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Február 15-16-án a 2500 lako
sú Kistokaj új és kicsi cserkész
csapata (786 sz. Szent György
Cscs., 17 kcs., 6 vezető) egy jó
hangulatú farsangot tartott,
melyen 215 vendég volt jelen.
Voltak jelmezesek, meglepetés
fellépők, táncház, tombola, ve
télkedő, játék, teaház és leg
főképp sok-sok vidám cser
kész, kicsik és nagyok, gye
rekek és felnőttek. A rendez
vényről videó is készült, me
lyet honlapunkon (cserkesz.
hu) megtekinthettek.

cserkész lelkiség

a párbeszéd házában
Március 5-én, a nagyböjt kezdetén szentmisére hívta az Or
szágos Elnökség a cserkésztestvéreket. A szertartásra sokan
eljöttek, hogy közösen készítsék fel lelküket a feltámadásra.
Az Országos Elnökség javaslatára kéthetente lesz alkalmunk
együtt imádkozni a Párbeszéd Házában. Katolikus szentmi
sék és protestáns istentiszteletek felvált
va lesznek, azonban
a szertartásokra fele
kezeti hovatartozástól
függetlenül szeretettel
várunk és hívunk min
denkit. A következő al
kalom, amikor együtt
imádkozhatunk, márci
us 20-án, 18 órától lesz
a Párbeszéd Házában,
Budapesten.

23. simándy józsef országos
cserkész népdaléneklési, népzenei,
vers- és mesemondó verseny
Február 22-én, a cserkészbál délelőttjén zajlott le a 23. Simándy József országos
cserkész népdaléneklési, népzenei, vers- és mesemondó verseny. A rendezvény
nagyon sikeres volt. Bővebben a 12. oldalon olvashattok az eseményről.

Béka-hadak fuvoláznak...
cserkészklub a pim-be n
Milyen érzés lehet egy verset kézbe venni? Mi
az a gondolatfújás? A márciusi Cserkészklub
résztvevői megtudhatták, hiszen a Petőfi Iro
dalmi Múzeum Weöres Sándorra emlékező ki
állítását látogatták meg. A költő születésének
100. évfordulója alkalmából az irodalmi kiállítá
sokra jellemző hagyományos elemeket a leg
modernebb multimédiás, interaktív nyelvi játé
kokkal ötvöző tárlaton a Weöres szövegeiből
kiinduló kreatív játékok aktív gondolkodásra
4 magyar cserkész

késztetik a látogatót:
versfoltozás, versrajz,
keresztöltés és gondo
latfújás, 3D-s verslekép
zés, verslehívó koppin
tásra és sok más érde
kesebbnél érdekesebb
feladat várja a játszani
szerető közönséget. A kiállítás június 1-jéig lá
togatható. A 100 éves évforduló alkalmából (és
egyébként is) a PIM-ben egész évben sok iz
galmas program várja az érdeklődőket.
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H digitális generáció 1.0
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kistokaji
cserkészfarsang

Az a lényeg, hogy aki fiatal, írjon is
úgy, ahogy beszél. Alapvetően más
stílust és hangnemet használunk
egymás között, mint a „felnőttek”.
özépiskolások, vagy egyetemisták. Az első
munkahelyükön nyomják, vagy munkanél
küliek. A kilencvenes években születtek. Az
első korosztály, akiknek olyan az internet, mint
az egy generációval előbbieknek a mobiltelefon,
vagy azelőtt a kazettás magnó. Idén januárban
indult egy online újság, ami félúton van a blog
felé, de se ez, se az. A Hello 90-et egy tucatnyi
huszonéves írja, fotózza, szerkeszti saját kor
osztályának. Nem a celebekről pletykálnak, köz
ügyekről beszélnek a saját nyelvükön. Az egyi
kük Németh Domonkos Tamás cserkész. Vele
beszélgettünk.

k

mcs Nagy jából egyedül vagytok a médiapiacon
azzal, hogy ifjúsági szerkesztőségi munkát vé
geztek.
domonkos Amióta csináljuk, sokkal inkább észre
veszem a hasonló oldalakat: Ilyen a Phenomen
on, és mostanában indult az Oxox, ami szintén
fiatalokat szólít meg. A Hello90 kimondottan egy
korosztályt céloz meg és képvisel, ilyenből talán
tényleg nincs még egy. Az oldal direkt azzal a
céllal jött létre, hogy legyen egy felület, ahol a ki
lencvenes években születettek megmutathatják
magukat a többi korosztály felé, másrészt, hogy a
saját korosztályunkhoz tudjunk szólni.

Interjú Németh
sa l
Domonkos Tamás

mcs Aki járt már az oldalatokon, láthatta,
hogy az jelentősen eltér a hagyományos online
magyar cserkész 5

mcs De ti igen. Ennyire a gép előtt éltek?
domonkos Muszáj. Ezt az alkalmazást
az a lány találta,
aki az anyagot
összeállította,
de bárki rábuk
kanhatott volna
a neten. Amikor
úgynevezett kis
hír-figyelést vég
zünk, pörgetjük a
Buzzfeedet, a Giz
modót, ahol több
nyire listába szed
ve találhat az ol
vasó mindenféle
érdekességet. Ez
utóbbi blogon főleg
technikai újdonságokról írnak. Folyton tanulunk.
mcs A legutóbbi Ifjúság-kutatásból (melyről hírt
adtunk az mcs oldalain is – a szerk.) az derült ki,
hogy ti vagytok a csendes generáció. Mégis „ki
abáltok”!
domonkos Szerintem pont ez lehetett az utolsó
csepp a pohárban, de mindenképpen fontos volt
az alapítóknak. Arról is szól a Hello90, hogy meg
mutassuk: ezek a sztereotípiák, előítéletek nem
feltétlenül igazak. Mi azok a fiatalok vagyunk,
akik kevésbé passzívak. Mi inkább alakítani sze
retnénk a dolgokat, mintsem hagyni, hogy azok
csak megtörténjenek velünk.
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mcs A te személyes elkötelezettséged honnan
jön?
domonkos Egészen biztosan nagy szerepe volt
annak, hogy cserkészként nőttem föl. A cser
késztáborokban különféle kreatív feladatokat kell
megoldani, például szöveget is kell tudni alkotni.
A cserkészet átfogó kreativitást igényel, kíván
meg, vagy fejleszt, mondjuk, amikor egy épüle
tet hozol létre csomók segítségével. Az a lényeg,
hogy gondolkozz, és többnyire csapatmunká
ban valósítsd meg, amit elképzeltél. A másik ok,
hogy a cserkészet keretén belül volt lehetőségem
fényképezni. Rengeteg képet készítettem cser
készprogramokon. Most jellemzően inkább sokat
írok, de a mai médiapiacon nem fényképészre,
vagy újságíróra van szükség, hanem olyan em
berre, aki minél átfo
góbban, minél több
féle eszközt, minél
kreatívabban tud
használni arra, hogy
kifejezze magát.
Vagyis nem sze
retném magamat
egyiknek sem hívni.
mcs Akkor mit ír
junk most ide? Ki
vagy te, mit csi
nálsz?
domonkos Blog
ger? Nem is, in
kább digitális újságíró! De hosszú út áll még előt
tem, mire rendes munkát kapok. A Hello90 non
profit vállalkozás, mi itt önkéntesek vagyunk. Va
laki suliba jár még, valaki dolgozik, és vagyok én,
aki egyiket sem teszi. Alkalmi munkákból élek,
lapátoltam, mosogattam, volt fotózás is, de az a
ritkább, sajnos. Jelenleg többnyire otthon vagyok,
és tanulok. Bekerültem egy tanfolyamra, ahol a
reklámszövegírás alapjait oktatják, illetve készü
lök az emelt szintű történelem érettségire. Ami
kor én végeztem, még nem kellett, de akkor nem
tanultam tovább, hanem dolgozni mentem. Most
is azt kellene választanom, ha kínálnának vala
mi tisztességes munkát, napi nyolc órában. Az
egyetem még várhat, csak huszonegy éves va
gyok.
magyar cserkész 7

becserkész

médiatartalmaktól. Kreatív megoldásokkal operál
tok, videórészletekből csináltok képi geget, anim
gifet, vagy képen belüli plusz tartalmat szúrtok
be. Kicsit olyan érzése van az embernek, mint
amikor azt látja, hogy a gyerek „valahonnan job
ban tudja”, hogyan kell használni az okostelefont,
az internetet, mint a tanult felnőttek. Az a gya
núnk, hogy valóban nem ül mellettetek egy prog
ramozó.
domonkos Konkrétan, amire utalsz, az egy bárki
által használható, ingyenes eszköz, amivel a kép
re rá lehet csatolni további információkat. Az a
neve, hogy ThingLink, és ezt valóban nem sokan
használták még Magyarországon.

Cinit telefonon értük el, és így jellemezte Domon
kost: Pályázatot hirdettünk, 110-en jelentkeztek
az ország több pontjáról,
sőt határon túlról is. Do
mit azért választottuk ki,
mert nagyon sokszínű
nek és izgalmasnak tűnt.
A világot nem egysíkúan,
hanem összetetten lát
ja, volt közéleti és egyéb
más érdeklődése is, a pá
lyázatából pedig látszott,
hogy kiválóan fotózik és
ír. Aktív és kreatív és em
bereket kerestünk, Domiban
mindkettőt megtaláltuk.
domonkos Legutóbb az uk
rajnai helyzetről készítettem
összeállítást. A couchsurfing.
org-on kerestem meg ukrán
fiatalokat, mondják el, ők ho
gyan látják, értékelik az ese
ményeket. Megpróbálok komolyabb témákról
emészthetően írni.

mcs Kik segítenek a munkában? Bizonyára nek
tek is akadnak kérdéseitek.
domonkos A szerkesztőkhöz lehet fordulni, és
egymás cikkeit is elolvassuk meg jelenés előtt. A
blogunk működtetője, a 444.hu újságírói is segí
tenek, ha megkérjük őket, de nem szólnak bele
a munkánkba. Az a lényeg, hogy aki fiatal, írjon
is úgy, ahogy beszél. Alapvetően más stílust és
hangnemet használunk egymás között, mint a
„felnőttek”.
mcs Vizsgáltátok azt, hogy mi érdekli a ke
let-Magyországi, vagy alföldi fiatalokat? El tudtok
szakadni a fővárostól?
domonkos Szerencsére igen, mert vannak szer
zőink vidéken, és a határokon túlról is. Van köz
tük olyan is, aki mielőtt hozzánk került volna,
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nem foglalkozott közéleti témákkal. Ő nagyon
jó kontrollja a mi munkánknak. Megkérjük arra,
hogy olvassa el a cikkeket, és ha érti, miről van
benne szó, akkor jó lett a cikk. Az mindenesetre
tény, hogy az oldalunkat főként budapesti fiata
lok követik. Ezzel szenvedünk is sokat, hogy ho
gyan tudnánk jobban megszólítani a többieket is.

becserkész

mcs Mi a te erősséged a szerkesztőségben?
domonkos Nem tudom megítélni, erről Cinit (Kó
bor Andrea, a Hello90 szerkesztője) kérdezd
meg.

mcs Aktív cserkész tudsz
maradni emellett?
domonkos Nem is olyan ré
gen született meg bennem
egy tudatos döntés ezzel
kapcsolatban, hogy a cserké
szet legyen az a közösség,
amelyet megpróbálok minél
tovább szolgálni. Ez volt az
első, és legmeghatározóbb
csapat, ahol jól éreztem
magamat. Most ugyan nem
vagyok őrsvezető, de létre
hoztunk vándor korosztá
lyú fiúkból egy őrsöt a 802.
sz. Szent Korona cserkész
csapatban. Ha kell, segítek
a GH szervezésben, elő
készítésben, logisztikában,
vagy a főzésben is. Beug
rok őrsi gyűlést tartani, ha valamelyikünk például
ZH-t ír. Erre is kapható vagyok.
mcs Nap, mint nap megéled azt, amikor idege
nekkel találkozol, hogy a kezeid láttán tele lesz
nek kérdésekkel. A gyerekek hogyan reagálnak?
domonkos Igazából a gyerekek azok, akik meg
kérdezik, meg merik kérdezni, mi történt a ke
zemmel. Születési rendellenesség miatt nem egé
szen olyan, mint nektek. Elmondom nekik, meg
nézik, megvizsgálják, és elég hamar elkönyve
lik, hogy ilyen. Persze néha gonoszak is tudnak
lenni, de legalább ebben is őszinték, ezért nem
szoktam ebből problémát csinálni. A legtöbb gye
rek hamar feldolgozza a különbséget, talán azért,
mert látja, hogy különösebben nem befolyásolja
az életemet. El tudok végezni szinte mindent ve
lük. Valószínűleg sosem fogok zongorázni, vagy
gitárt pengetni, de ezen már valahogy túltettem
magam.
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városi dzsungel

Fuöntkréinnteks aku:tyamentők
Világszerte több olyan szervezet van,
amely kóbor, vagy rossz körülmények
között élő kutyák mentésével és
gondozásával foglalkozik. Munkájukra
sajnos nagy szükség is van, mert
sokan felelőtlenül vállalnak, vagy épp
ajándékoznak négylábút. Ezek az ebek
pedig gyakorta az utcán kötnek ki.
lsősorban a magyar vizsla, a német dog, a
tacskó és keverék kutyák mentésével foglal
kozik a Futrinka Egyesület. Tag jaik, akárcsak a
cserkészek, önkéntesen tevékenykednek. Az egye
sület működéséről, az önkéntességről Vörös Nórát,
a Futrinkások tag ját kérdeztük.

e

mcs Hogyan jött létre a Futrinka Egyesület?
Az egyesületet állatszerető emberek alapították
azzal a céllal, hogy bajban lévő kutyákat mentse
nek. Kezdettől ügyeltünk arra, hogy a megmentett
kutyáknak megfelelő körülményeket teremtsünk,
ez azonban azzal jár, hogy sajnos nem tudunk
minden szerencsétlen sorsú állatot megmenteni.
mcs Miként zajlik egy állat mentése?
Kezdetben elsősorban sintértelepekről, vagy men
helyekről vettünk gondozásba kutyákat, mostanra
már utcán kódorgó kutyusokat is mentünk, és egy
re gyakrabban keresnek meg minket a tulajdono
sok is még azelőtt, hogy megválnának kutyájuk
tól. Ez, bár szomorúnak tűnhet, még mindig jobb,
mintha utcára tennék őket. A gondozásunkba vett
kutyák egy része egy kutyapanzió területén bé
relt kennelsoron lakik, a szerencsésebbek ideigle
nes befogadóknál, esetleg más panzióban elhe
lyezve élnek, amíg találunk nekik gazdát. A kutyák
10 magyar cserkész

fuvarozását alkalmi, vagy rendszeres segítők tá
mogatásával oldjuk meg, ideális esetben saját költ
ségükre vállalják, hogy a bajba jutott ebet eljuttatják
állatorvoshoz és biztonságos helyre. Az állatorvo
si költségeket mi álljuk. Több állatkórházzal és ren
delővel állunk kapcsolatban, akik kedvezményesen
látják el védenceinket.
mcs Kiből lesz ideiglenes befogadó?
A legtöbb ideiglenes befogadónk már régi együtt
működőnk. Sokan az első tőlünk örökbefogadott
kutyájuk megtartását követően döntenek úgy, hogy
segítenek egy-egy újabb védencünk életét sínre
tenni. Bárki jelentkezhet, aki kedvet érez segíteni,
és tudja vállalni a kutyatartással járó kötöttségeket,
valamint azt, hogy rendszeresen fotókkal, informá
ciókkal és hírekkel szolgál a kutyáról, hogy mielőbb
megtaláljuk neki a lehető leg jobb új otthont. Emel
lett nem riad vissza attól sem, ha egészségügyi
gondok támadnak, hiszen rendszerint elhanyagolt,
rossz állapotban lévő kutyák szorulnak támogatás
ra. Van, hogy akár 2-3 hét is segítséget jelent, de
ideális esetben gazdára találásig vállalják a befoga
dók a kutyákat.
mcs Nem lehet könnyű pár hónapos, vagy akár
néhány hetes gondoskodás után megválni egy ku
tyustól. Hány négylábú marad véglegesen az ideig
lenes gazdinál?
Ilyen kimutatást nem merünk csinálni, mert sok ve
zetőségi tagunkat is kellemetlenül érinthetné a kér
dés... A viccet félretéve, az elengedés tényleg nem
könnyű, különösen az első ideiglenes kutya eseté
ben, de azért az esetek többségében a józan ész
győz a szív felett. Ha nem, akkor ott igazi „szere
lemről” van szó.
mcs Hány kutyáról gondoskodtok jelenleg, és
mennyit mentettetek meg eddig?

2013-ban hét macskát és 403 kutyát adtunk örök
be, és biztosítottuk a számukra a lehetőséget egy
új, boldog élethez. Jelenleg egy macska és 102 ku
tya van gondozásunkban. Évről évre több kutyáról
kell gondoskodnunk.
mcs Milyen feltételekkel adtok örökbe kutyát?
Minden védencünket a kötelező veszettség, és a
fertőzések ellen védő oltással, microchip azonosító
val ellátva adjuk örökbe. Mi pedig elvárjuk – kertes
ház esetén is – a kinti-benti tartást, mert meggyő
ződésünk, hogy minden kutya családtag, még ha
nem is egyenrangú. A kutyának a gazda mellett, a
családtagok között a helye, akkor érzi jól magát.
mcs Elég költségesnek tűnik a tevékenységetek.
Miből tartjátok fenn az egyesületet?
A működésünk alapját az adó 1%-ok jelentik: azok,
akik dolgoznak, ezt felajánlhatják a bérük után fi
zetendő adójukból úgy, hogy ez nekik közvetlen ki
adást nem jelent. Sajnos ennek ellenére még min
dig sokan nem élnek az adományozásnak ezzel a
pofonegyszerű módjával. Emellett igyekszünk mind
itthon, mind külföldi partnerszervezeteink segítsé
gével adományokat gyűjteni. Sokszor kapunk tárgyi
adományokat is, amelyeken jótékonysági árveré
sek formájában adunk túl. Az ezekből befolyó ös�
szeget pedig védenceink ellátására fordítjuk. Nagy
segítséget jelentenek a táp-, a kutyafelszerelés-, és
gyógyszeradományok is, amelyek lehetővé teszik,
hogy minél kevesebbet költsünk ilyesmire a tete
mes állatorvosi számlák mellett.

mcs Hányan dolgoztok a
Futrinkánál?
Az egyesületet kizárólag ön
kéntesek alkotják, mindan�
nyian munka mellett végez
zük a tevékenységünket. A
tágabb értelemben vett ve
zetőség 10-12 ember, ők napi
szinten, gyakorlatilag má
sodállásként szerveznek,
adminisztrálnak, koordinál
nak, döntéseket hoznak,
kapcsolatot tartanak a be
fogadókkal, segítségkérők
kel. Vannak nagyon elkö
telezett, rendszeres segítőink és ideiglenes befoga
dóink is. Utóbbiak a szervezésben nem vesznek
részt, de csodákat művelnek a sokszor nagyon
rossz állapotban hozzájuk kerülő kutyákkal. És van
két olyan elkötelezett fuvaros segítő tagunk, akik
a leglehetetlenebb helyekre es időben is elindulnak
egy-egy kutyáért.
mcs Mi az önkéntesek feladata?
Az önkéntesek feladata egy-egy kutya ápolásától,
szocializálásától kezdve az adminisztráción keresz
tül az egyesület rendezvényeken történő népsze
rűsítésén, a takarításon, a kutyasétáltatáson át a
komoly anyagi és állatorvosi döntések meghozata
lának felelősségéig vezet. Ideiglenes befogadókból,
fuvarosokból, simogató, sétáltató kezekből sosem
lehet elég! Várjuk az önkénteskedni vágyók jelent
kezését.
mcs Tevékenységeteket meghatározza az önkén
tesség. Számotokra mit jelent ez a fogalom?
Tag jainknak lételeme az aktívan töltött szabadidő.
Ha nem ebben a szervezetben, akkor bizonyára
máshol tennénk hasznossá magunkat mindannyi
an. Büszkék vagyunk arra, hogy egy sok személyi
változáson átment, de immár nyolc éve töretlenül
működő egyesület tag jai lehetünk, és együtt tehe
tünk a közös céljaink érdekében. Csak el kell kez
deni valahol, és az önkénteskedés pillanatok alatt
az ember lételemévé, természetes dologgá válik.
Ha csatlakozni szeretnél, a www.futrinkautca.hu
oldalon minden információt megtalálsz.
magyar cserkész 11
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2014. február 22-én, az országos
cserkészbál délelőttjén harsányan
zengő népdalok, sziporkázó mesék és
magával ragadó versek töltötték be
a még csak pár embertől zsibongó
Szent Imre Gimnáziumot.
él 10 felé kezdtek el szállingózni a fellépők és
kísérőik, hogy beöltözzenek, beénekeljenek,
előkészüljenek a népdaléneklő, népmeseés versmondó versenyre. Az ország különböző
pontjain működő csapatokból érkeztek a cser
készek, hogy megcsillogtathassák tehetségüket:
Balatonboglár
ról, Bátonytere
nyéről, Bicské
ről, Miskolcról,
Szécsényből,
Veszprémből,
és Budapestről.

f

A verseny
elején pár szót
szólt Steiger
Ancsa (412.),
a verseny
szervezője, majd Némethy Kálmán (442.), a reg
ös szakág vezetője. Mindketten kiemelték, hogy
az idei találkozó legfőbb célja nem a versengés,
hanem az, hogy mindenki megmutathassa ma
gát, aki érez magában lelkesedést az ilyen sze
replésre. Végül köszöntötte a jelenlevőket Ivasiv
ka Mátyás (10.) is, aki korábban éveken keresztül
szervezte az eseményt. Szentirmay Cilu néni és
12 magyar cserkész

cse rkészcsapat
cs.
412. sz. Kalazanti Szen t József cs.

vers

cserkész

bronz

Balla Huba

173.sz. Kemény Zsig mond cs. cs.

népdal

kósza

dicséret

Cselőtei Alexandra

188. Shvoy Lajos cs. cs.

mese

cserkész

ezüs t

Dán Kitti

10. sz. P.Á.R . cs. cs.

népdal

vándor

arany

Dergez Domonkos

10. sz. P.Á.R . cs. cs.

népdal

kósza

bronz

Dergez Dorottya

cs.
412. sz. Kalazanti Szen t József cs.

népdal

cserkész

ezüs t

1119. sz. Árpád vezér cs. cs.

népdal

kiscserkész

arany

845.sz. P. Bárkányi János cs. cs.

vers

kiscserkész

ezüs t

442. sz. Báthory László cs. cs.

népdal

vándor

arany

1119. sz. Árpád vezér cs. cs.

mese

cserkész

arany

10. sz. P.Á.R . cs. cs.

népdal

kósza

ezüs t

1909. sz. Prohászka Ottokoárcs. cs.

népdal

cserkész

ezüs t

Mókus őrs

622. Gaal Gastoncs. cs.

népdal

kósza

ezüs t

Péter Sára

412.sz Kalazanti Szt. József cs.cs

mese

kiscserkész

bronz

Pink Dom inik

486.sz. Bátorkeszi Istvá n cs. cs.

népdal

kósza

ezüs t

Ravetzky Blan ka

622. Gaal Gastoncs. cs.

népdal

cserkész

bronz

Rumán Dán iel

622. Gaal Gastoncs. cs.

népdal

cserkész

bronz

Rumán Dorottya

96. sz. Sólyom cs. cs.

népdal

cserkész

bronz

Sárkány fű őrs

784. sz. Erő cs. cs.

mese

vándor

arany

Szögeczki Sára

96. sz. Sólyom cs. cs.

népdal

cserkész

bronz

Tigrislevél őrs

10. sz. P.Á.R . cs. cs.

népdal

kósza

bronz

Tum pek András

188. Shvoy Lajos cs. cs.

vers

vándor

arany

Vida Bernadett

412.sz Kalazanti Szt. József cs.cs

vers

kiscserkész

bronz

Gál Eszter
Haraszti Júlia és
Haraszti Mária
Hari k Ferenc Csa nád
Kanczler Bence

a 100/Ö cserkészei hivatalosan is átadták a
verseny jövőbeni szervezését a fiatalabb ge
nerációnak.
A délelőtt folyamán huszonhárom műsorszám
hangzott el, összesen 36 versenyző indult iga
zán színvonalas előadásokkal. Az
osztályteremben alig fértek el,
talán régen voltak már ennyi
en a népdalversenyen. A kö
zel két órás műsor után egy
szerény lakomára gyűltek ös�
sze a résztvevők, míg a zsű
ri tag jai – Simándy Józsefné,
Jutka néni (100/Ö), Káplár Gréti
(955.), Csanády Lőrinc (205.) és
Gál Tibor (433.) – megvitatták,
hogy ki milyen minősítést kap
jon. A rendezvényről senki nem
ment haza üres kézzel: rengeteg nyeremény
volt, ami csak fokozta a lelkesedést. A kora
délután véget érő programot a regös himnusz
felcsendülése zárta, majd ki-ki elindult haza pi
henni vagy az esti bálra készülődni. Nagyon
büszkék vagyunk rá, hogy ennyi tehetséges
cserkészünk van, és reméljük, jövőre még
többjüket megismerhetjük!

Kecskés Kata lin
Knipl Gergely

Weeber László

magyar cserkész 13
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XX. Cse
arázslatos hangulatban telt a
XX. Országos Cserkészbál feb
ruár 22-én, a Budai Ciszter
ci Szent Imre Gimnáziumban. A 25.
Szent Imre Cserkészcsapat mági
ája által létrejött bál témáját ezúttal
Harry Potter története szolgáltatta.
Hogy miért? Ahogy azt korábbi lap
számunkban meg jelent interjúban
olvashattátok, a varázslótanoncot
játszó színész ifjú, Daniel Radcliffe,
valamint a Harry Potter könyvsoro
zat szerzője, J. K. Rowling egyaránt
cserkészek. Az idei bál attól is kü
lönleges volt, hogy éppen Bi-Pi-nek,
a cserkészet alapítójának a szüle
tésnapjára esett.

v

A mulatság résztvevőinek lábába
az Anatidaephobia Cserkész fúvó
szenekar, a Brodway Band és az
Ollé Party bűbája küldött szűnni nem
akaró mozgást, a hatalmas táncpar
kett zsúfolásig megtelt. Emellett szá
mos program biztosította a kiváló
szórakozást a varázslótanoncoknak,
mint a bagolyház, numerológia, sza
kági kiállítások. A hatalmas gimná
zium emeletei között cirkáló fárad
hatatlan cserkészek gyertyafényes,
sejtelmes hangulatú teaházban kor
tyolgatták a mesebeli teakeveréke
ket. És mivel a táncból sosem elég,
éjfélkor táncversenyen is összemér
hették tudásukat. A hangulatról be
széljenek helyettünk a képek!
14 magyar cserkész
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A bá lon ott volt Herm ion
tter
Wesley-család, Harry Po
sit
kic
y
eg
(személyesen), és
is
úr
gy
visszatért a Sötét Na
el
zs
Bellatrix Lestrange-d
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dte meg címét, a 433.
ragyogó produkcióval vé
feá t
m tudta elhódítani a tró
Szen t Berná t cs. cs. ne

a bál főszervezője, SzimaMármarosi Eszter és párja,
a 9 és 3/4. vágányná l

16 magyar cserkész

ogy az egész
a 25-ösök ny itótánca , ah
ek szórakozást
bá l évről-évre, mindig rem
őnek!
nyújt minden résztvev

magyar cserkész 17

fotó: Madaras Gábor (25.)

a

cserkészbál mindig
nagy party!!!

a hón a p

képe

18 magyar cserkész
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Patagón ia óriásai

yam
néptánc mi nitanfol

kö
mbaton 10:00 és 13:00
2014. má rcius 15-én , szo
z
rve
sze
ot”
am
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init
zött vajdaszentiványi „m
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Vá rba n, a Buda i Eva
nek a regösök a Buda i
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Tán
ben (I. kerület,
Gy ülekezet nagy termé
u
kapucsengő, a Bécsi kap
-es
104
28.
Mihály utca
térnél)
en a vajdaszenti
romórás kurzus, amely
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am
foly
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min
A
rdást lehet elsajá títa ni
sebes fordu lót és a csá
vá ny i pá ros táncból a
eres lesz, akkor a
első, kezdő alkalom sik
az ala poktól. Ha ez az
ak.
progra msoroza tot ind ítan
szervezők rendszeres
l, 3000 Ft/fő a
sse
eté
fiz
Ft/fő előre történő
0
250
díja
am
foly
tan
A
fizetve.
helyszínen , készpénzben
s/d/1n MaWxlx
//docs.goog le.com/form
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KcY65ZtJ4c1gywaE/vie
VEqI19JAzRY-3g kk9o27
//w ww.facebook.com/
ps:
Facebook esemény : htt
56/
events/3637756704268

Itt vagyok, ragyogok!
7. Gyerek ARC pályáza t! BIOX, a kis űrlény, a
Gyerek ARC kabalaf igurája, idén is felhívással
fordul a 6-14 éves gyerekek felé.
BIOX saját tapaszta lata alapján rájött, hogy a
friss levegőn átélt élmények, és a szabadban
termett zöldségek, gyümölcsök fogyasztása
mennyire jó közérzetet okoznak. De míg számára a xenori körül
mények között a földi élet feltételei csak egy rövid tábor idejére
valósulhattak meg, addig a földi gyerekek akár minden egyes nap
élvezhetik ezeket az adományokat. „Mutassátok meg rajzaitokon,
ti mikor éreztétek magatokat egészségesnek, ragyogónak, felhőt
lenül boldognak. Jelige: „Itt vagyok, ragyogok!”
A leg jobb 70 rajzból idén is látványos óriásmolinó kiállítás születik,
amely 2014. május 24-től június 29-ig a budapesti Millenáris Park
ban tekinthető majd meg.
A kiállításon a legtöbb pályaművel szereplő 3 iskola értékes
díjakat kap, az 1. helyezett iskola 30 tanulója pedig a
budapesti Millenáris Parkban megrendezendő Gyerek
ARC kiállítás megnyitójára/díjátadójá ra utazhat.
Határidő: 2014. április 15., kedd
Pályázók köre 6-14 évesek
A pályáza ti kiírás teljes szövege, a pályáza ti feltételek
és a pályázás módja a webolda lon olvasha tó:
www.a rcmagazin.hu

20 magyar cserkész

Argentin dinoszauruszok! A
nemzetközi vándorkiá llításon

teljes cson tvázak másolata i,
dinófészek, meg kövesedett
dinoszaurusz tojások és
játékos bemutatók várjá k a
dinórajongókat. A 16 dino
szaurusz cson tváz mellett a
tudományos magyarázato
kat interaktív elemek adják
át a látogatóknak,
így a kisebb
korosztá ly is
meg ismerheti
Patagónia ősi vi
lágát. (belépődíjas
rendezvény)
Helyszín: Magyar Természet
tudományi Múzeum
Időpont: délelőttön ként július
végéig, részletek:
http://ww w.nh mus.hu

48-as emléktúrák
Gyere velünk túrázni Egerbe vagy Miskolcra!
Fontos! Csak az előre regisztráltaknak tudunk
garantálni ajándék kitűzőt, egy kis
meleg élelmet a célban, illetve menetlevelet és
emléklapot!
Miskolc, március 22.
Regisztráció és start helyszíne: Megközelítés a
Tiszai-pályaudvartól: az 1-es busszal megsza
kítás nélkül, vagy az 1-es számú villamossal el
lehet jutni a Felső-Majláth megállóig, ahol át kell
szállni az 5-ös, vagy 15-ös buszra. Ezekről a bu
szokról egyaránt a Majális-parknál kell leszállni.
A Majális-parktól száz méter a Bodnár Gábor
Cserkészpark.
A túra kezdete:
12 km-es táv: 9 órától
24 km-es táv: 8 órától
48 km-es táv: 7 órától
Helyi főszervező: Bíró Bence
biro.bence@jezsu.hu,
+36 70 208 4000
Regisztrációs link: http://goo.gl/eEmFQu

Eger, március 22.
Regisztráció és start helyszíne: Berva-völgyi
Cserkészpark, Bagolyvár cserkészház. GPS:
47.960962, 20.372879. Megközelítés: 10-es vagy
14-es busszal
a Kőbánya be
járati út nevű
megállóban
kell leszállni
(a végállomás
előtti megálló).
Ha leszálltál
a buszról, a
Lesrét úton
gyalogolj 200 métert.
A túra kezdete:
12 km-es táv: 9 órától
24 km-es táv: 8 órától
48 km-es táv: 7 órától
Helyi főszervező: Soóváry Bálint
soovary@gmai l.com, +36 30 372 3103
Regisztrációs link: http://goo.gl/1ziFev

bölcs kavics workshopok

Tudod, hogy mi mindenre jó a léze
r? Mi a közös a
vízimentő, az eszkimó és egy poh
ár víz+szívószá l
kombóba n? Hány ceruza kell egy
áram körhöz?
Mindezekre választ kaphatsz rend
hagyó termé
szettudományos fogla lkozásokon,
ahol a művészet
is fontos szerepet kap.
A Bölcs Kavics workshopok szervez
őinek célja ,
hogy a kísérletezéssel és közös alko
tással élmén�
nyé tegyék a körü löttünk lévő világ
meg ismerését
és megértését. A szervezők a rész
tvevő fiata loka t
szeretnék az utóbbi pár évben meg
jelen t tech nika i
újítások (pl. ardu ino, MakeyM akey
, okostelefonok) kre
atív használa tára ösztönözni. Hívó
szavaik a tudomány
közérthetővé tétele, a krea tivitás,
az interaktivitás és
az újra hasznosítás.
A legközelebbi workshop:
A hang mint rezgés
Helyszín: Hátsó Kapu, 1074. Budapes
t, Dohány utca 13.
Időpont: március 16. vasá rnap 10.00
-11.30
Korosztá ly: 12-14 év
Jelentkezés: jelen tkezni lehet a hely
színen; előzetes regisztráció aján lott
Ema il: bolcskavics@gma il.com A prog
ram ingyenes !
További információ: http://bolcskavi
cs.wordpress.com/,
https://w ww.facebook.com/bolcsk
avics
magyar cserkész 21
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A teljesség igénye

luxemburg
Együtt 2014, Nemzeti Centenáriumi Tábor
Mikor: 2014. július 16-17
Hol: Luxemburg
Kinek: 1500 fő 9-26 éves résztvevő részére
Házigazda: Fédération Nationale des Eclaireurs et
Eclaireuses du Luxembourg (Cserkészek és Cser
készlányok Szövetsége – Luxemburg)

40. nemzetközi cserkészkonferencia
Mikor: 2014. augusztus 11-15
Hol: Ljubljana
Kinek: Meghívott cserkész vezetők
Házigazda: Zveza tabornikov Slovenije/ WOSM
(Szlovén Cserkészszövetség/ Cserkészmozga
lom Világszervezete)

dánia
E2014, Nemzetközi Cserkésztábor
Mikor: 2014. július 22-31
Hol: Stevninghus Cserkész Központ, Klip
lev
Kinek: 10000 fő résztvevő
Házigazda: Det Danske Spejderkorps
(Dán Cserkészszövetség)
egyesült királyság
Chamboree 2014, Nemzetközi Cserkész
tábor
Mikor: 2014. augusztus 1-9
Hol: Cheshire
Kinek: 5000 fő 10-17 éves résztvevő
Házigazda: The Scout Association (Brit Cserkész
szövetség)
szlovénia
12. Nemzetközi Cserkész Ifjúsági Fórum
Mikor: 2014. augusztus 4-7
Hol: Rogla
Kinek: meghívott cserkészek (26 éves kor alatt)
Házigazda: Zveza tabornikov Slovenije/ WOSM
(Szlovén Cserkészszövetség/Cserkészmozgalom
Világszervezete)
22 magyar cserkész

tapasztalatot, és megvitatták, miként lehetne ezt
a tudást a cserkész programokba beépíteni. Az
esemény azért is nagy jelentőségű, mert ez volt
az első alkalom, hogy a két szervezet együttmű
ködött.
A WOSM főtitkára, Scott Teare emlékeztett rá,
hogy a cserkészmozgalom nagyon sokszínű ,
tag jai a világ számos hitének és vallásának kö
vetői.
a 6. nemzetközi ifjúsági találkozó az
arab cserkész régióban
2014. február 1 és 10 között tartották a 6. nemzet
közi Ifjúsági Találkozót az Egyesült Arab Emír
ségekben, Sharjah-ban. A találkozó célja az volt,
hogy megerősítsék a kulturális és személyes

a monacoi cserkészszövetség
a wosm teljes jogú tagja
A WOSM örömmel jelentette be, hogy a Mona
coi Cserkészszövetség 2014. február 16-tól tel
jes jogú tag ja a mozgalom világszervezetének.
Monacóban 1918-ban alakult meg a cserkészet,
azonban csak 1990ben csatlakoztak a
WOSM-hoz. A teljes
jogú tagsághoz ak
kor még túl alacsony
volt a létszámuk, és
meg kellet felelniük a
világszervezet több
követelményének is.
Eltekintve a Vatikán
tól, Monaco a második legkisebb független állam
a világon. Területe mindössze 2 négyzetkilométer,
népessége 37.000 fő. A 6 és 25 év közötti fiata
lok körülbelül 4000-en vannak. A Monacoi Cser
készszövetség létszáma nőtt az elmúlt években,
és most már összesen 372 tag juk van. (55 kis
cserkész, 65 cserkész, 54 kósza, 71 vándor, 127
felnőtt önkéntes és vezető).

Tudtad? A WOSM-nak 164 tag ja van,
több mint 40 millió cserkész világszerte!

wosm and kaiciid
a vallásközi párbeszédért
Negyven cserkészvezető gyűlt össze világ kü
lönböző részéről Bécsben, februárban, hogy a
vallások közötti megértést erősítsék. Az ese
ményt a kissé hosszú nevű Abdullah Bin Abdul
aziz Király Nemzetközi Központ a Vallások és
Kultúrák Közötti Párbeszédért (KAICIID), valamint
a Cserkészmozgalom Világszervezete (WOSM)
hozta tető alá. A két szervezet szakemberei a
vallások közti párbeszéd témájában cseréltek
magyar cserkész 23

intercserkész

2014

kapcsolatokat az arab régió és a világ többi ré
szén élő gyerekek és fiatalok között. 94 ország
cserkészei találkoztak az eseményen, ahol be
mutatták egymásnak az országukat, kultúrájukat
és saját cserkész szövetségüket.
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Most mindent megtudha
abadságharc
márciusi ifjakról és a sz
Cserkész
előzményeiről! A Magyar
ereplők
birtokába kerültek a fősz
dta
üzenetváltásai. Mire mon
nem ette
Táncsics: gigalájk? Miért
Hogyan
meg Petőfi a vacsorát?
„talpra
lett a „rajta magyar”-ból
eállítás
magyar”? Az alábbi össz
a szereplők
valós történeten alapul,
meg.
nevét nem változtattuk
Forrás: Tenyleg.com
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Első koncertjükön mindjárt négyezren
voltak, zengett a határ Ócsán:
az NNT 2013 záró estéjén ők fújták
a cserkészindulót. Legutóbb egy
második világháború előtt rögzített
felvételt újítottak fel stúdióban.

ós zene
a cfserkészek fúv
phobia
kara: az Anatidae
z országos bálon találkoztunk velük. Csuka
Zsolt csph., (1999.) a zenekar vezetője, Avar
Anton klarinétos, Nora Hartmann szaxofo
nos, és Simon Márton (25.) első klarinétos mutatja
be a 33 (!) fős zenekart.

a

Antonnal egy közös haknin ismerkedtünk
meg két hónappal ezelőtt, Mozart Requiem-jét ját
szottuk. Szépen szólt a hangszere, ezért megkér
deztem, csatlakozna-e hozzánk. Ő például nem
cserkész. Nora német cserediák, szeptember óta
zenél velünk. Marcival mi hárman a Weiner Leó
Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépisko
la tanulói vagyunk. Ez a konzi, ahogy a zenészek
mondják.
zsolt

mcs Honnan ez a kimondhatatlan nevű elneve
zésetek?
zsolt Már régóta szeretném megváltoztatni, de
nem tudom átnyomni a „rendszeren”. Anno, ami
kor kitaláltuk páran, hogy kellene egy zenekar,
egy bevásárlóközpontban sétáltunk, és egyszer
csak ott volt előttünk egy gumikacsa. Ő csak
ott állt, vagy ült árván, és minket nézett. Nem
akadt gazdája, ezért magunkkal vittük az első
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zene

!
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ú
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lélekből
próbánkra. Dóri, az egyik klarinétosunk mond
ta, hogy a bámulós kacsával kapcsolatban léte
zik egy fóbia, vagyis egy betegség, amikor va
laki attól fél, hogy egy kacsa les rá. Ez a neve:
Anatidaephobia. Ránk ragadt. Próbáltam lecse
rélni Cserkész Fúvószenekarra, de úgy senki
sem tudja, kik vagyunk.
mcs Te találtad ki, hogy legyen egy fúvósze
nekara a cserkészeknek?
zsolt Hét éve a Baár-Madas Református Gim
náziumba jártam, és ott beszélgettem történe
lem tanárommal, Hosszúpuskával (HP – Gry
naeus András cst., régész). Ő adott kezde
ti tanácsokat. Kilencen kezdtük, ma már har
minchárman vagyunk. A zenekar fele cser
kész, fiúk-lányok vegyesen. Nora egy évig
lesz velünk, szeptember óta már egy kicsit
magyarul is tud.
nora Tizenhat éves vagyok, Németország
ból jöttem cserediákként. Három ország közül
választhattam: Észtország, Lettország és Ma
gyarország. Mi németek nem sokat tudunk a
keleti országokról, ezért bármelyik érdekes lett
volna, de jól döntöttem, jó itt lenni!
anton Én már befejeztem az egyetemet, dol
gozom, de szerencsére tudok időt szakítani a
zenélésre. Nem bántam meg, hogy beszálltam.
Kár lett volna letenni a hangszert. Így most
van lehetőségem tovább gyakorolni, és még
szórakozom is.
marci Én most fogok érettségizni, még nem
döntöttem el véglegesen, hogy zenei pályán
folytatom-e. Mindenesetre a BME és az ELTE
vegyész karára jelentkeztem. Egyszer már
döntenem kellett, hogy cserkészet, vagy zene,
akkor a zenét választottam, most, ezzel a ze
nekarral vissza tudtam térni a mozgalomhoz.

zsolt Nagyon sokfélék vagyunk, különféle érdek
lődési körökkel. Én a Műszaki Egyetem gépész ka
rán vagyok végzős hallgató. A zenekarban főként
a cserkészek azok, akik sok mást is csinálnak a
zene mellett. Csupán hatan készülnek zenésznek.

mcs A próbákat nem lehet könnyű megszervez
ni ennyi embernek. Hogy csináljátok?
zsolt Meg sem próbálom, esélytelen. Nagyon sok
munka van abban, hogy ez mégsem hallatszik a
zenénken. Az én részem ebben a legkevesebb,
merem mondani. Én csak megpróbálom őket ve
zetni, de a hangot ők adják. Nagyon büszke va
gyok rájuk! Lélekből fúj ják, és ez átjön.
mcs Az NNT 2013 záró estjén volt az első kon
certetek, elsöprő sikerrel. Talán még Ócsán is hal
latszott a csatakiáltás.
zsolt Tudtam előre, hogy nagyon sokan lesznek,
mert részt vettem a tábor szervezésében. A lo
gisztikai csoportban dolgoztam, vonatokat, bu
szokat szerveztem. Négyezer embert vártunk,
nem volt kérdés, hogy ez egy nagy koncert lesz.
A többiek nem vették komolyan, vagy nem hit
ték el, hiába mondtam nekik, hogy tényleg itt lesz

négyezer ember a puszta közepén. Eljött a fő
próba ideje, ott álltunk a színpadon, tűzött a nap.
Ekkor szembesültünk azzal, hogy a nagy meleg
ben a hangszerek elhangolódtak. Mindenki ös�
sze-vissza fújta a sajátját: be kellett hangolni
őket. És akkor egyszer csak meg jelent a távol
ban egy porfelhő. Lassan közeledtek, apró pon
tokként az emberek. Kérdi a trombitás: ők azok?
Nem. – mondom neki. Ők csupán egyetlen altá
bor a hétből! Amikor elvonult előttünk néhány
száz ember, láttam az arcokon, hogy kerekedik
a szemük, esik le az álluk. Akkor megértették!
Este el kellett játszani a cserkészindulót, nem volt
mese. A trombitások tudták, ha az a trombitaszó
ló az elején nem szólal meg kristálytisztán, akkor
nem csak én fogom szétszedni őket, de négyez
ren ugranak. Azonnal váltottak a hozzáálláson a
srácok, és mindhárom trombitás gyönyörűen fúj
ta, aztán egy emberként énekelt a tömeg. Nem
tudom megfogalmazni, milyen emberi és zenei
élményt adott. Mikor lement a cserkészinduló, és
leintették a „vigyázz”-t, az egész tömeg egy ha
talmas „JÓ VOLT!” csatakiáltással köszönte meg
nekünk a koncertet, ami könnyet csalt a sze
münkbe. Mi köszönjük!
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gy vegetáriánusnak nem jelent kihívást a nagyböjt, de aki el sem tudja képzelni, hogy a krump
li vagy tészta mellett ne legyen egy szép adag hús a tányérján, annak azért korogni fog a
gyomra. Tartsatok ki Húsvétig, mi segítünk néhány ötlettel, hogyan ehettek hús helyett más fi
nomat, egyszerűen elkészítve. A cékla sok nélkülözhetetlen ásványi anyagot szív magába a föld
ből, ami a tél végére jól jön a szervezetünknek. A padlizsán, a medvehagyma és a köles is gyógy
szer ezekben az ínséges időkben.

e

céklakrémleves
Hozzávalók (4 főre):
• 4 db közepes cékla (kb. fél kg)
• fél szár póréhagyma
• 1 db alma
• 1 db krumpli
• 5 dkg vaj
• 3-4 babérlevél
• só
• bors
• 1 l zöldség alaplé, vagy víz
• fél citrom leve, vagy egy kis
pohár tejföl
Elkészítés:
A megmosott, megtisztított cék
lát, krumplit és almát kockázzuk
fel. Vigyázz, a cékla leve meg
fog ja a kezedet! A citrom leve
szerencsére épp ellentétes hatá
sú: megtisztítja. Egy mély fazék
ban olvasszuk fel a vajat, dob
juk rá a póréhagymát, kicsit fonnyasszuk, aztán keverjük hozzá a kockára vágott zöldséget
és az almát.
Fűszerezzük meg, majd pároljuk őket együtt néhány percig, míg össze nem érnek kicsit az
ízek. Öntsük fel az alaplével, és közepes hőfokon, lefedve főzzük addig, míg a cékla teljesen
meg nem puhul. Botmixerrel, vagy turmixgéppel dolgozzuk össze a levest. Adhatunk hozzá
citromlét, vagy tejföllel kínáljuk.
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• só, bors
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lekeverjük az olíva ola
ig,
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avargatjuk egy da
borecetet, ezzel is elk
végül belead
juk a tejszínt.
Ha kell, sóz
zuk, borsoz
zuk. Nem árt
neki, ha egy éj
szakát pihen
a hűtőben. Ke
nyérre kenve
fogyasztjuk.
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erdé lyi padlizsánk

köleses süti
Hozzáva lók (4 főre):
• 20 dkg köles
• 6 dl tej
• 10 dkg vaj
• egy-egy ma rék mazso
la
(arany és hagyományo
s)
• egy ma rék sózatla n
mogyoró
• 4 ek. cukor
• 1 mk. fahéj
• 4 ek. va níliás pudingp
or
A kölest folyó víz ala tt,
sűrű szi tában megmoss
uk,
lecsöpög tetjük. A mazso
lákat vízbe áztatjuk. En
nek két oka is va n. Eze
k az aszalt gy ümölcsök
bi
zony koszosak, sosem
szabad felelőtlenül nasiz
ni
belőlü k. A diá kcsemege
néven csomagolt magés
aszalvány keverék rem
élhetőleg átesett ezen
a
proced úrá n. Másik oka
a beázta tásna k, hogy
fino
mabb lesz, ha a mazso
la megszívja magá t víz

zel . Az előkészü letek utá
n csa k az ma rad há tra
,
hogy egy deci tejbe bel
eka na lazzu k a pudingp
ort,

és csomómentesre kev
erj ük.
Két bög re tejet (5 dl) me
leg ítün k,
hozzáadj uk a kölest, a
mogyo
rót, és a cukrot. Fol ya ma
tos ke
vergetés mellett, közepe
s fo
kozaton pu há ra főzzü k
a ga
bonát, beleszórj uk a fah
éja t.
A mazsolák edd igre szé
p dagik lesznek, leöntjü
k
rólu k a vizet, és ha kel
l, még egyszer átöblítjük
a
szemeket. Mehet a köl
eshez . Végü l belecsurg
atju k
a pudingos tejet. Nem állu
nk meg, keverj ük. Végü
l
egy-két evőkanál vajat
mérün k bele. Ha besűrű
sö
dött, lehúzzu k a tűzről.
Egy kis tepsit megkenü
nk
vaj jal, vagy egy dióny i
ma rga rin na l. A tepsi old
alá t
se felejtsü k ki! Egy kan
ál lisztet, vagy zsemlemo
r
zsá t rázogassunk el a
tepsi felü letén, így nem
ég
bele a süti. A sütőt 180
fokra állítjuk, majd a tep
sibe
mérjü k a masszát. 15 per
cig süssük. Ekkor szúrju
k
meg villáva l. Ha nem les
z ragacsos, kész. Befőt
tel,
vagy lekvá rra l egy ük.
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A cserkészek törvényéből
az ötödik pont így szól:

A cserkész másokkal
szemben gyöngéd, magával
szemben szigorú.
Cserkésztörvény ötöd ik
pon tjána k említésekor min
den esetben Jézus jut az
a ta
eszembe. Am ikor Jézus arra hívta
r
akko
,
ssék
köve
őt
y
hog
ait,
nítvány
nem ígért nyugod t, nehézségektől
men tes életet neki k. Soha nem
mondta azt, amit manapság sok té
a
vés guru suly kol a nézőkbe: hogy
á
akad
s,
nyugalmas, zökkenőmente
lyokat nélkülöző élethez nem kell
mást tenn iük, mint elfogadn i a taní
el
tása ikat, és elutasítan i minden más
ká
a
s
Telje
vet, nézetet, filozófiá t, vallást.
da
Biro
ai
Róm
i
ókor
osz ezen a téren. Az
snek
sége
egy
csak
igen
lom társada lma
képest.
mondha tó a mai vallási turm ixhoz
gyön
Jézus tanítása azért jut eszembe a
sán,
gédség törvényének említése kapc
ál
mert ő a mai hordószónokokkal és
”
kkel
észe
műv
„élet
igazságot hirdető
sá
szemben egyrészt nem a saját igaz
részt
más
ét,
Atyá
az
m
hane
tte,
hirde
gát
át.
nem követelte meg mások elutasítás

a

lcstai
o
b
a
z
s
r
á
ln
o
m észlelkész gondola
cserk
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Az én életemben szin te mind ig en
a
nek a törvény nek a megvalósítás
ez
em,
hisz
Azt
n.
ebbe
ehez
legn
a
megy
min
t
mer
zel nem csak én vagyok így,
élet
den emberi életben el van rejtve az
n
agu
önm
an
sorb
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szeretete, ame
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bb
legtö
A
lni.
koro
gya
tunk
kon szok
ben
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sokkal könnyebb önmagunkka
o
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n
Gyö
.
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gédnek lenn i vala kivel azt is feltételez
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y
hog
fogadás nem arra törekszi k,

Légy szigorú és kö
vetkezetes a Krisztuskövetésben, hogy
gyöngéd és elfogadó
lehess másokkal
szemben
errel.
szenzust alakítson ki a másik emb
min
csak
azt
r
akko
k,
Ha vala kit elfogado
s.
ninc
s
adá
elfog
rész
,
tem
denestől tehe
sa
Ugyana kkor vala kinek az elfogadá
n
járjo
ütt
egy
nem kell, hogy
sá
adá
elfog
az
inak
a hibá
val. Am ikor

„Szeresd feleba rátodat,
min t ma
gada t.” Ezt a mondatot
ismerj ük, de
nem biztos, hogy helye
sen értelmez
zü k. Ped ig az ötödik po
nt a Cserkész
törvény ből erre a gond
ola tra épül. Mások
és saját maga m szeret
etének ugya naz
a szi ntje. Másokat ugya
na nnyira szeretni,
min t ön maga ma t, nem
pusztán an ny it jelent,
hogy az emberek irán
ti szeretetem nem
lehet kevesebb a maga
m felé irányu
lónál, ha nem azt is, ho
gy ön maga ma t
nem értékelem kevese
bbre ná luk. Lás
suk be, mindkét véglet
létező jelenség, és
a krisztusi jó tanácsra
épülő Cserkész
törvény ebben kíván eg
yensú lyt terem
ten i. Ön maga m szeret
etének viszonya
akkor lesz egészséges
egyensú lyban
mások szeretetével, ha
ezt álla ndó, fo
lya ma tos, szigorú odafi
gyeléssel munká
lom maga mban . Vagy
is arra nevelem sa
ját maga ma t, hogy kés
z legyen a jellemem a
mások irán ti és a mások
tól kiindu ló elfo
gadásra , hiszen nem csa
k elfogadó, ha
nem elfogadott ember
is vagyok. Minél
jobba n munká lom saját
jellemem fej lő
dését egy egészséges
ön nevelés során ,
an ná l nagyobb örömet
okozok az engem
szerető és elfogadó em
bereknek azza l,
hogy egyre kevesebb
hibámat és töredé
kességemet kel l vissza
utasíta niu k. Így
seg íti ez a törvény a leg
megfelelőbben a
krisztusi jó tanács megv
aló
sulásá t.
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léleksuli

hogy elfogadom

Jézus elé egy házasság
törő asszony t
vittek, akkor a beszélge
tésük végén ezt
mond ta neki: „Én sem ítél
lek el téged,
eredj el, és többé ne vé
tkezzél!” Am i
kor gyöngéd vagyok va
lakihez, nem
kel l beletörődnöm a hib
áiba, de nem is
szabad azok mia tt ma
gá t az embert
meggyű lölnöm .

szöveg: molnár szabolcs • fotó: kolibri433
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de jó a dió!
A dió a csalán mellett az őszi és
a tavaszi tisztító kúrák gyógynövénye, de számos kedvező
hatását ismerjük.
dió latin neve, a juglans átvitt értelemben is
tennek való termést jelent. Itthon és a Kár
pát-medencében két faja
gyakori: az ehető diót termő
közönséges dió (J. regia), és a
parkokban díszfaként ültetett
fekete dió.

a

Diófát minden házikertben és
hobbi gyümölcsösben fellelhe
tünk. Nagyon jól szaporodik
magról, de nemesített válto
zatait sokan facsemeteként
ültetik. Szinte minden része
felhasználható. A kéreg, a
levél és a zöld termésfal
barna festéket, diópácot ad.
A csonthéjban levő ráncos, húsos, kétfelé váló,
dús olajtartalmú magvak nem száradó olaját ét
kezésre és szappangyártásra használják. A dió
termésében számos vitamin és ásványi só talál
ható, így magnézium, foszfor, vas, kálcium, cink,
A, B6, B9, és E vitamin.
Gyógyító célra elsősor
ban leveléből nyert teát
alkalmazzák. A teljesen
kifejlődött, megvastago
dott szövetű, a szárról
lefosztott, szárított leve
leit használjuk fel teának.
A diólevelet június végé
től augusztusig gyűjtjük.
Az ép, hibátlan leveleket

öko

k
n
ió
c
á
r
e
n
e
g
i
Am

A dió a magyarok
szent fája, számos
magyar legendában
szerepel. A bölcsesség,
az erő szimbóluma…
Jéki László: A bölcs
diótól a pesto mártásig
szedjük le,
majd megszá
rítjuk, és ös�
szevágva szel
lős, száraz he
lyen tároljuk.

Hagyományo
san a levelek
emésztést segí
tő, salaktalanító,
stimuláló hatá
sát használjuk ki.
Nyirokrendszeri
betegségek, tüdőbaj ellen is hatásos. Jó vértisztí
tó, felváltva a csalánnal, ezért fogyasztjuk tisztító
kúrák során. Serkenti a vérkeringést, antibiotikus
hatású, és nőgyógyászati problémákat is gyógyí
tanak vele. Vidéken régen még a lépfe
nét is diólevélteával kezelték. Mivel a tea
csökkenti a vércukorszintet és szabá
lyozza az anyagcserét, cukorbetegség
re is alkalmazzák. Külsőleg borogatva
a szem ereinek a jobb vérellátottságát
segíti, ezzel erősítve az izmokat is.
Összességében tehát a dió egy áldá
sos hatásokkal bíró gyógynövényünk,
termését, és teáját fogyasszátok
egészségetekre!
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szamárfül

Jordan N ichols:

viccek

a nevetés a legrövidebb
távolság két ember között.

Victor Borge

ha sokáig halogato

d a fűnyírást...

találd meg a Tíz külön bséget!

nooormális???

jöhet! elkapjuk!

ha túl meleg van...
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végül is

fizika ilag rendben va
n…
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