kárpát-medence legszebb
vadásztrófeái
• Puskaművesek és késművesek
látvány bemuta tója – a látványos bemuta tó
betekintést enged a puska és késkészítés, valamin t díszítés folyama tába
• Solymász, kisállat és vadászkutya
bemuta tó
• Horgászsuli és vetélkedő gyerekeknek
• Óriás akvárium - sztárhorgászok bemutatói
• Nemzetközi Fotópályázat - bemuta tó
• Ifjúsági Vadászkürt Fesztivá l…
…és még sok minden más! infó: http://w ww.fehova.hu
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A Szerbiai Cserkészszövetség szeretettel vár
magyar cserkészeket is a 9. Szerb Dzsemborira. A tábor helyszíne folyókkal és tavakkal van
körülvéve, ami számos szabadtéri programra
ad lehetőséget. A természetvédelem, a sportok,
a kultúra és hagyományok, a kirándulás, a vízi
programok, valamint a tudomány és technológia
iránt érdeklődők nem fognak unatkozni.
A tábor helyszíne: Bela Crkva, a Néra folyó völgyében, Vajdaságban.
A tábor ideje: 2014. július 25. - augusztus 8.
Korosztályok: cserkész, kósza. 19 éves kor felett
a Nemzetközi tábortörzsbe (IST) várják a jelentkezőket.
A tábor díja: résztvevőknek 180 euró, IST-nek
ennek 75%-a, vagyis 135 euró
A tábordíj tartalmazza: étkezés, programokhoz
szükséges anyagok, emléktárgy, rövid kirándulások, repülővel való utazás esetén fuvart Temesvárról, vagy Belgrádból a dzsembori helyszínére,
illetve vissza.
Jelentkezési határidő: 2014. március 1.,
az intercom@cserkesz.hu-ra küldött e-maillel.

mohácsi busójárá
s

Februá r 27-március 4ig rendezik a hagyom
ányos mohácsi busójár
ást a farsa ng i népszo
káshoz ka pcsolódva .
A szervezők idén is
rengeteg progra mmal
készültek.
Progra m ízelítő: Kisfar
sa ng – „M aszkot ölt
apraja-nagy ja”, farsa
ng i felvonu lás, busójár
ási
eszközök bemu tatója
, Busó táncház, Masz
kok
és kiegészítők kiá llítá
s, Vujicsics koncert, Alm
a
együ ttes koncertje, bu
sólakodalmas menet,
máglyagyújtás és bu
sók körtá nca, és még
szám talan progra m!
infó: http://w ww.moh
acsibusoja ras.hu

árvízi em léknap
2014. március 8-án kerü l meg rend
ezésre az Árvízi Emlékna p
a szegedi Dóm téren. Az 1879-es
Nagyárvíz Szegedet szin te
a földdel tette egyenlővé. Az is
kérdés volt, érdemes-e egyáltalán újra felépíteni a teljesen
elpusztu lt várost. A polgárok,
az ország és egész Európa
összefogásának köszönhetően
azonban még is új jáépülhetett
Szeged, és ehhez kapcsolódik a Dóm , azaz a Fogadalm i
Tem plom építése is. Szeged történelm
ét nagy
mértékben meg hatá rozó esemény
re emlékezve kerü l idén
immár tízed ik alka lommal meg rend
ezésre a Szeged- Belvárosi Plébánia és a dél-alföldi cserkész
ek szervezésében az
Árvízi Emlékna p. A rendezvény célja
, hogy az összefogás
és egy üttműködés erejét megélve
emlékezzünk Szeged
új jászületésére. Az előző évekhez
hasonlóa n idén is színes
prog ramokka l készülnek a szervez
ők, akik remélik, ismét
több száz cserkész látogat majd
ki az esemény re. A tervek
szerint kézműves prog ramok, mise
, tábortűz, kiáll ítások,
sok-sok játék, például városi cser
készjáték, báb bemutató, a
TITOK klub prog ramjai (öko-sátor),
orgona-bemu tató, kovácsolás, lovaglás, íjászat és kiscserk
ész rajzpályázat is vár az
érdeklődőkre. További infó: http://ar
vizinap.cserkesz. hu

fal 25.
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vajdasági dzsembori

et
Formabontó táborral készül a Ném
megy
hog
),
(BdP
tség
öve
zsz
rkés
Cse
emlékezzen a berlini fal
leomlásának 25. évfordulójáról. Egy közel három
hetes utazást terveznek
Berlintől a Bajkál-tóig,
érintve Varsót és Moszkvát. Az utat vonattal teszik
meg, az út majd 9000 km
zibériai
hosszú, és sokáig a híres transzs
at
von
a
n
zbe
Útkö
d.
vasútvonalon hala
a
l
aho
is,
n
roso
yvá
nag
áthalad több
lkedők
résztvevők itt városnézés és veté
hely
a
meg
k
segítségével ismerkedne
atút
nevezetességeivel. A hosszú von
a
vár
s
rozá
tábo
os
nap
pár
végén egy
ők
rvez
sze
résztvevőkre a tó partján. A
tkejelen
yar
örömmel fogadják a mag
ram
zőket. A regisztráció elindult, a prog
tő
érhe
n
linke
bi
aláb
az
lapja
hon
hivatalos
el: http://scoutingtrain.org
Időpont: július 31.- augusztus 19.
A jelentkezés feltételei:
• 16. életév betöltése
• előzetes regisztráció
még
• tábordíj bef izetése ( jelenleg
li ös�körü
euró
0
100
de
díj,
fix
s
ninc
szegre kell szá míta ni)
lább
• angol vagy német nyelv lega
e
eret
ism
középfokú
etesen
A jelentkezési szá ndékot előz
sz Péter
Erdé
:
felé
SZ
jelezni kell az MCS
ail.
@gm
etro
sz.p
erde
il:
csst. (831 .), ema
u
sz.h
erke
@cs
rcom
inte
az
és
com ,
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Nógrádi Gábor több
ában című könyve volt,
utc
k
lán
Pa
a
s
blá
ra
ek
nagy sikere a Gyer
esítettek.
ereplésével meg is film
sz
fő
rt
be
Ró
i
lta
Ko
bb
késő
ni indul, de egy
ik legbenőségesebb
Tavaly év végén az egy
szálat is tartalmahangulatú, több életrajzi
2005-ben meg jelent
zó kötetét, az eredetileg
cíÉdes Munyimunyit új
men adták ki – ez talán nem is baj… Mindenesetre A tengeren is
.A
túl cím vagányabb
ébegy
’
nyi
imu
’muny
ként a történetben szereplő édesanya meséiben szereplő Miki majom nyelve, ami nagyon
sok mindent jelenthet,
de ezért csak a ő és a
gyerekei értik meg.

úsz
édesanya szokása szerint
an nyoma vész.
arb
vih
i
ger
hirtelen támadt ten
de a parti őrség nem
Lázas keresés kezdődik,
találja. A család kétségbe
esik, a kis Kata megnyugtatása a legnehezebb kihívás. Az anya nem kerül elő, ezért kénytelenek
visszatérni Magyarországra. Bár holttest hiányában nem nyilvánítják
halottnak, az emberek
.
valójában ezt gondolják

A könyv a gyász és a
remény csodálatos meséje. Az izgalmas, több
szálon játszódó, helyen
téként krimiszerű tör
net főszereplője a Bánáti
aki egyben a család
család. Edit, az édesanya,
k, kishúga Kata, nővéfeje is, a tízéves Benede
hegedűművész apa,
re Dóra, na és persze a
gozatban így mutatdol
i
Tamás. Ben egy iskola
családunkban anyu a
ta be a családját: „A mi
a a kishúgom, Bobi
családfő, apu hegedül, Kat
hülye nővérem.” A töra kutyánk, Dóra meg a
zai nyaralása előtt
ténet a Bánáti család niz
kezésük után minden
egy nappal indul. Megér
okban az eseménap
jól megy, de az utolsó
ábban úszóbajnok
nyek felgyorsulnak. A kor
22 magyar cserkész

a
Benedek nem veszti el
ben
tos
biz
ő
reményt,
ne, hogy anyukája életben maradt, és hamaro
ul
san visszatér. Ráadás
rá hárul a feladat, hogy
négyéves kishúgának is
erőt adjon, hiszen neki
teljes igazságot. Tanem mondhatták meg a
gy csempészek haVa
lán az ufók rabolták el.
jommal igyekszik
ma
i
Mik
jójára került, és épp
elárulunk, hogy az író
hazakeveredni. Annyit
kat hamar beavat a
minket, mindentudó olvasó
lon fut a cselekmény.
titokba, és innen két szá
nincs szinte semA történetben egyébként
g, más szóval csak
me
ne
mi, ami ne történhet
amennyi velünk is
annyi csoda van benne,
. Az író stílusa lebilinbármikor megtörténhetne
almas, és irtózatosan
cselő, a cselekmény izg

jó humorral
megírt. Benedeket és Katát
kivéve mindenki kap a tulajdonságai miatt megérdemelt cikizésből,
de azért az író
ezt nem viszi túlzásba, szereti a
szereplőit. Főleg a
gyerekeket, akikről
- valójában a felnőtteken ironizálva
- így ír: “A gyerekek
nagyon kreatívak. Renget
eg munkába kerül nekünk, szegény felnőttekne
k kinevelni belőlük ezt
az idegesítő képessége
t, de többnyire sikerül.”

szamárfül
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fülpresszum
Nógrádi Gábor Nyíregyházán
született 1947-ben. Az iskolában
jó tanuló volt, kilenc éves kora
óta írt, először verseket, majd
később novellákat is. Szülei
szerint azonban „rendes”
foglalkozást is kellett tanulnia,
ezért építőipari technikumba járt négy évig. „Ott
kaptam jogosítványt, például öt tonnaméteres
toronydarura is, de senkinek sem javaslom,
hogy a daru közelében tartózkodjon, ha azt én
irányítom.” – írja magáról a honlapján. Regényírás mellett filmforgatókönyveket is ír.
• Eredeti meg jelenés: 2005
• Új kiadás: 2013, Móra kiadó
• Műfaj: ifjúsági regény
• Terjedelem: 216 oldal
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többdimenziós kreatív játék algoritmusát,
azaz azt az elvet, miként működik pontosan, nem egyszerű megfejteni. A mandorla
két egymást metsző körből áll, melyeket ívelt vonalak mandulaforma és négyágú csillag motívumokra tagolnak. A játék formájának alapja egy
régi, mandorla néven ismert szimbólum. A mandorla szimbóluma a szentléleknek és sok-sok
vallási-szellemi, idegen szóval spirituális megnyilvánulásnak szinte
minden kultúrában. A
távol-keleti kultúrából
származó mandalával
való hasonlóság nem
véletlen.

a

A logikai játék első
ránézésre egyszerűnek tűnik, de aki kipróbálja, hamar rájön, hogy bár egészen másként, de a
rubik kockához hasonlóan nem is olyan egyszerű kirakni. A játék célja, hogy miután összekeverted a két mozgatható félkört, visszaállítsd az eredeti állapotába, azaz kirakd a mandorlát eredeti
alakjában és színeinek helyes sorrendjével.
A körök metszéspontjában kialakuló középső
mandorla (mandula) és az azt körülvevő két
„hold” eltérő színűek. Magyar fejlesztésről lévén
szó, a játék eredetileg nemzeti zászlónk színeit
viseli: piros-fehér-zöld színekkel készült. A mandorla két félköre szabadon mozgatható körbe,
de csak 120 fokonként jön létre közöttük kapcsolat, és csak ezáltal tudjuk mozgatni a mandula és a csillag alakzatokat egymáshoz képest. A
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játék viszonylag egyszerű felépítése ellenére a
Mandorla kirakása sok fejtörést okoz, nagyon nehéz az eredeti állapotba visszaforgatni. Állítólag
a legügyesebbeknek is legalább egy hét alatt sikerül.

gy !
találd ki hol va
magyar Nemesys
Games fejlesztői
csapata még tavaly tavasszal egy versenyre készítette el a
Pursued (kb.: üldözött) elnevezésű, böngésző alapú játékot. A játék kerettörténetre épül: elrabolnak téged, majd elszállítanak egy ismeretlen helyre, de kiszabadulsz. Ott
találod magad egy város vagy falu utcáján, esetleg távol minden lakott területtől. Ahhoz, hogy
megmenekülj, és egy barátod érted tudjon jönni,
meg kell neki mondanod, hol vagy. Ezt kell kitalálnod. Mindez persze időre megy, mert a sarkadban vannak az emberrablók. Ha záros határidőn
belül nem tudsz segítséget kérni, azaz megmondani, hol vagy, újra elkapnak: game over.

a

De hát pont ez a lényeg! A google térképén, egészen pontosan a street view nézetben ugyanis
– ki ne tudná – körbenézhetsz, sétálhatsz az utcákon, és különböző jelekből (feliratok, épületek,
utcanév táblák, útjelzők) kell kitalálnod, hol vagy.
Remek szórakozás, sok szép

visszafelé számláló óra, mellette közvetlenül egy mobiltelefon
egy szövegdobozzal. Ide kell beírni, hogy szerinted hol vagy. Ha eltalálod, megmenekültél, és újabb
pályát kezdhetsz.
Egyelőre kevés magyar pálya
van, de azért még határon túli magyar helyeket
is találni. A fejlesztők viszont lehetőséget adnak
további pályák készítésére is! Ez nem bonyolult,
a kezdőpont földrajzi koordinátáit kell beállítani.
Ha nem megy, egy rövid oktatóvideón el is magyarázzák, hogyan kell. Jó szórakozás lesz, ha
barátaiddal egymásnak készítetek feladványo-
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A játékkörnyezet az
eddigi legrealisztikusabb grafikán is túltesz! :D Kifejlesztésével ugyanis nem
sokat kellett foglalkoznia a csapatnak,
mert egy egyszerű,
de nagyszerű ötlettel a google mapsbe építették.

d
e
u
s
r
pu
várossal, illetve
azok utcáinak
hangulatával lehet ekképpen
megismerkedni,
ahová remélhetőleg később el is
jutunk. Jelenleg 15
pályán lehet játszani, de az első 5
után a többi eléréséhez a fejlesztők
Facebook oldalára
kell ellátogatni a kódért.

Navigálni az egérrel és a billentyűzet gombjaival is lehet, talán a kurzornyilakkal a
legegyszerűbb. Az egér ez
esetben is jól jön, hiszen azt
mozgatva helyből is körülnézhetünk a „fejünket forgatva”. Az egér görgőjét használva bármelyik nézetből nagyíthatunk,
ami például feliratok, táblák leolvasásánál kecsegtet eredménnyel. A képernyő alján található a

kat. Például, ha ismeretlen piciny
magyar falvakat állítotok be, és
küldtök el egymásnak megfejtésre.
Hátránya a játéknak, hogy csak
élő internetkapcsolat esetén működik, és sokan talán a magyar
nyelvű menüt is hiányolják majd.
Szerencsére azonban azok is könnyen boldogulnak vele, akik nem tudnak angolul, mert itt nem
a szöveg a lényeg. A játékot a pursued.nemesys.
hu címen lehet elérni.
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szöveg: Pej András

. sz. Szent
25 éves a 400 észcsapat
serk
Péter és Pál C

évforduló
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az erő!

25 év nem kevés idő. Ezt csak onnan
tudom, hogy én is éppen ennyi idős
vagyok, meg a cserkészcsapatom is.
Na de vajon mi ilyenkor a teendő?
z embert általában minden születésnapja alkalmából felköszönti a családja, rokonsága, barátai. Kap
ajándékokat, jó esetben szerveznek neki valamilyen kis
összejövetelt is. Ha nagyon
meg akarják lepni az illetőt, akkor mindezt titokban szervezik meg, hogy
még nagyobb legyen az öröm. Én néhány hete
ünnepeltem életem 25. évfordulóját. Általában az
ehhez hasonló jelentősebb dátumokat, évfordulókat kiemelten szoktuk kezelni, nagyobb jelentőséget tulajdonítunk nekik. Számomra ilyen volt a
18. és a 20. születésnapom is. Előbbi azért, mert
hivatalosan felnőtté váltam, utóbbi pedig azért,
mert átléptem a második X-et.

a

magasba dobni a 25 éves jubileumon. Egy újonc,
aki még csak néhány hónapja van a csapatban,
nem fog ja érteni, hogy mit jelent egy ilyen évforduló, főleg, hogy ő maga még feleannyit sem élt,
mint a csapat. Nehéz ügy, miként lehet méltó ünnepséget szervezni egy csapat 25. évfordulóján.
A megoldást végül saját élményeimből kiindulva
találtam meg. Egy negyed század alatt sok fiatal tölt el több-kevesebb időt a cserkészeink között. Ezt az erősséget kell kihasználni. A 400. sz.
Szent Péter és Pál Cserkészcsapat vezetőségével
azt határoztuk el a 2014-es évre, hogy minél több
embert szeretnénk megmozgatni az ötleteinkkel,
mind a csapattagok, mind a nem cserkészek közül is. Biztos, hogy nagyra törők a céljaink, de a
Jóisten segítségével és közös munkával sikerülhet megvalósítani terveinket.

te r és
sze nt pé

0.?
mi ért 40

Ez alkalommal is így történt. Végiggondoltam az
eddigi életemet, próbáltam számba venni, hogy
mit értem el eddig, és milyen céljaim vannak
a jövőre nézvést. A leg jobb mégis az volt az
egészben, hogy rengetegen gondoltak rám, éreztem, hogy sokan vannak mellettem. Bizonyára
fura lehet, hogy magamról írok. Ígérem, mindjárt
összeáll a kép.

új csapattagok, illetve a családjaik is meghívást
kapnak. Külön figyelmet szentelünk annak, hogy
minél több fotó készüljön az akcióinkról. Novemberben egy bállal tervezzük megkoronázni az
egész éves akciót. Ezen felül szeretnénk minden
korosztályt bevonni az emlékezésbe, ezért szervezünk különböző pályázatokat, ahol őrsönként
és egyénenként is indulhatnak a cserkészeink.
Készíthetnek plakátokat arról, hogy miért jó cserkésznek lenni, indulhatnak a „Pózolj 400-assal!”
fotópályázaton. Videókat, interjúkat készíthetnek
egymással, kevésbé aktív csapattagokkal vagy
akár nem cserkészekkel is, ezekből pedig később
rövidfilm is készülhet. Jutalmazni fog juk a legkreatívabb ötleteket különböző meglepetésekkel, különleges programlehetőségekkel. Készülünk tárgyi
emlékekkel is, mint például jubileumi felvarró, póló,
illetve azt szeretnénk, hogy egy könyv is készüljön a csapat elmúlt 25 évéről.

Egy cserkészcsapat kissé más, mint az ember. Mások falatoznak az öt éves születésnapi tortából és megint mások fog ják a konfettit a

Azt remélem, hogy a jövőben egyre hangosabban fog szólni a csatakiáltásunk: „Habverő, Habverő, Péterpálban az erő!” Nekem cserkészként is
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Annak érdekében, hogy egy valóban emlékezetes évre tudjunk visszanézni egy év múlva, külön programokat is szervezünk a szokásosnak
mondható eseményeken kívül. Februárban egy
csapatszerrel veszi kezdetét a rendezvénysorozat. Áprilisban piknikezni fogunk, melyre a régi és
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Sok más csapat is idén ünnepli (új já)alakulásának 25. évfordulóját. Ez egy jeles alkalom, így
arra biztatok mindenkit, hogy vegye ki a részét
a munkából és az örömből, hiszen csak úgy van
értelme az emlékezésnek, ha egyábbi csapatok!
v
to
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á
V
más mellett álltok
át is
bemutatkozás z.hu
és érzitek, hogy
s
e
mcs@cserk
a mellettetek álló
cserkész támogat
titeket, segít nektek. Tegyétek hát emlékezetessé,
mert ez az év rólatok szól!
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ebruár utolsó csütörtökén vége a farsangnak, a báli szezonnak. Kövércsütörtök után gyorsan közeledik a húshagyó kedd, majd hamvazószerda, amivel kezdetét veszi a negyven napos böjt húsvétvasárnapig. Hamvazószerda a tél temetésének ideje, ezzel temessük el mi is a téli kuckózás,
nassolás szokását, és készüljünk fel a tavaszra. Tisztítsuk meg testünket is! A nehéz, zsíros, húsos
ételek helyett könnyű leveseket, salátákat, egészséges gabonákat fogyasszunk, de azért ne sanyargassuk magunkat! Egy jó kis barátfüle, mértékkel fogyasztva azért lecsúszhat a bendőnkbe.
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1 kg burgonya
1 db cukkini
5 db tojás
1 nagy pohár tejföl
15 dkg reszelt kemény sajt
5 dkg vaj
2 ek. liszt
6 dl tej
2 gerezd fokhagyma
snidling, petrezselyem
só, fehér bors

A lehetőleg egyforma méretű krumplikat folyó víz alatt megmossuk, és sós vízbe tesszük,
míg megfőnek. A tojásokat is megmossuk, hideg vízbe tesszük fel, hogy a hőkülönbség miatt ne repedjen meg a héja. 10-15 percig főzzük,
majd hideg vízbe tesszük. Közben a burgonyát
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megtisztítjuk,
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ssá, frissítővé teszi,
vest kissé sava ny ká
ezért adjuk hozzá.
• 70 dkg sá rga répa
• 20 dkg alma
• 1 póréhagyma
• 3 evőkanál olaj
„a hús
A karnevá l szó valószínűleg a középkori latin carne levare,
ányos magyar
• 2 dl tejszín
hagyom
a
l
karnevá
A
ki.
alakult
sből
kifejezé
sa”
elhagyá
es, vagy víz
Az ősi
• fél liter zöldség lev
ünnepek közül leginká bb a farsang nak feleltethető meg.
ás sok kultúrában
éj
fah
télbúcsúztató, tavaszköszöntő jelmezes, táncos mulatoz
• só, bors,
n

tudtad? karnevál

francia rakott krumpli cukkinivel
A sült tejföl illata, az olvadt sajt kérge azért
kárpótol a böjtös napokért. Ha még szaftos
zöldségeket is teszel hozzá, igazán finom, laktató és egyszerű ételt tudsz készíteni. A franciás fogásban eleve nincs kolbász, ahogyan mi
készítjük, a ráadásként hozzáadott zöldségek
– mi most a cukkinit választottunk – ezt az
egytálételt vitaminban, és rostban még gazdagabbá teszik. Az alábbi recept négy fő részére
tesz ki bőséges adagot.

leves almával

kanálgép

!
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,
carnheús, ég veled…

sárgarépa krém

szilvalekváros de re

szúrjuk meg villával, és ha könnyen halad benne
a hegye, készre főtt. Leöntjük róla a forró vizet,
és szintén hideget engedünk rá. A vajat megmelegítjük, beletesszük a lisztet, az apróra vágott fokhagymát. Sózzuk, borsozzuk, és lassan
felöntjük a tej jel. Folyamatos kavargatás mellett
megvárjuk, míg besűrűsödik a mártás – ezt hívják besamelnek –, és beleszórjuk az apróra vágott zöldfűszereket is. A cukkinit fél centis szeletekre vág juk. Egy jénai tálat kivajazunk, vagy
margarinnal kenjük ki, szórhatunk bele zsemlemorzsát, amivel egyenletesen befedjük a tál oldalát és alját. Tojásszeletelővel felkarikázzuk a
meghámozott, megtisztított krumplikat és a tojásokat, majd rétegenként rakjuk a tálba. Krumpli,
cukkini, tojás, pár kanál besamel, és így tovább.
A tetejére kerül a tejföl, és a reszelt sajt. Addig
sütjük 180 fokon, míg piros lesz a teteje.

lye

t. Hagyományosa
szerepet kap, utóbb a vallási ünnepek közé is bekerül
farsang i karnevá lt a
vízkereszttől ( január 6-ától) hamvazószerdá ig tart. A
k meg.
húsvétot megelőző 47. napon, húshag yó kedden rendezi

Szi ntén krumpli, csa k mo
st édesen . Ősszel a fris
s
szi lva kerül ebbe a tés
ztába , akkor szi lvásgo
mbóc
lesz belőle, télen a sűrű,
szi nte fekete lekvá r olv
ad
bele a szá nkba , így les
z egy pilla na tra ismét gy
engéd nyáru tó. Ha ma rad
a tésztából, érdemes nu
dlit
sodorn i belőle, és cukroz
ott má kka l elfogyasztan
i.
• 1 kg „lisztes” vagy „c”
burgonya (Bá rmely ik
krumpli megteszi , de
ez a leg jobb. A kofa
tudni fog ja…)
• 30 dkg liszt
• 1 tojás
• 5 dkg vaj/zsír
• só
• kemény szi lva lekvá r
• 4 ek. étolaj
• 2-3 ma rékny i zsemle
morzsa
A megmosott burgonyát
megfőzzük. Ha kihűlt, lehúzzuk a héját, és krump
linyomón áttörjük. Az

olajon megpirítjuk a mo
rzsát, aranybarnára. A
hideg
törtburgonyát összekeve
rjük a tojással, vaj jal, csi
pet
sóval és a liszttel. A tés
zta legyen rugalmas, ne
túl
kemény, jól nyújtható, és
minél kevésbé ragadjon.
Egy nagy fazékba tegyü
nk fel sok vizet, forrásig . Egy ala posan kiliszte
zett deszká n ny újtsuk
ki
a tésztá t, a ny újtófát is
lisztezzü k be előtte, ak
kor
nem tapad rá a tészta .
Fél cm-es vékonyságú
ra
ny újtsuk. Az egy ik felé
re egyen letes távolság
okra
tegyünk egy teáska ná
lny i lekvá rt, legalább egy
-két
uj jny i távolság legyen
a kupacok között, majd
haj tsuk rá a tészta szabad
on ma rad t felét. A kup
acok
mellett lenyomoga tjuk
a tésztá t, és derelyevá
góval
felvág juk. Mielőtt a for
ró vízbe tesszü k, a szé
leket
erősen nyom kodjuk öss
ze. 8-10 da rabon kén t főz
zü k meg a ba rátfülét. Ha
ma r feljön a víz tetejére,
akkor lehet kiszedni szű
rővel, és a forró morzs
ába hem pergetni. Aki úg
y szereti, szórja meg fah
éjas porcukorral. Vigyázz
! Meg ne égesd a nyelv
ed
a forró lekvá rra l!
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szöveg: Molnár Szabolcs
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Akkor, amikor valaki böjtről beszél,
általában az jut az eszünkbe,
hogy az a húsevés tilalmáról, és
általában a megszokott módon
való táplálkozás valamennyi ideig
tartó csökkentéséről, vagy teljes
elhagyásáról szól. Pedig…

amelySzámos része van az életü nknek,
soka t
aki
re ráférne a böjt. Például annak,
i
igaz
az
i
thet
jelen
búj ja a szám ítógépét, az
rképe
a
nti
ökke
lecs
n
böjtöt, ha tuda tosa
nyő előtt töltött órák számát.
elinMos taná ban történt. Egyi k reggel
felapi
azn
zem
gez
elvé
y
hog
dulta m,
ada taimat, a telefonomat pedig otthon hag ytam . Akkor
vettem észre a hián yát, amikor az autóban ültem , és a
benzinkú tról hajtottam ki. Ha
olya n hely re meg yek, ahová
nem ismerem az odavezető
utat, akkor előveszem a GPS em – tudod, ha nincs eszed,
legy en GPS -ed –, és felhasználom a tájékozódásba n a seen, sem
gítségét. Nem volt sem a zsebemb
ászok
–
le
a táskámban, nem csúszott
é,
mell
olja
konz
ar
sos módon – a kézi fékk
tuda
r
Ekko
m.
tette
sem
a
és a csomagta rtób
on
otth
űleg
szín
való
y
hog
,
nem
ben
tosodott
y a reggeli
maradt. Azt nem válla lhattam, hog
érte, mer t
k
gye
ame
haz
csúcsforgalomba n
t úgy
tehá
idő,
az
volt
os
így is elég szor
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dön töttem, hog y a napoma t a mob
ilkészülékem
nélkül fogom eltöl teni. Vidékre indu
ltam , ezér t a
régi jó szokást feleleven ítve elővette
m az autós
térképemet, hog y a gyermekkén t
az őrsi gyű léseken elsajátított térkép- és tájékozód
ási ismereteimet felhaszná lva jussak el a Deb
recentől körülbelül harm incöt kilométerre lévő
településre.
Bevallom , elein te kics it ideges volta
m amia tt,
hog y vaca kolnom kell a térképpel,
de aztá n
egy re jobban belejöttem, és a vég
én még élveztem is.
Am ikor megérkeztem , kerestem
egy telefonfülkét, hog y felh ívjam a feleségem
et. Am int beleszól tam a kagy lóba , az volt az első
mondata , hog y
otthon hag ytam a telefonomat. Tehá
t biztos lehettem abban, hog y nem tűnt el, han
em otthon maradt.
Miután meg nyugtattam afelől, hog
y minden rend ben
van velem, gondola tban át kellett
szerveznem a napomat úgy , hog y tuda tába n volta
m annak: nem
lesz velem a titká rom , vag yis a
telefonom.
Az a típusú ember vag yok, aki a
telefonjá t tekin tve mindent egy
lapra tesz fel: az számomra az
információs központ, a jegyzettöm b, a hatá ridőnap ló, az internetes böngésző, és a kollégáimmal való kom mun ikációs csatornán lévő ajtó kilincse, vag yis
tény leg olya n, mint egy igazi assz
isztens. A készülékem hián yában, tehá t mindezek
et nélkülözve, elég alaposan át kellett szer
veznem a napomat. Minden információ el volt
rejtve ben ne
számomra, de abban a helyzetben
nem tudtam
rá alapozn i.
Tudjátok, ennek a napnak a legérdek
esebb része,
ami miatt még mos t is hálás vag yok
a történtekért,
az, hog y elkezdtem úgy dolgozn i
aznap, mint egy

Talá n éppen ez a böjt lény ege! Am ikor böjtö lsz, lehetőséged nyíli k arra , hog y a
mindennapi kom fort nélkülözése közben felfedezd
magadban és a körn yezetedben az igazán értékes tulajdonságokat. Böjt sorá n rádöbbensz, hog y számos fölösleges dolog van az életedben, amelyek elhomály osítha tják az értékes dolgok
meg látásána k esél yét.
Akkor, amikor vala ki böjtről beszél, általába n az jut az
eszü nkbe, hog y az a húsevés
ott módon való
tilalmáról , és általába n a megszok
csökkentéséről,
táplá lkozás vala men nyi ideig tartó
ig Jézus azt
Ped
.
szól
l
vag y teljes elhagyásáró
léknál?” Az
táplá
a
élet
az
-e
mondja, „nem több
al több.
sokk
y
hog
ti,
kelte
érzé
is
a
előbbi péld
lyre ráame
ek,
Számos része van az életü nkn
iltelemob
a
ez
en
emb
férne a böjt. Az én eset
lni
soro
még
tne
lehe
de
ti,
jelen
fon használa tot
tartozik.
bele
e
körb
a
e
ebb
ami
ot,
dolg
rengeteg
dok, ezreA kereszty én egy ház az évszáza
ásrendszerét,
dek sorá n kiala kította a maga szok
n nyugszi k,
tásá
taní
amely alapvetően a Szen tírás
kor, az
stoli
apo
az
a
tartj
de nag yon fontosna k
z ped ig
Ehhe
sát.
tartá
meg
k
tána
Óeg yház gya korla

kiegészítésként hozzáta rtozik a hag
yomán yok tisztelete és ápo lása is. Kato
likusok és protestá nsok ebben a kérd
ésben nem sokban térnek el egy más
tól. A
legszem betű nőbb különbség talán
abban
nyilvánu l meg , hog y a reformáció
egy házai csak azokat a szokásokat tartj
ák követendőnek, amelyeket a Szen tírás
tanítása alátámaszt és megerős ít. Egyébkén t
elmondható,
hog y böjtü nk alapvetően két forrá
sból táplá lkozi k.
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tudtam,
normális ember. Ha vala mit nem
, hanem a
meg
m
ezte
nem a telefonomtó l kérd
ségem,
szük
volt
re
tség
segí
mun katá rsam tól. Ha
ekifej
sett
kere
a
be
írtam
be
glenem a Goo
mvére
test
zést, hanem az egy ik lelki pásztor
tájén
ésbe
kérd
a
hez ford ultam , aki ebben
ig jegy kozottabb volt nála m. Am ikor ped
ciót
funk
fon
dikta
a
nem
tt,
kelle
zetelnem
egy tolm
ette
előv
em
han
be,
m
solta
kapc
gattam
lat meg egy füzetet, és írtam . Moz
ondolva ,
zag
Viss
t.
ama
agy
az uj jaimat és az
t
mer
volt,
nap
s
csodálato
többet kellett másokka l
beszélgetnem , mint máskor, és felfedeztem a munkatá rsaim mal való kapcsolatom ban egy sor értékes
dolgot.

Az egy ik a húsvét előtti nag yböjt, amely a húsvétot,
Krisztus feltá madásának ünnepét megelőző neg yven nap ig
tart, és legerőteljesebb pon tja Nag ypéntek, az Úr halá lának nap ja. Ez a böjt emlékeztet ben nün ket Jézus életének egy ik nag y meg próbáltatására , a pusztába n töltött neg yven napos böjtre. A
neg yvenes szám egy sokkal
korá bbi történetre, az Ószövetség népének Egyi ptom ból
történő szabadu lásá ra emlékeztet, amelynek sorá n a
Kánaán földjére való megérkezést neg yven évig tartó pusztai vándorlás előzte
meg . Ez az időszak nélkülözésekkel teli, embert próbáló időszak volt a nép életében.
A más ik forrás ped ig nag ypéntek
. A kereszty ének – főleg a kato likusok, de sok
protestá ns is
– minden pén teken, az Úr halá lára
való emlékezés jegy ében , nem esznek húst. Soka
n macerásnak, fölös leges aszkézisnek
tartják
ezt a szokást, azonba n aki hely esen
él ezzel az eszközzel, az sok áldás rész
esévé
válhat. Például hadd említsem meg
, hog y
egy kato likus isko lába n is tanítok
– református gyermekeket hitta nra –, aho
l ann yira
finoman főznek, hog y az ebédet
gya kran
ott fogy asztom el. Pén tekenkén t soká
ig csak
böjti men ü volt, tava ly vezették be,
hog y a
két választható étel közü l az egy
ik húsos, és
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y nem csupán
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gyermekkor i bará tom , aki informa
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nem csak felhaszná lói szin ten
en is renenő
túlm
n
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gépfüggővé, de a mun
kezd te
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onnan, hanem
a
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vitte
dés lett, még soha nem
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ross
Egy
.
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men
mind ig a felesége
este hat óra
napot követően elha tározta, hog y
ta minden
Azó
után be sem kapcsolja a gépét.
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kakukkfű
Sziklakertek közkedvelt növénye, no
meg a konyháé. Kiváló fűszernövény
sültekhez, levesekhez, emiatt
minden háztartásban megtalálható,
mindennapi növény. Azt már
kevesebben tudják, hogy gyógyító
hatása is van.

kakukkfű egy csodálatos, sokrétű felhasználásra alkalmas gyógyfű. Hazánkban vadon
(keskenylevelű kakukkfű - thymus serpyllum) és termesztve (kerti kakukkfű - thymus vulgaris) is előfordul. Talajon elfekvő szárú, igen jellegzetes, aromás illatú, apró kerek levelű növény.
Virága, melynek színe a fehértől a rózsaszín-lilásig előfordulhat, júliustól-októberig nyílik.

a

Leveles hajtásait a virágzás elején, májustól-júliusig, szár nélkül gyűjtjük. Ha hajtásait késsel, a fás
részek felett vág juk el, akkor a növény az évben
többször is szedhető. Vigyázat, könnyen kifordul
a gyökere, ha nem vagyunk elég óvatosak vele!

öko

este egy ütt játszik a fiával, a feles
ége ped ig
több időt tud magára ford ítan i, mer
t azt is elhatá rozta, hog y másnaponként ő
viszi haza
gyermekét, aki azóta már óvodáb
a jár.
Mos t arra hívla k, gondolkozz el azo
n, hog y
te miben tudnál
böjtöt tarta ni!
Beszédben? Autóvezetésben?
Telefoná lásban?
Evésben? Dohány zásban? Mások
életének részleteiről való fecsegésben? Brazil
szappanoperák
esténkén ti nézésében? Mi az,
amiről úgy érzed, hog y le kell
mondanod róla
azokna k az értékeknek a felfedezéséért,
amelyek az
életedben, a
körn yezeted ben és a körü lötted élők életében
rejlenek?
A böjt, a vala miről vala mi másért
történő lemondás csak akkor hasznos, ha azt nem
előírásszerűen , kötelességből teszed, hanem
azért, mer t
úgy érzed, hog y ez egy olya n út,
amely segít
örül ni az életnek, a társaidnak, a
családodna k,
Isten jelen létének az életedben. Vég
ső soron
ped ig mind nyájunk számára az a
legnagy obb
kérdés, hog y miről vag yun k képe
sek lemondan i Krisztusért, aki értü nk mindenrő
l lemondott? A túlzott szám ítógépezé
sről,
mob iltelefoná lásró l vag y nag y evés
ekről
való lemondás még nem a cél, az
csak
a kezdet, egy olya n útna k a kezd
ete,
amelynek a végén ott áll a nag y
kérdőjel: le tudsz-e mondan i önmagadról
, hog y
igazán azzá légy , aminek Isten szer
etne
látni? Ennek megválaszolásához
példaadásu l, segítség ül ott áll mind nyájunk
számára e nag y kérdőjellel szem ben
„elm úlás
és rom felett” a golgotai kereszt.

Nagyon jó fertőtlenítő gyógytea készíthető a szárított növényből, mely megvéd a betegségektől.
Gyógyteáját forrázással
készítjük. Emésztési zavarokra, depresszióra, étvágy javításra is alkalmas.
Vérszegénységre is kiváló. Köhögés, torokfájás és
vírusos megbetegedések
esetén szintén javallt. Torokfájás esetén gargalizáljunk vele, orrdugulás esetén inhaláljuk. Nyálkaoldó,
köptető hatása is van. A
nők növényének is nevezik, mert vérzési rendellenességeket és görcsöket szüntet.

Hatéves korig, amíg nem ajánlott a gyógyteák fogyasztása, fürdőként javasolt alkalmazni. A gyerekek pórusai tágabbak, így a gyógyfüvek illóolaja a bőrükön keresztül is felszívódik, immunerősítő hatását így fejti ki. Fürdés után ezért ne töröljük meg rögtön a gyermekeket, hadd szívódjon
fel az értékes anyag.

Az ókorban a kakukkfüvet húsok tartósítására és az áldozati állatok illatosítására használták,
hogy az istenek szívesebben fogadják azokat.
Az egyiptomiak és az etruszkok pedig a testek bebalzsamozásánál is felhasználták
a kakukkfüvet. Latin neve (thymus) azt jelenti: bátorság, erő.
Azt tartották, a kakukkfű meghosszabbítja az életet. Ez részben igaz is: kutatások igazolták, hogy a kakukkfű valóban
késlelteti az öregedési folyamatot, meghosszabbítja a sejtek életét, és erősíti
az immunrendszert.

szöveg: Csepregi-Heilmann Eszter

csodája, a
csak a más ik húsmentes. Csodák
is a húsbbra
tová
–
is
én
ük
legtöbben – közt
, hog y
élem
rem
Azt
k.
sztjá
vála
üt
men
men tes
haik,
tesz
l
nem megszokásbó l és előírásbó
a leezt
ák
tartj
ek
kesn
nem azért, mer t érté
hetőséget.

magyar cserkész 33

viccek

a nevetés sokkal jobban oldja
a feszültséget, mint a sírás.

Laurell Kaye Hamilton

dulifuli
– Pistike, te minek öltöztél be?
– Csak.

hull a hó

havazik
Minél inkább hull a hó,
annál inkább havazik

találd meg a Tíz külön bséget!

kiscse rkész tren d
Növeszd meg te is!

csillagközi farsang
Gala ktikus és hagyományos busó

r-je llóm ez
uszká
llékek: póni
Ke
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