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A Hősök Tere kezdeményezés lehetőséget biztosít minden olyan magánszemélynek,
civil szervezetnek, vállalatnak,
akik úgy gondolják, hogy szükség van hétköznapi hősökre,
akik inspirálják a környezetükben élőket. A kezdeményezés
szándéka szerint szeretné megadni a kezdő lökést ahhoz,
hogy egyre több
ember, egyre többször tegyen másokért. Abban segítenek, hogy hétköznapi emberek
hétköznapi hősökké váljanak,
hogy elsajátítsák azokat a képességeket, amelyek segítségével megváltoztathatják a világunkat. Gyakorlatias, tapasztalatokon alapuló programokon
keresztül szeretnék elérni, hogy
az emberek felismerjék azokat a helyzeteket, amelyekben
segítséget nyújthatnak másoknak, amelyeken változtathatnak, s emellett érzékenyebbé váljanak az ilyen szituációk
iránt. Bővebben a kezdeményezésről és a programokról:
www.hosoktere.org

23. cserkész világdzsembori

elindult a jelentkezés!
2014. augusztus 31-éig lehet jelentkezni a 2015-ös dzsembori résztvevői, őrs
vezetői és IST helyeire. A Projektindító dokumentum mindenkinek szól, aki
bármilyen módon szerepet vállal, vagy
akár érdeklődik a dzsembori iránt.
Megismerheted belőle mindazokat az
alapokat, amelyek mentén dolgozunk,
megtudhatod hogyan és kikkel tervezzük megvalósítani a programot.
Jelentkezés és részletek a cserkesz.
hu/dzsembori oldalon!

cserkészen a sportra
A szövetség elnökségének a kérésére és jóváhagyásával Czakó Márton csst. (320.) és Dechert
Áron elkészítették a szövetség sportfejlesztési stratégiájának a vázlatát, valamint a bejegyzés alatt álló Cserkészen a Sportra Sportegyesület ideális szervezeti struktúráját és működési rendjét. A tervek szerint ez a sportegyesület lesz a sportolni vágyó cserkészek központi
bázisa. Szeretnének olyan szervezeti hátteret
készíteni, ami minden cserkésznek megfelel,
ezért készítettek egy kérdőívet is, amit megköröztettek a levelezőlistákon. A kitöltött kérdőíveket 2014. április 15-ig várják a dechertaron@
gmail.com címre. További információk a lap 12. oldalán.

az elmúlt évtized
hazai felfedezései
A Felfedezések a föld alatt című, március 27-én meg jelent
könyv a barlangokat a feltárók szemszögéből mutatja be, a
felfedezések történetét is megpróbálja visszaadni, számos
képpel és grafikával. A Szent Özséb Barlangkutató Egyesület
kiadásában meg jelent könyv szerzői az ország különböző
tájain sikereket elért barlangkutatók közül kerültek ki, főszerkesztője egy cserkész, Slíz György.
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spakoartratmrlei nni, és kész!
Amikor beszélgetünk éppen öt éve került a Magyar Televízióba. Amikor
meg jelenik az újság, akkor ünnepli a születésnapját, a huszonötödiket. Akkor
született, amikor új jászerveződött a hazai cserkészet. Mohay Bence őv. (293.)
sportriporter talpraesett, nyitott, vagány, mosolygós. Igazi jó cserkész.
mcs Kilenc évesen csatlakoztál a cserkészethez.
Milyen emlékeid vannak
erről az időszakról?
mohay bence Erzsébetvárosban laktunk, és
anya unokatestvére, Vilkó (Hiúz) csábított minket, a négy közül a két
nagyobbik fiút, hogy legyen az iskolán kívül is
társaságunk. Gergő bátyámmal egy őrsbe kerültünk, a Kajmánba. Ez a
pesti közeg valamennyire
különbözik attól, amit talán a budai csapatok tapasztalnak. Zugligetben
vagy Szentimrevárosban
jóval nagyobb a merítési
lehetőség, mint nálunk,
akár válogathatnak is a
jelentkezők közül. Itt, a
hatodik, hetedik kerületben jó, ha nagy munkával
két-három gyereket tudunk toborozni, nehezen
indulnak el az őrsök. Ráadásul sokkal több problémával küszködő gyerekkel találkozunk, mint
egy budai cserkészvezető. De a csapat nagyon
sokszínű, talán éppen emiatt – ez adja a különlegességét. Csöndes, visszahúzódó, értelmiségi
családból érkező gyerekek voltunk a bátyámmal.

Elvégeztük a feladatokat,
de nem voltunk az
a bivalyerős, kisportolt fajta, inkább szelíd, gyönge, lelkis kölykök voltunk, ezért nem
mi voltunk a sztárok a
csapatban. Én olyan típus vagyok, akinek nagyon számít a pozitív
visszajelzés, így eleinte néha volt emiatt hiányérzetem, de később
ez teljesen megszűnt.
A Kajmán őrs tag jaival nagyon jól kiegészítettük egymást, és nagyon sok szeretetet is
kaptam a cserkészektől.
De az igaz, hogy eleinte
azok a feladatok, amiket
egy stramm, belevaló városi gyerek simán vesz,

cével
Interjú Mohay Ben
nekünk nehezebben mentek. Például az erdei
munkák, ásás, építés olyan kihívásoknak bizonyultak, amiket időnként nem is teljesítettünk maximálisan.
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mix

hősök tere

csellózott, és pedig zongoráztam, de a cserkészek között mindketten megtanultunk gitározni is.
Az őrsünk végül húzó őrs lett a csapaton belül,
később volt egy pár év, amikor a csapat vezetősége kis túlzással a Kajmán őrs volt, kiegészülve
egy-két emberrel.
mcs A középiskolás évek alatt több a tanulás,
az új társaság, esetleg egy másik környék miatt
többen hanyagolják a cserkészetet. Számodra mi
volt megtartó erejű a cserkészetben ekkoriban?
bence Sokszor ehhez az kellett, hogy anya azt
mondja: nektek szükségetek van a cserkészetre! Többször felmerült bennem, hogy következő
évben már nem akarok táborba menni, abbahagyom. Tudod, én focista szerettem volna lenni,
edzésekre járni, nem cserkészprogramokra! Sokszor azért nem tudtam elmenni hétvégi bajnoki meccsre, mert rajportya volt. Edzőtáborozni
akartam, de nem lehetett a cserkésztábor miatt. Azóta már beláttam, jobb, hogy így alakult. Sokkal többet adott a cserkészet, mint
amit a foci adhatott volna! Nem lényegtelen, hogy egy idő után úgyis kihullottam
volna, mert nem vagyok annyira tehetséges, hogy válogatott játékos legyek.
mcs Márpedig a magadnak szabott
mérce magasan van.
bence Jól érted. Én nem akartam egy NB2-es középcsapat játékosa lenni, akkor inkább csak
hobbiból rúgom a labdát. A
cserkészettől viszont közösséget, barátokat kaptam. Azóta
is egy társaság vagyunk, ös�szejárunk, mindent meg tudunk beszélni. Tizenöt éves
koromig csak a Kajmán őrs
volt, később a közös portyák, a vezetőképzés élménye, és a kósza raj közössége
bizonyult megtartó erejűnek.
A vezetőink ráéreztek arra,
hogy mit kell másképp csinálni
ahhoz, hogy a mi korosztályunkat
lekössék. Más jellegű programokat
szerveztek, nem „csak” az erdőbe

6 magyar cserkész

becserkész

mcs Ezért volt pont nektek
való ez a kihívás!
bence Egyébként igen. Nagyon jó, hogy mindezt
megkaptuk a cserkészettől, és persze egy csomó
olyan is volt, amiben volt
sikerélményünk. Nagyon
szerettem a játékokat, és
az is jól jött, hogy mindketten zenéltünk. Gergő

vittek, hanem városi felfedezésekre. Külföldre
is mentünk több alkalommal: bejártuk Újvidéket,
voltunk Münchenben, Prágában, Krakkóban. Sokszor izgalmasabb volt, ha a Hősök terén frizbiztünk, mint az, hogy tüzet rakunk az erdőben. Azt
már százszor megcsináltuk. Egy alkalommal azzal tettük érdekessé a tábort, hogy az egész rajkörletet felraktuk egy fára, négy méter magasra.
Ott még a hagyományos tevékenységek is más
hangulatot kaptak.
mcs Sportriporternek lenni, sok ember elé kiállni, műsort vezetni elég nagy határozottságot, vagányságot kíván. A cserkészetből mit tudtál meríteni?
bence Mindkettőhöz elengedhetetlen egy alapvető exhibicionizmus, de nem ez a legfontosabb.
Sportriporterként és cserkészvezetőként is emberekkel vagyok kapcsolatban. Amikor interjút
készítek, bele kell tudnom érezni magamat a riportalany helyzetébe ahhoz, hogy jól tudjak kérdezni. A cserkésztáborban pedig oda kell figyelni

arra, hogy a gyerek hogy érzi magát, hiányzik-e
az anyukája, hogy éli át azt, hogy egy teljesen
új környezetben van, erdő veszi körül. A beleérző képesség, hogy adott esetben a saját nyelvén tudjak szólni egy emberhez – legyen az
újonc vagy focista – nagyon sokat segít itt is és
a munkámban is.
mcs Mikor döntöttél az újságírás mellett?
bence Amikor rájöttem, hogy nem lesz belőlem
válogatott focista. Néhány hónap múlva elkezdtem írni az Új Ember ifjúsági havilapjába, a Teofilba, és úgy éreztem, hogy ez jól megy. Akkor már
azt terveztem, hogy sportriporter leszek.
mcs Tele van az ország állástalan újságíróval.
Mire számítottál?
bence Amikor érettségi előtt a kommunikáció
szakra jelentkeztem, nagyon sokan próbáltak lebeszélni, de ekkor már négy éve írtam, interjúztam. Addigra nagyon megszerettem ezt a munkát. Élveztem, hogy sportolók közt mozgok, az
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eseményeken nem passzív néző vagyok, hanem
oda is mehetek hozzájuk. Nem foglalkoztatott,
hogy hányan nem találnak állást, és az sem érdekelt, hogy a kommunikáció szakot büfé-szaknak mondják, vagyis egyesek szerint alig kell tanulni, csak úgy ott van az ember. Én sportriporter
akartam lenni, és kész! Ehhez pedig még mindig
a kommunikáció állt a legközelebb. Jó döntésnek
bizonyult, mert volt időm az egyetem mellett kezdetben gyakornokként dolgozni a tévében. Az
akkori sport-főszerkesztő, Schulek
Csaba adott nekem lehetőséget. Az ajánlat
először két hétre szólt, aztán
nem zavartak
el, mert jól jött a
lelkesedés: 2008
nyarán foci-EB
és olimpia is volt,
minden emberre
szükség volt. Több
mint egy évig voltam gyakornok,
aztán félállásban,
két és fél éve pedig főállásban vagyok a Magyar Televízió, illetve az MTVA munkatársa. Ha akkor nem kapok
8 magyar cserkész

lehetőséget, nem biztos, hogy bármi közöm lenne a szakmához. Néha arra gondolok, hogy talán vannak nálam sokkal tehetségesebb fiatalok,
akikből sokkal jobb sportriporter válna, csak nekem szerencsém volt. Ugyanakkor hiszem, hogy
mindenkinek ad lehetőséget az élet, csak észre kell venni, és tudni kell élni vele. Az igaz, hogy
én nem vágom huszonöt évre visszamenőleg a
sporteredményeket, mint azok, akik egész gyerekkorukban az apukájukkal nézik a meccseket,
búj ják az újságokat.
Ellenkezőleg, nekem
úgy kellett könyörögnöm, hogy legalább a BL-meccsek
első félidejét hadd
nézhessem meg. A
„képzés” abban merült ki, hogy megvettem a sportújságot,
vagy elolvastam
az osztálytársakét,
és jól megtárgyaltuk az előző esti
meccset, amit ők
láttak, én meg nem.
De ehelyett a családtól kaptam mást – apától
örököltem íráskészséget, más típusú gondolkodást, amit nem a sportoldalról hozok, anya pedig

mcs Olyan ez a munka, ahogyan kissrácként elképzelted?
bence Nem volt túl sok elképzelésem azon túl, amit láttam a közvetítéseket
nézve. Most, hogy benne vagyok, azzal szembesülök, hogy minden egyes részfeladatot élvezettel tudok végezni. Ha tanár lennék, szívesen
foglalkoznék gyerekekkel, mennék velük focizni
a szünetben, örülnék, ha megosztanák velem a
problémáikat, táboroznánk is, de például utálnék
dolgozatot javítani. Sportriporterként viszont azt
is élvezem, ha kimegyünk forgatni, aztán végül
csupán egy ötven másodperces anyag jöhet le –
a lényeg, hogy valami érdekeset hozzak ki belőle.
Azt is nagy örömmel végzem, ha fel kell készülni
egy jelentős eseményre, közvetíthetek az olimpiáról, amit az egész ország figyel. Azt is élvezem,
ha be kell ülni egy stúdióba beszélgetni valakivel,
vagy ha a pályaszéli riporterként hallgathatom,
hogy üvöltöznek a kispadoknál az edzők a játékosokkal, aztán fel kell tennem két-három kérdést. Nem beszélve a külföldi tudósításokról, ahol
már önmagában a nemzetközi környezet feldob.
mcs Voltál már több világversenyen. Mi volt az
eddigi legmeghatározóbb élményed?
bence A londoni nyári olimpia. Egyszer csak megbíztak, én közvetítsem a birkózást. Semmit sem
tudtam erről a sportról, ezért fél évvel a verseny

előtt lementem a
birkózóinkhoz, és
kértem őket, tanítsanak meg arra,
amire csak lehet.
Nagy segítséget
kaptam tőlük, amiért máig hálás vagyok. Nem úgy reagáltak, hogy ha
nem tudok semmit
a sportágról, akkor miért én leszek
a kommentátor, hanem azt mondták: figyelj, van rá fél éved,
beletanulsz. Olyan
volt, mintha egy új
nyelvet tanultam volna
meg. Az egyik első élő
közvetítésem a vívó
világbajnokság volt
2011-ben. Akkor két hetem volt a felkészülésre, a tatai edzőtáborban láttam azt, hogy Szilágyi Áronra mindenki kincsként
tekint, még a sikereket elért „nagyok” is; a többieknek szinte megtiszteltetés volt vele vívni. Aztán az olimpián pont szabadnapos voltam, amikor Áron aranyérmet szerzett, így ott lehettem,
amikor megnyerte a döntőt. Akkor azt mondtam,
most már bármi történhet, ebből rossz olimpia
nem lehet. A másik maradandó élményem Gyurta
Dániel döntője 200 méteres mellúszásban. Én voltam az úgynevezett vegyes zónás riporter. Ő az,
aki elsőként szólíthatja meg a medencéből kiszálló versenyzőket. A tévétársaságok nagy összegeket fizetnek azért, hogy riportereket küldhessenek erre a folyosóra. Én meg üvöltöttem, ugráltam
közben, ami nem igazán illik, aztán legalább an�nyira lihegtem, mint Dani, amikor kijött a medencéből. Gyurta Dani egyidős velem, 1989-ben született.
Ő is egy volt azok közül, akikről gyerekként olvastam az újságban, milyen tehetséges – tizenöt
évesen már ezüstérmes volt az olimpián. Akkoriban arra gondoltam, hogy már milyen sokra vitte, én meg csak itt lötyögök a focival. Aztán nyolc
évre rá ott lehettem vele és a nézőkkel, amikor világcsúccsal megnyerte az olimpiát!
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rengeteget segített az első interjúknál, hiszen ő már akkor a
rádiónál dolgozott. És számíthatott a lelkiismeretesség, alapos
felkészülő munka, a nyelvtudás
is. Azt is láthatták a kollégáim,
hogy nagyon eltökélt vagyok,
mindent ennek a munkának
rendeltem alá. Például péntek este nem mentem bulizni,
ha másnap korán reggel vidéki
forgatásra kellett utazni. Máskor
meg éjszakába nyúlóan bent
maradtam, akkor is, ha nem köteleztek rá. Egyszerűen szerettem volna megtanulni a szakmát, és élveztem, hogy szívhatom magamba.

a vélem

Hallottatok már a híres vizslabloggerről, a véleményvezérről, a diktátorról?
Aki gazditréner és kutya-életmód
tanácsadó, valamint a deményizmus
aty ja és terjesztője? Ő Demény,
a vizsla. Alap!
gyepmesteri telepről örökbe fogadott, ma pedig
már az ország leghíresebb vizslájának gondolatait gazdája, Magos Judit teszi közkinc�csé egy blogban és a kutya saját facebook oldalán,
amit több mint húszezren követnek. A magyartanárként dolgozó gazdit többek között arról faggattuk, hogy alakul ki ilyen szoros kapcsolat kutya és
gazdája között, Demény pedig a közösségről alkotott véleményét osztja meg veletek.

a

mcs Hogy került hozzád Demény, a gyönyörű vizslafiú?
magos judit Nem akartam még egy
kutyát. Max, a vizsloid még kölyökkorában került hozzám, és teljesnek éreztem az életem vele,
megbonthatatlan egységben éltünk. Elkezdtem azonban az állatvédelemmel foglalkozni, és
önkénteskedtem a Futrinka
Egyesületnek (róluk a márciusi lapszámunkban olvashattok – a szerk.), akik a magyar vizsla fajtamentésével is foglalkoznak. Egyszer
felajánlottam, hogy elszállítok egy hatalmas német
dogot egy vidéki gyepmesteri telepről. Bronx volt a neve.
10 magyar cserkész

de mé ny így em lékezik

meg erről

a b logjánal

kutyája.
Gazdinak má r van egy
Teljesen sokkol t, hogy
írorrom kon tra
rad
én
az
,
sze
Per
ul.
Egy vizsloid. Ráadás
sincs a
lművé tette, hogy esélye
az ő feketeorra egyérte
ilvá n.
Ny
!
zér
ave
falk
a
vagyok
falkavezéri szerepre. Én

Mikor odaértünk, szólt a telep vezetője, hogy van
náluk egy vizsla is. Így találkoztam Deménnyel. Bánatosan lógatta ki az orrát egy kutyaólból, azonnal
beleszerettem. Nem hagyhattam ott.
mcs Miért pont Deményt választottad? Gondolom
volt mellette több gazdátlan vizsla is.
judit Nem Demény volt az első vizsla, akivel menhelyen találkoztam. Mindegyik kutya megviseli az ember szívét. Amikor rácsok közt látod, mindet haza akarod vinni. Én nem akartam, csak Deményt. Nem tudom megmagyarázni a miérteket,
de szerelem volt első látásra. Egymásra kattantunk,
nem tudtam neki ellenállni. Tudom, hogy egy kölyök

mcs Azt látom a fotóitokon, hogy hatalmas köztetek az összhang. Nagyobb munka ezt elérni egy felnőttként örökbefogadott kutyával, mint
egy kölyökkel?
judit Nem áltatok senkit azzal, hogy
egy felnőtt kutyát örökbe fogadni csak
móka és kacagás. Nagyon sok munkát
és türelmet igényel, hogy kialakuljon az
a kapcsolat, ami egy kölyökként hazavitt kutyával szinte természetesen
megy. Demény és én nagyon megküzdöttünk az elején. Egy felnőtt,
menhelyes kutya sok sebet hordoz, amiket nehéz begyógyítani.
Nehezen alakul ki az a feltétlen
bizalom, amit egy gazdás kutya
kölyökkorától érez. Sok türelemre
és szeretetre van szükség, amíg
megérti, hogy benned bízhat, és

te soha többé nem hagyod cserben, nem úgy,
mint az előző gazdája. De megéri! Ahogy a sérült kutya folyamatosan megnyílik, és
szeretni kezd, az felbecsülhetetlen.
mcs A blogot olvasva az az ember érzése, hogy
olvasol a kutyád gondolataiban. Néha már-már emlékeztetnie kell magát az olvasónak, hogy ezt bizony mégis ember írta. Mi kell ahhoz, hogy egy
gazdának ilyen kapcsolata alakuljon ki a kutyájával? Vagy az, hogy ilyen írások születnek, csak tehetség kérdése?

mi ért fogadj örök

be

menhelyi kutyát?

Mert egy menhelyi kut
ya is képes minden re,
am ire egy
ped igrés. Kukázn i, kaját
lopni, szófogada tlan nak
len ni,
elkóboroln i, kikészíten i
idegileg, és főleg: szeretn
i téged
feltétel nél kül .

Demény tehetséges, ez alap! A
kapcsolat nem tudom, min múlik, talán
csak a szereteten. Az, hogy valaki arra szánja a szabadidejét, hogy
a kutyája blog ját írja, nem biztos,
hogy tehetség kérdése, inkább elvetemültségé.

judit

mcs Mi indított arra, hogy elkezdd, illetve, hogy Demény elkezdje a blogot?
judit Mindig szerettem írni, sosem éreztem magam tehetségesnek, de volt bennem egy
vágy az írásra. Mikor Deménnyel találkoztam, láttam,
hogy más, mint egy átlag
kutya, hihetetlen kifejező
arcberendezése van, és
a barátaim mind rajongtak érte. Ekkor kezdtük el
a blogot, viccből. Nem gondoltam soha, hogy egyszer ennyire sikeres lesz,
magyar cserkész 11
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Dem ényvezér

vizsla mennyire cuki,
tudom, hogy szinte
meg kell zabálni, és
mindenki olyat
akar. De manapság az emberek
nem törődnek
azzal, hogy felelősen válasszanak házi kedvencet. Egy vizsla hatalmas nyűggel jár, neki nem elég, hogy egy kertben
él. Örökösen a gazdi lába alatt van, egy percre sem
mozdul mellőle, és olyan mozgásigénye van, ami
szinte kielégíthetetlen. Vadászkutya, folyamatos
foglalkozást, feladatokat igényel, különben szétszedi a kertet, megszökik. Nem egyszerű eset. Ezt nem
gondolják végig az emberek, mikor az interneten 5000 Ft-ért kölyökkutyát vesznek, és azt sem,
hogy mennyi fajtatiszta vizsla él gyepmesteri telepeken az ilyen felelőtlen vásárlások miatt. Ha valaki vizslát akar, fogadjon örökbe és mentsen meg
egy életet, vagy ha annyira fontosak a genetikai
adottságok, ne sajnáljanak százezreket fizetni egy
törzskönyves kölyökért. Ne támogassunk
felelőtlen szaporítókat, akik oltás nélkül
árulnak kölyköket hirdetési portálokon!
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Szeretsz mozogni, vagy csak nyűg
a tesi óra? Szuszogsz a lépcsőn,
vagy kettesével veszed a fokokat?
Mi cserkészek valljuk, hogy
egészséges életmódot folytatunk.
Ép testben ép lélek!
echert Áron sportszervező-menedzser az
elnökség kérésére és jóváhagyásával, Czakó
Mártonnal csst. (320.) elkészítették a Magyar
Cserkészszövetség sportfejlesztési tervezetét, valamint
folyamatosan
dolgoznak a bejegyzés alatt álló
Cserkészen a
Sportra Sportegyesület ideális
szervezeti felépítésén és működési rendjén.

d
hogy megállítanak az utcán!
Ekkora rajongótábornak
azonban már
elvárásai vannak, ez már
felelősséggel jár. Kezdetben nem
volt célom,
most azonban szeretném ezt az
olvasottságot arra használni, hogy más úton-módon hívjam fel a figyelmet az
állatvédelemre és a felelős állattartásra.
mcs Mi a következő lépés? Egy könyv esetleg?
Bár tudom, sokan nyaggatják ezzel Deményt, de
nincs ideje, hisz a deményizmus irányítása kemény
feladat!
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judit Abban mindig biztos voltam, hogy pusztán addig írjuk a blogot, amíg élvezzük mi is, amíg
megmarad mókának. Benne van a levegőben a
könyv, szeretnénk, ha megszületne. Pont az a nehéz benne, hogy nem tudhatom most, mi lesz ennek a vége. Talán a világuralom… Alap!

Itt a lehetőség,
hogy ti is alakítsatok rajta! A tervek szerint ez a
sportegyesület lesz a sportolni vágyó cserkészek
központi bázisa, ezért természetesen olyan hátteret szeretnének kialakítani, amilyenre a közösségnek igénye van. Így hát arra kérnek benneteket, hogy az infolistán közzétett kérdőívet töltsétek ki, és küldjétek vissza 2014. április 20-áig.
Minél többen és minél őszintébben válaszoltok,

annál ideálisabb, és valóban a közösség igényeinek megfelelő sportegyesületet alakítunk ki, így
fontos, hogy aktívak legyetek! Az eddigiek alapján úgy tűnik, hogy sokakat érdekel a kosár- és
a kézilabda, a lányok szeretnének fitness-re járni, a siklóernyőzés és a sárkányrepülés is sokakat vonz, és a
futás, vitorlázás is befutó
helyen van a
kérdőívet eddig
visszaküldők
körében. Számíthattok arra,
hogy a következő évektől egyre több
szervezett kerékpáros túra,
futóverseny,
teljesítménytúra lesz. Azokban a sportágakban, amelyre többen is jelentkeztek, profi edzőket fogad majd az egyesület, sportpályákat bérel,
mérkőzésekre utaztat, meccseket szervez. Azon
dolgoznak, hogy több helyszínen lehessen sportolni, és minél többeknek megmutassuk, hogy milyen vagányok a cserkészek. Lehet, hogy azért
fognak csatlakozni a mozgalomhoz, mert jó velünk sportolni, játszani!
magyar cserkész 13
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Tinódi Lantos Sebestyén volt az utolsó
regös, ma a cserkészek folytatják.
Az ősi termékenységvarázsló
rigmustól a regös cserkésztáborig
hosszú út vezetett, és ki tudja, merre
visz tovább. A népi kultúra fiatal őrzői
a regös cserkészek.
édszüleink idejében még falujáró cserkészeknek hívták azokat a főként fővárosi fiatalokat,
akik azért utaztak szerte az országban, hogy
megmutassák a cserkészetet a korabeli gyerekeknek, egyúttal találkoztak a népi kultúrával. 1933-34re tehető a regös mozgalom indítása, tavaly ősz óta
pedig ismét van szakági vezetője a körülbelül kétszáz fős, aktív csoportnak. Némethy Kálmán csst.
(442.) mutatja be a szakágat.

d

némethy kálmán Idén lesz a XXV. Kárpát-medencei Regöscserkész Tábor. Hét éven át szerveztem
ezt a nyári tábort, én is regös vagyok, jól ismerem
a többieket. Az újrainduláskor, 1989-ben lettem
cserkész, a nagypapám is az volt egykor. Évekig
erdésznek akartam tanulni, de a gimnázium vége
felé egy regös vezetőképző altáborba csöppentem, talán annak hatására lett belőlem mégis pedagógus, történelem tanár. Míg mások egy nap kosarat fontak, aztán bőröztek, nekünk a tábor ideje
alatt el kellett sajátítanunk egy kismesterség alapjait. Én egy rézdomborító mester mellé kerültem,
azóta is tréfálnak velem. Ha nem találnak, akkor
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szakág

ö
g
e
r
hej rejtem!
azt mondják: Kálmán biztos domborítja a rezet.
Azóta sajnos nemigen volt ilyen VK, rézdomborítás pláne.
mcs Mi tetszik a gyerekeknek a regös szakágban?
kálmán Leginkább talán a kismesterek. A mesterek személyisége, ami lenyűgözi őket. Az évtizedek
folyamán sikerült zseniális embereket megnyerni a regösöknek. Visszajáró, profi gárda jött létre.
Bodacz Tibor fafaragó művész húsz éven át velünk volt minden táborban, most ment nyugdíjba.
Igazi nevelő, rajongtak érte a gyerekek, olyan a kisugárzása. Csonti Melinda tojásírás közben sztorizik arról, melyik szimbólumnak mi a jelentése. Mindenki ismeri, ő a szakma csúcsa. Füredi Zsuzsa
pedig a szeretetteli humorával dobogtatja meg a
szíveket, miközben csuházni tanítja őket. A gyerekek leveszik, hogy nem csupán egy hobbiról van
szó, hanem a mestereknek ez maga az élet. Nem
tudják sarokba szorítani egyiküket sem, nincs az a
keresztkérdés! Barsi Csaba szintén húsz évig volt
velünk. Néptánc tanár, most a család foglalja le, nehéz volt megtalálnunk a méltó utódját. Nagy József
és párja, Magyar Zsuzsanna szintén rendelkezik
a kellő kisugárzással. Erre a gyerekek reakciója az
egyik bizonyíték: a regöstábor után afelől érdeklődtek, hol folytathatnák a néptánc tanulást, és erre
rendszeres alkalmat biztosít Józsi.
mcs A mi korunkban szinte minden üres percet
azzal töltünk ki, hogy valamilyen elektronikai eszközhöz nyúlunk, okostelefont babrálunk. Erre megy
a világ. Lehet a regös hagyományokat ötvözni a jelennel?

kálmán Többször felmerül ez a kérdés. Vissza a
természethez? Ökofalvak létesülnek, elszigetelt közösségek „vonulnak ki” a városból. Véleményem
szerint ez egy-egy kisközösségben működik is, de
nagyban nem. Hazánkban a táncház mozgalom bizonyította be, hogy a XX - XXI. században is lehet népzenére szórakozni. Nyilvánvaló, hogy nem
leszünk autentikusak, vagyis eredeti forrás alapján, hiteles népi táncot gyakorlók. Százötven évvel ezelőtt egy klasszikus széki táncházban csak
széki táncrendet táncoltak, ott nem volt kalotaszegi. De ma, amikor ilyen nagy mennyiségű inger éri
az embereket, nem is működik, hogy csak egyfélét
fogyasszunk. És ez nem is baj. Minél többféle a világ, annál színesebb. Nekünk, magyaroknak óriási
szerencsénk van, mert a polgáriasodás később indult el a XIX. században, mint Európa nyugati térségében. Mire elért minket a fejlődés, már
voltak olyan hangtechnikai eszközök,
melyekkel rögzíteni lehetett a népzenét. Kodály Zoltán és Bartók Béla
jeleskedett ebben a gyűjtőmunkában. Megvolt tehát az értelmiség,
és még létezett a paraszti kultúra.
A mai korban a világzene divatja is kedvez a népzene fennmaradásának. Még ha nem is autentikus,
ily módon a régi dallamok eljuthatnak

azokhoz is, akik addig nem találkoztak velük. Ha
pedig valaki amiatt aggódik, hogy ezek az irányzatok elsöprik az eredeti hangzást, megnyugtató,
hogy ameddig léteznek „keményvonalas őrzők”,
addig lesz hová visszanyúlni.
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A Musztáng őrs is teljesítette
az MCSSZ ’48-as emléktúráját
a pomázi 937. Szt. Tarzícius
cserkészcsapat szervezésében
egyen át völgyön át,
sárban csúszva, sziklát mászva és temérdek
csokoládét betermelve, a 205.
sz. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat Musztáng őrsének
kiscserkészei is teljesítették
a ’48-as emléktúra 24 km-es
útvonalát!

h

Feltehetitek a kérdést, honnan jött az ötlet, hogy
egy kiscserkész őrs 24 km-es túrára jelentkezzen, hiszen a vezetőképzőkben is jóval rövidebb (10-15 km-es) távot javasolnak. Őszintén,
nekem pofon egyszerű a válasz: ismerem az
őrsömet. Mindig is szerettük a kihívásokat, mi
musztángok. Nagy tapasztalat volt az októberi
emléktúra, amikor a 14 km-es távot egyetlen 15
perces megállással (kajaszünet) vágtáztuk végig, a megadott szintidőt alaposan „lealázva”.
Pénteken este azonban Csobánkán a rendületlenül szakadó eső kissé elbizonytalanított bennünket, hiszen a sár nagyon hátráltató tud lenni.
Sebaj! Úgy vágtunk neki a túrának, ha beletörik
a bicskánk, akkor se gond: legfeljebb levág juk
az utat, és hazabuszozunk. Nem így történt...

részét. Az első megrázkódtatások utóbb izgalmas, szórakoztató körülmén�nyé váltak: 2 lépés előre, 1 visszacsúszás, majd
3 centis talprétegek cipelése, azaz teljesen új
bakancsburkolat, vagy épp bakancstalp-leválás. A szülők ezt valószínűleg kevésbé díjazták a mosnivaló láttán... Mentségünkre szóljon:
nem direkt lettünk térdig sárosak. Tény, hogy
a túra nem volt gyalog-galopp. A határidőkkel

Kevésbé élvezhettük a természetet:
nem volt időnk lecsapolni a sártengereket, megnézni minden forrást, alaposan felkutatni az összes barlangot, és
nemigen volt időnk dzsindzsázni sem
a járatlan utakon, mert tartani akartuk
a 24 kilométeres távot és a határidőket. Mondanom se kell, természetesen
nem tudtunk ellenállni a természet
csábításának, és ezért is keletkezett
az egy órás csúszás. Közel sem bántuk meg: felejthetetlen vágta volt! A
Musztáng őrs tag jainak erőnléte és lélekereje még engem is megdöbbentett: a HÉV elérése érdekében – 24 km után szétment lábakkal,
has-, térd-, lábfej-, és talpfájás ellenére – olyan
tempót diktáltak, hogy néha nekem is megerőltető volt, ráadásul az utolsó 300 métert végigfutottuk.

riport

szöveg: Gelley Áron Benedek őv. (205.) • fotó: Járdány Bence
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sokat küzdöttünk. Volt, hogy az utolsó pillanatban értünk az ellenőrző pontra, volt,
hogy késve. A szintidőt sem sikerült tartanunk: 8 óra 25 perc alatt tettük meg a
távot az előírt 7,5-8 óra helyett. De megcsináltuk, és hangsúlyoznám, hogy nem
én erőltettem! A Holdvilág-árok után
már különösen kimerültnek láttam a
csapatot, ezért felajánlottam, hogy – ha
akarnak – felszállhatunk egy buszra,
és bemehetünk Pomázra, a túra végállomására pihenni. Ők kijelentették,
hogy nem, ha törik, ha szakad, végigcsinálják! Ekkor 4 km volt még hátra.

Tíz tábla csokit termeltünk be, a végén már rá
se bírtunk nézni... Három tábla maradt, és egy
adag keksz meg némi süti. Az őrs elszántságát,
és lelkesedését jól jellemzi, hogy kijelentették:
jövőre a 48 km-es távra menjünk! Majd 4-5 év
múlva visszatérünk rá…

A pénteken lehulló csapadék – mint a többi kiránduló is tanúsíthatja – 20 centi mély
sártengerré változtatta a turistautak jelentős
16 magyar cserkész
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fotó: Járdány Bence

közösség érték!
A pedagógiai
konferencián a legfőbb
kihívást a közös
ugrókötelezés jelentette…
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magu knak izgalm
sik rajt vagy
má
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• A bringások a
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jegyében készüln
ek egy figyelem fe
lhívó
és jópofa állomás
sa l: egy úgynevez
ett
„bebici klizés” kere
tében akár ki is pr
óbálha tod Buda pest leg
újabb tömeg közle
kedési
eszközét, a MOL
BU BI- t, és még vá
rost is
nézhetsz közben
!
• A vízicserkész
ekkel a vá roslige
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ta lál kozhatsz: de
ne egy roman tikus
csónakázásra készülj …
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vagy a föld ala tt,
az majd elváli k!
• A regösök a kö
zpon ti helyen ta rtj
ák a
Ka rácsony Sá ndor
Regös Na pot.

programajánló

!
k
u
lj
n
já
a
k
e
t
ne k
BUDAPE
S

tovább i programo

k

várossze rte
• Ismerked hetsz a
fizika és a kémia tud
ományával a 16-os cserk
észek jóvoltából: Lá
togass
el cserkészeiddel Öv
eges professzorhoz
!
Próbá ljá tok ki a leg lát
vá nyosabb kémiai és
fizika i kísérleteket: nin
cs is jobb módja a ját
szva tanulásnak! Azért
nagyobba k sem fog
na k
unatkozni…
• Szeretsz vona toz
ni? És azt is tudod,
mi va n
a színfala k mögött?
Most meglá togathato
da
MÁV mozdonymos
ó- és javító mű helyé
t – ide
nem soka n jutna k el,
az biztos !
• Az NNT2013-ből ism
erős Hősök mezeje
itt is
bemu tatkozik: a ma
gyar ha rci ku ltúra mi
nden
izgalmát kipróbálhato
d.

rosi nevezetességek
múzeumok és más főváis látogatható lesz ingyenesen,
llítása
Több múzeum álla ndó kiá
má ra. Ha
aznap a cserkészek szá
ért
vagy min imá lis összeg
nem is
at
alm
alk
b
job
n,
t Budapeste
az őrsöd még sosem vol
!
sát
rtesd vel ük hazánk főváro
talá lha tná l, hogy megisme
• Parlament
• Álla tkert
• Terror háza
• Ipa rművészeti Múzeum
• Közlekedési Múzeum
m
• Szépművészeti Múzeu

programzárás
A program zárásaként délután
gyülekezünk a zászlófelvonás
helyszínén, és levonjuk a zászlót.
Ezt követően a nagyobbakat (16+) a
szokásostól kicsit eltérő, alternatív
stílusú, esti városnézésre hívjuk,
idegenvezetéssel, melynek címe:
Fények és baljós árnyak Budapest
belvárosában. Ez még a helyieknek
is igazán érdekes lesz, de a vidékieknek határozottan ajánljuk!
A Cserkésznapot a kószáknak és
az idősebb korosztálynak szóló fergeteges zártkörű bulival fejezzük be,
a városnézés is itt ér majd véget.
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ek lakna k
bá rmely ik vá ros. Ember
yvtárkön
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ez lényeg ,
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szo
ér
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Ká
a kilenc éves
tül
esz
ker
án
yh
kál
rép
cse
talá lha tó
ró mindkét
vezet az út, és az átjá
Mi lesz, ha
irányban használható.
mi, az unasem
az egy re növekvő
ed?
lom ide is átterj

Kázmérnak, és legFőhőseinknek, Kőhegyi
ak (akinek sárgarépa
jobb barátjának, Kamillán

színű
feladata, hogy megoldják a problémát, segítsenek Másváros lakóin, és ezzel a mi világunkat is megmentsék. Kalandjaikban a
városlakók, Közbenjáró, a hírvivő, Cerka, a festőlány, Egykő Albert, a profes�szor, Szkriptum, az
író, és Don Zon Góra,
a muzsikus lesznek
társaik.

benjáró látoga tja meg
A vá ros hírvivője, Köz
répkál yha vasaj taelőször Kázmért a cse
gét kéri. Kázmér és
ítsé
ján érkezve, és seg
l győződnek meg
Ka mil la saját szemü kke
történ ik sem mi, az
róla , hogy am ikor nem
roppa nt félelmenemcsa k unalmas, de
tum hoz vezetnek,
tes is. A nyomok Szkrip
történ ik, vagy
mi
y
ő írja le ugya nis, hog
je sem mi ihleide
egy
mi fog történ ni, de
te sincsen!
ni a sem mit, am i
Vajon sikerü l-e megá llíta
ralja? Hazaj ut-e
elu
lassan mindkét világot
djá tok a fordu lagtu
Me
Kázmér és Ka mil la?
as ifjúság i regénytokba n gazdag, izgalm
nek ajá nla na k, de
ből , melyet a 7-10 évesek
is remekü l fogszerin tün k az idősebbek
lvassá k!
na k szórakozn i, ha elo
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fülpresszum

részlet a könyvből

– Há t így történ t – feje
zte be Közbenjáró. – És
azóta Másvá rosba n nem
történ ik sem mi.
– Nem történ ik sem mi?
– ismételte Kázmér hitetlen kedve. – De olyan
nincs!
– De va n – mond ta Köz
benjáró, és olyan szomorúnak tűn t, ahogy láb
ait lógatta a karfáról,
hogy Kázmérnak összes
zorul t a szíve.
Egyébkén t kedd volt. Ese
tt az eső. Kázmérna k, mire hazaért, vizes
lett a haja, a pu lóvere, a zokn ija, ebédre ped
ig kel káposzta- főzeléket kel lett meleg íten ie
magána k. Ma ma má r reggel
szólt, hogy
csa k későn jön haza, Pap
a meg
szólás nélkü l is mindig
későn jött.
Nem csoda , ha Kázmérn
ak egyre rosszabb lett a kedve
, és mire
bekanalazta a kel káposz
ta- főzeléket, má r szi nte füstölgött
a méregtől. Mert persze a felnőtt
ek mindig
jobba n tudják, mi kel l az
embernek,
és a legutá latosabb do
lgokról talá lják
ki, hogy az jót tesz – min
t például a
kel káposzta- főzelék, a
sóskafőzelék
vagy a finom főzelék. Egy
álta lán , ki nevezte el
a finom főzeléket finom
főzeléknek?! Egyálta lán
nem finom , éppen hog
y undorító az egész! gondolta Kázmér.
Később csa k ült a szobáj
ában , és nem volt
kedve sem mihez . Lassan
besötétedett, és ő
kezdte úgy érezn i, egy
ed ül va n az egész városba n, az egész orszá
gban , az egész világon,
sőt az egész világegye
temben . Csak azért
nem volt még jobba n egy
ed ül, mert nem tudta, va n-e még va lam i a
világegyetem utá n,
de en ny i egyed üllét épp
elég egy kilenc éves
kisfiú szá má ra, sőt, má
ris olyan sok, hogy egy
kilencvenéves nagyap
ó is alig tudná elviselni.
És akkor a cserépkál yh
a felől mocorgás ha llat
szott, majd kinyílt a kis
vasaj tó, és előbúj t Közbenjáró. Persze Kázmér
akkor még csa k azt
látta, hogy va laki sárga
kabátban , nemezsapkával a fején kibújik azo
n az apró vasaj tón ,
ped ig am ikor felegyene
sed ik és leporolja magá t, ő épp hogy a vá lláig
ér.
A leg furcsább az volt,
hogy Kázmér egyálta lán

Meg jelenés éve: 2013
Kiadó: Kolibri kiadó
Műfaj: ifjúsági regény
Terjedelem: 190 oldal
Magyari Andrea
verseivel lett ismert.
Első gyerekkönyve,
az Átjáró Másvárosba, már régen,
tíz éve elkészült, de sokáig nem láttak
benne fantáziát a kiadók. Aztán tavaly
meg jelent és nagyon sikeres lett. Andrea
az írás mellett angolt tanít egy budapesti
főiskolán.

nem ijedt meg . Valójába n mind ig is
tudta,
hogy egyszer történni fog vala mi
ilyesmi. Am ikor a szüleivel ideköltözött,
még
egészen kicsi volt. Tudta, hogy nem
véletlenül jöttek épp ide, a cserépká lyhá
s
lakásba. Pedig a szüleinek egyáltal
án
nem jutott eszébe kikérni a véleményét, és már majdnem egy sokkal
kisebb lakást vettek meg , ahol nem
volt
cserépká lyha , volt viszont hófehér
kony habútor, egészen lapos fűtőteste
k meg jó
levegő, ami Mam i szerint nagyon
fontos egy
gyereknek. De végül még is ideköltöz
tek. És később, amikor neki k is lettek lapos,
fehér fűtőtesteik, Papa le akarta bon tani a kály
hát, hiszen úgysem lehetett már fűteni
ben ne, de
Kázmér annyira sírt, hogy végül letet
tek erről.
Néhányszor még próbálta meggyőz
ni Kázmért
arról, hogy men nyivel kényelmesebb
en elférne a szobájában, ha nem lenne ott
a behemót
cserépká lyha , Kázmér azonban így
is jól elfért,
a kály ha pedig ott maradt, és Káz
mér tudta,
hogy ez nem véletlen. Hogy hon nan?
Egyszerűen csak tudta. Van , amit egyszer
űen csak
tud az ember, pedig nem mondta
neki senki.
– Segítened kell! – közölte Közbenj
áró, olya n
komolya n, ahogy még soha senki
nem beszélt
Kázmérral. – És szükségünk lesz
még vala kire.
– Kire?
– Ezt neked kell tudnod – felel te Köz
benjáró. –
Erre nézvést nem kaptam sem mifé
le utasítást.
Gondolkozz!
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szamárfül

  Magyari Andrea:

Mit keres három cserkész 10 000
km-re otthonától távol, a világ
egyik legszegényebb országában?
Elrabolták őket? Nyaralni voltak?
Cserkésztábor? Jamboree? Más
megoldás?
lelkes csapat tag jai mind a
Pécsi Tudományegyetem
orvosi karán tanulnak, ahol
véletlenül kerültek össze egy
kurzuson, melynek témája a
humanitárius segítségnyújtás volt. A Baptista Szeretetszolgálat
is részt vett az oktatásban, és lehetőséget biztosított néhány érdeklődő hallgatónak, hogy élesben megtapasztalják,
amit elméletben már
megtanultak. Pszichológiai és elméleti
felkészítés után indultak útnak: Pécs – Budapest – London – New
York – Port-au-Prince (ejtsd: port o prensz).

szöveg: Tárkányi Domonkos ŐV. (433.), Sziráki Márton ŐV (433.), Farkas Borbála ŐV (604.)

a

Rendkívül hasznosnak
bizonyultak a cserkészet
nyújtotta tapasztalatok:
csapatmunka, segítségnyújtás,
gyerekekkel való foglalkozás,
és kapcsolatteremtés.
24 magyar cserkész

A Richter-skála szerinti 7-es erősségű 2010es haiti földrengés központja Port-au-Princetől, Haiti fővárosától 25 km-re volt. A katasztrófa kb. három millió embert érintett, ebből
csaknem 300.000 fő életét vesztette, emellett
rengeteg sebesült, otthontalan és árva maradt hátra. Bár azóta sokat javult
a helyzet, még mindig borzasztó
körülmények között élnek. Láttunk
sátortáborokat, melyekben több
ezer ember nyomorgott, utcákon tornyosuló szeméthalmokat,
fegyveres biztonsági őröket, rengeteg koszt, utcai árust és kóbor
állatot. Az emberek munka híján
napról napra cserekereskedelemből próbálják fenntartani magukat, miközben a lakosság több mint kétharmada
napi 2 dollárnál kevesebből él.
A helyiek annyira beletörődtek a helyzetbe, hogy csalódottságukat elrejtve, egyfajta nyugodt lassúsággal élik
mindennapjaikat.
Az egészségügy fejletlen és
minden elérhető szolgáltatásért fizetni kell. Az
országban olyan komoly járványok és betegségek is jelen vannak, mint például a kolera,
AIDS, hastífusz, malária, a különböző hepatitisek vagy a TBC. Dacára a rendkívüli segítségnyújtási láznak, az ide érkező segélyek, köztük gyógyszerek, élelmiszerek, ruhák, nem
mindig jutnak el a rászorulókhoz.
Medikusként a mi feladatunk két árvaház és
két iskola gyermekeinek egészségügyi szűrése volt. Több mint 400 lurkót vizsgáltunk meg,
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közülük minden másodiknak a panaszát tudtuk orvosolni. Számunkra nagy kihívást jelentett egy-egy súlyosan elgennyesedett sebet
kitisztítani, bőrproblémákat kezelni, fül- és torokgyulladásos tüneteket diagnosztizálni, és
olyan egyéb problémákat ellátni, melyek hatáskörünket még nem haladták meg. (Ha igen,
ilyen esetekben az utánunk érkező amerikai
orvoscsoport gondjaira bíztuk a segítségre
szorulókat.)

Az árvaházak és az iskolák is, melyekben
jártunk, mind a Baptista Szeretetszolgálathoz
köthetők. Ezekben a földrengés óta különféle programokat valósítanak meg önkéntesek bevonásával. A Baptista Szeretetszolgálat 2010 óta van jelen Haitin, a földrengéskor
Rescue24-es orvoscsapatát
tu dtad?
küldte el a sebesültek gyógyítására, majd felépített
egy árvaházat. Mindezeken túl rendszeresen táHa iti a Ka rib-té
rségben,
mogatnak egy vidéki közHi span iola sz
igetének
pontot, amelyben árvaház ny ugati felén terü l el .
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yi ti) az ős la ko
s ta ínók
hoztak.
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smét egy magyar találmányról tudunk beszámolni. A Radosza Sándor által kifejlesztett játékos oktatási segédlet, a Radosza-gyűrű egy 5-10 éves gyermekek számára
készített térbeli képességfejlesztő taneszköz- és
logikai játékcsoport. Az eszköz három különböző változatának
bármelyike fejleszti a logikus
gondolkodást, a térlátást, a
memóriát, a kombinációs-és
koncentrációs képességet, a
kézügyességet, és a finommozgások begyakorlását.

i

Az óvodás és iskolás gyermekek
képességeit fejlesztő eszköz két, egymást egyetlen pontban metsző körből áll, melyeken számok,
betűk vagy különféle formákat ábrázoló elemek
találhatók. A gyűrűk vonalán az
elemek körbeforgatása, sorba rendezése által matematikai
műveleteket lehet elvégezni,
illetve a szavak vagy ábrasorozatok a logikai készségeket
és képességeket fejlesztik.
A gyűrűk ötlete egy régi
gyerekkori, kellemetlen emlékből származik. Sok évvel
ezelőtt, a kötelezően használandó „betűkirakóból” elvesztek egyes, a használathoz szükséges betűk – ezért feddést kapott. Ennek okán akart – évtizedekkel később –
egy zárt rendszert készíteni, amelyben ez nem
történhet meg. – Nyilatkozta Radosza Sándor a
Népszabadságnak.
A Radosza-gyűrűk alkalmasak házi feladatok elkészítésére, tanórai gyakorlásra, de egyben játékként is használhatók. A feltaláló szerint
26 magyar cserkész

alkalmazásával az unalmas gyakorlás izgalmassá válik. Cserkész szempontból nem elhanyagolható, hogy a táborban, csoportos játékra és verseny rendezésére is alkalmas a találmány.

radosza - ovigyűrűk
A Radosza - ovigyűrűk öt-hétéves gyermekek
számára készült. Eredményesen használható
színek, síkidomok, mesefigurák, növények, állatok és más ismeretterjesztő ábrák megadott sorrendbe történő kirakására. Használata elősegíti
az irányok megtanulását, és hozzájárul a kicsik
szabálytartásának kialakításához. Azok, akik
már óvodáskorukban gyakorolnak az eszközön,
később, az iskolában vélhetően könnyebben tanulnak meg írni és olvasni.

radosza-számológyűrűk
A Radosza-számológyűrűk hat-tízéves gyermekek számára készített
térbeli képességfejlesztő
taneszköz és logikai játék.
Eredményesen alkalmazható különböző matematikai műveletek begyakorlására, és szöveges feladatok, illetve fejszámolás
eredményének kirakására.
Használata nagyban elősegíti az irányismeret megszilárdulását (fel, le, balra, jobbra).

radosza-írógyűrűk
A Radosza-írógyűrűk hat-tízéves gyermekek
számára ajánlott. Eredményesen használható betűk, szótagok, szavak, szóösszetételek, szópárok és találós kérdések megfejtésének kirakására, vagyis írás - és olvasásgyakorlásra. Az eszköz sok gyakorlásra ad lehetőséget, ezáltal segíti
a gyermeket a térbeli- és síkbeli helyzetek biztos

elsajátításában. Fokozza a tartós figyelem felkeltését, megszilárdítását, harmonizálja a finom
kézmozgásokat, tágítja a figyelem terjedelmét,

fejleszti a vizuális figyelmet, emlékezetet, mert a
gyermek mindvégig aktív résztvevője a számára
vonzó, sikerélményt nyújtó folyamatnak. A Radosza-gyűrűk gyártása nehézkesen indult be, kezdetben senki nem vállalta, hogy befektessen az
ötletbe. Idén év elejétől azonban annyira felkapták, hogy a feltaláló nem győz eleget tenni a kéréseknek. Erdélyből, Szlovákiából, de Indonéziából
és Indiából, valamint az Egyesült Államokból is
van érdeklődés. Mindennek köszönhetően mostantól beindul a sorozatgyártás is.
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Az okostelefonok elterjedése után
eljött az okosórák ideje. A korábbi
próbálkozások nehézkesen működő
eszközöket eredményeztek, most úgy
tűnik, valódi előrelépésről van szó.

Google vállalatóriás kifejlesztette a legújabb,
mobil eszközökre szánt operációs rendszerét, az Android Wear-t, melyet kifejezetten
kis méretű kütyükre, így többek között karórákra optimalizáltak. Az alaposan miniatürizált mobilplatform lényegesen kisebb helyet foglal, ezért
kevesebb erőforrást is igényel, azaz jelentősen
megnő az eszközök egy feltöltésre számított
üzemideje. Persze mindennek ára is van: a rendszer jóval kevesebbre lesz képes, mint a telefonon megismert verziók, de hát az okosórát nem
pont ugyanarra használjuk – igaz, lehetőség lesz
a hívások kezelésére is.

a

Az Android Wear hívás-, sms értesítéseket, emlékeztetőket, navigációs utasításokat tud meg jeleníteni, és különféle szenzorok információit tudja vezérelni. Nagy szerepet kapnak a fizikai teljesítménnyel összefüggő jelzések: a Google a
térképeivel összekötött valós idejű sebességés távolságmérést ígér. Az operációs rendszer
grafikus interfésze két részből áll: alul jelennek
meg a fontos információk, felül pedig az ezekkel

kapcsolatos grafikus és
egyéb kiegészítő információk. Kerek vagy
szögletes kijelző
nem akadály: a
rendszer mindkettővel működik. Az
Android Weart futtató órák (és más
eszközök) ös�szekapcsolhatóak lesznek majd
a Google asztali
számítógépeken
és mobiltelefonokon már ismert megoldásaival, tehát azokat
vezérelhetjük velük.

Az okosórák első valóban használható generációjára nem sokat kell várni, néhány hónap múlva
több cég is piacra dobja termékeit. A hírek szerint először az LG és a Motorola és jön majd ki
weares okosórákkal. Bár a Google egyedi szenzációként jelentette be a fejlesztést, egyelőre kérdés, hogy az okosórák platformjának versenyét
ő nyeri-e. A Samsung például saját operációs
rendszert (Tizen ) használ a hasonló termékein,
és a Sony is vonakodni látszik az Android Wear
használatától, ezért nem tudni ki diadalmaskodik.
Órákról lévén szó: az idő majd eldönti.
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szórakozva tanulás:
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világ felosztható két csoportra, ha halról, ánizsról, korianderről, mákról vagy éppen
spenótról van szó. A rajongók és utálók tábora azonban nincs zárva; ősellenségekből válhatnak a leg jobb barátok.
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A tojás a termékenység , az élet egy
jáúj
t
észe
szimbóluma. A tavaszi term
int
éledését, az egy házi szimbolika szer
jelt
ztus
Kris
ó
mad
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ped ig a sírjá
szeretképezi. Ha idén nem csak festeni
, akkor
okat
néd a locsolóknak szán t tojás
te is
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éti
irány a kony ha! A húsv
csitojás
kis
es
kedv
a
l
ezze
besegíthetsz
aztá n
ed
szív
en
legy
k
Csa
l.
ptte
rece
bés
megenn i!
Hozzáva lók (3-4 főre):
• 6 db tojás
• 5-10 dkg reszelt parmezán sajt
• 1 kávéskanál mustár
• 4 evőkaná l majonéz
• só, bors
• 12 szem bors
• 1 kis sárgarépa
alatt
A tojásokat meg mossuk, tíz perc
uk.
ozz
hám
kemény re főzzük, és meg
egy
k
gun
levá
ból
Ha lehű ltek, az aljuk
állíkis szeletet, hogy talpra lehessen
cakel
késs
es
hegy
kis,
Egy
.
őket
tani
elkosa n bevág juk a fehérjét, és kiem
amit
áját,
sárg
főtt
jük a kemény re
a
villával összetörünk, és elkeverj ük
l, és sózzuk,
tárra
mus
al,
sajtt
elt
resz
el,
nézz
majo
és rátesszü k
a talpas fehérjébe, meg púpozzuk
ltjük
zatö
viss
t
borsozzuk. A keveréke
öket neki k.
e, és sárgarépából vágunk apró csőr
a „kala poka t”. Borsból lesz a pipi szem
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kanálgép

szeresd

spe nót
Ha ma még nem szereted a
spenótot, ami a tava szi szezon ban jelen ik meg a természet vita min bom bája kén t,
akkor is érdemes csupán elképzelni azt, hog y egy szer,
talán még szeretni fogod. Ha
a főze lék, a bicepszé t feszítő
Popeye jut csak eszedbe, itt
egy más ik tipp, hog yan lehe t
még is finomm á tenn i az ovis
menza rettenetes mum usá t.
A spenótlepény nag yon egy szer űen elkészíthető étel, ráadá sul tele a piac friss spenóttal, újhagym áva l, így még
olcsó is!
Hozzáva lók (4 főre):
• 1 csomag bolti leveles tészta
• 1 kg friss spenót
• 5-6 szál újhagyma
• 2-3 gerezd fokhagy ma
• 5 dkg vaj
• 20 dkg feta sajt
• 3 tojás
• 1-2 ek. zsem lemorzsa
séhez
• 1 tojás sárgája a leveles tészta kené
ndió
ecse
szer
és
• só, őrölt bors
sd hos�A friss spenótot pucoljuk meg . Hajt
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a
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4-5 centiméteren ként felvág juk.
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,
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A cserkészek törvényéből
a hatodik pont így szól:

A cserkész szereti a
természetet, jó az állatokhoz
és kíméli a növényeket.
Cserkésztörvény ha tod
ik
pontja arra sarkal l min
den
cserkészt, hogy ne ura
lkodókén t, ha talmaskodóa n
és túlzott magabiztosságga l közeledje
n a természethez, amely minda nnyiu
nk szá má ra
drága kincs, ha nem kirá
lyi pa lástja
gőg jét levetve aláza tta
l és az Isten
álta li terem tés csodá latá
va l, a teljes
ha rmón iára törekedve
vá ljon környezete szerves részév
é.
Olvastam va lahol egy
írást egy kutatásról, amely azt bizon
yítja, hogy a

a

lcstai
o
b
a
z
s
r
á
ln
o
m észlelkész gondola
cserk
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földön élő összes szarvasmarha
az
jobban szen nyezi a levegőt, mint
oros
hum
elég
autók. Első olvasásra
a
de
ciót,
rmá
info
az
nak talál tam ezt
.
hír igaz, ezért elgondolkod tam rajta
Ez azt jelen ti, hogy bizonyos népek
táplá lkozási szokása hátrányosab
ket,
etün
yez
körn
a
ban befolyásolja
mint a közlekedésük. Azt azért ne
mondjuk ki, hogy aki marhahúst
eszi k, az lassú halá lra ítéli a Földet, de azért érdemes elgondolkod
ecsel
b
erűb
gysz
lege
a
y
hog
ni azon,
lötkörü
a
tnek
lehe
ssal
hatá
is
teink
kede
tünk lévő világ ra!
ádomNéhány hónapja eldöntöttük a csal
akaph
an
boltb
ünk
ban , hogy nem vesz
meg
k
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unk
mag
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tó kenyeret,
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keb
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ural
ne
y
hog
t,
kész
cser
en
sarkall mind
tt matúlzo
és
an
kodó
lmas
hata
,
ként
kodó
észethez,
gabiztossággal közeledjen a term
a kincs,
drág
ára
szám
k
amely mindannyiun
alátve
leve
jét
gőg
stja
palá
lyi
hanem kirá
álacsod
s
mté
tere
i
által
Isten
az
és
al
zatt
e váljon
táva l, a teljes harmóniá ra törekedv
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.
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egy
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Am
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virá
en
szép
a színes
és mindenki mosolyogva csodálta
sárgán
egy
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virágoka t, az öcskös oda
g jáhan
a
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,
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ta
mos
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áltot
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Jóisten, hogy ilyen szé
pen virágzik a
kertje! ” Azt hiszem, en
nél pontosabba n nem lehet megfoga
lmazn i a Cserkésztörvény ha tod ik po
ntjá na k lényegét.
Jó tudni azt, hogy a Ter
em tő Isten gyönyörköd ik ben nünk és
minden terem tményében, még egyetlen
szá l virágba n, vagy a sokkal kev
ésbé feltűnő
pásztortáskában is. Ak
i fon tosna k
tartja ezt a pontot a Cs
erkésztörvény ün kből, az Istennek
aka r örömet
okozn i, hogy minél ink
ább gyönyörköd hessen a csodás ter
mészetben,
és ben ne az emberben
, amelyet ő
maga terem tett.
Néhá ny na pja láttam eg
y fiú t, nagy jából
ha tod ikos lehetett. A bic
iklijén ült és kezében pórázon egy ku tyá
t vezetett. Eléggé
gyorsan tekerte bri ngájá
t, a ku tyus nyakát ped ig ránga tta , szo
rította a póráz, am it
az eb ha lk vonításokkal
tudatott, de gazdája
rá sem hederített. Soha
nem szabad fölösleges kínzásna k kitenn i
az álla tokat, mert a
rólu k va ló gondoskodás
is a mi felelősségünk. Természetesen va
nnak haszonálla tok, amelyeket táplálk
ozási és munkavégzési cél lal tart az
ember, de még
azoka t is megilleti a he
lyes bá násmód, és
az ő esetükben is fon tos
szem előtt tartan i, hogy ne kínozzu k
egyiküket sem .
Egy dolog ra azonba n na
gyon vigyázz!
Soha ne hason lítsd az
álla tokat az emberekhez, és bá rmen ny ire
is szereted a háziá llataidat, nem helyette
síthetik a ba rátokat vagy a cserkészt
esókat!
Ha ha rm ón iában szeret
né l éln i a természe tte l, akkor tég y me
g min den tőled telhe tőt a megóvása érd
ekében, és má sokat
is ösztönözz ug ya nerre
. Min dig lég y tudatos
abba n, am it tesze l, és
föl ösl egesen soha
ne szenn yezd a körny
ezetede t! So ha
ne fel edd el az örö kér
vény ű igazságo t:
a Föl d nem a miénk, ha
nem csa k köl csönkap tuk az unoká
inktól. Nagy on vigy ázzu nk rá, hogy ép
ség ben visszaad ha ssu k ne kik!
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egyesült államok

Katie Francis cserkészlány és sütemény kereskedő – ez áll a 12 éves Katie névjegykártyáján,
aki nagyon büszke erre. Eddig 21,477 doboz sütit tudott
eladni, Katie ezzel új nemzeti
csúcsot állított fel hazájában,
ahol a sütemény-értékesítés hagyományosan cserkész foglalatosság. A hatodik osztályos cserkészlány
azt tervezi, hogy legalább
100.000 doboz sütit értékesít
a cserkészeknél eltöltött idő
során. Az ő tevékenysége
kiváló példája az amerikai cserkészlányok vállalkozó szellemiségének. Az USA női kisvállalkozóinak nyolcvan százaléka korábban cserkészlány volt.

finnország
Március 13-16 között partnerségi találkozót tartott
a Cserkész Világszövetség a finn fővárosban,
Helsinkiben. 26 ország 70 résztvevője volt jelen
az eseményen, melynek egyik fő támája az eurázsiai és európai cserkész szövetségek közötti
együttműködés növelése volt. A találkozó eredményeként a cserkész szervezetek közös projektekről és csereprogramokról is
megállapodásokat kötöttek.

dél-szudán (afrika)
A dél-szudáni polgárháború közepette óriási kockázatot vállalva
a cserkészek adnak reményt az
ország polgári lakosságának. A
cserkészek a béke üzenetét terjesztik a háború sújtotta övezetben. A legújabb erőszakhullám
32 magyar cserkész

kezdetétől
részt vesznek a helyi
cserkészek
a sebesültek
ápolásában,
kórházba szállításában, de
az élelmiszersegélyek szétosztásában és
a megfelelő higiéniai feltételek megteremtésében
is segédkeznek. Dél-Szudán 2011-ben lett független Szudántól, a 2005-ös békemegállapodás
eredményeként, ami Afrika leghosszabb polgárháborúját zárta le. A fiatal államban azonban hamar újabb válság tört ki, tavaly december óta ismét a fegyvereké a szó az utcákon.

szingapúr (indonézia)
180 cserkész részvételével tartották meg a Szingapúri Cserkészszövetség szervezésében az
első Nemzetközi Airboree-t a Sarimbun Cserkészparkban. A jobb híján légi dzsemborinak fordítható találkozón a repüléssel, illetve a légi közlekedéssel kapcsolatos témák voltak terítéken.
Szingapúrban nagy jelentősége van a légi közlekedésnek, ugyanis az 1965-ben függetlenné vált
városállam egy nagyobb
és kb. 60 kisebb szigetből
áll Ázsia délkeleti részén.
A hajózás mellett ezért
a repülés a leggyakoribb
közlekedési forma. A 14 és
20 év közötti résztvevők a
repüléssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekben mélyedhettek el a
találkozón.

Ez az Egyesült Államok keleti
részéről származó fafaj hazánkban
már teljesen meghonosodott.
A 1600-as években került Európába,
nálunk is ekkor jelent meg.
ária Terézia utasítására tudatosan telepítették elsősorban az
Alföldön, a futóhomok megkötésére. Mára
egész nagy területet hódított
meg, erdeink faállományának
csaknem negyede akácos.
Nagy termetű
fa, akár 30-35
méteresre is
megnő. Gyorsan növő és hosszú életű fája nagyon jó bútorfa: vezetékoszlopokat, szőlőkarókat,
és játszótéri játékokat készítenek belőle, de tűzifának is kiváló.

m

A gyökerein élő különleges baktériumokkal képes megkötni a levegőből a létfontosságú nitrogént,
javítva ezzel a talaj tápanyagszintjét. Tövisek
védik nemcsak a hajtásait, de a törzsét is, így
óvatosan bánjunk vele.
Lombfakadás után, május második felében rövid
ideig virágzik. Gyönyörű

öko

fehér akác
fehér virágai fürtökben
lógva illatoznak. Nyers virága ehető, de túlzásba ne
vigyük, mert hányingert
okozhat. Jó mézelő: virágainak nektárját szorgos
méhek gyűjtögetik, ami a
csodás akácméz alapja. Különleges íze mellett azért is
kedvelik, mert nem kristályosodik, mint
a vegyes virágméz. Azt viszont sokan
nem tudják a fehér akác virág járól, hogy gyógynövény
is. Májustól júniusig a félig kinyílt virágokat gyűjtik. A teljes
virágzásban gyűjtött virágok
szárításkor megbarnulnak.
A virágzatból készült teája kiváló köhögéscsillapító, nyálkaoldó, görcsoldó, nyugtató. Székrekedésre is alkalmazzák. Gyomorsavtúltengésre és refluxra is ajánlott a fogyasztása.
A más színű, sárga, lila virágú akácfajok virágai
nem gyógynövények!

fe h ér akác

tudtad?
A fehér akác m
ag
ez a növény ne ya r neve meg tévesztő, mert
m va lód i akác (am
is jelez: Robin ia
pseudoacacia; ps it latin neve
eudo = „á l-” ),
egészen más ne
m
akácokat magya zetségbe ta rtozik. A va lód i
ru l akáciának ne
vezzük.
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szöveg: Csepregi-Heilmann Eszter
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viccek

A nevetés félelmetesebb
fegyver, mint a kard.

Lina Wertmüller

Európa más szemszögből…

eufórikusok
melankólikusok
depressziósok

paradicsom-mánia
krumpli-mánia

érzelmileg nyitottak
érzelmileg zárkózottak

jó konyha
rossz konyha

évente 21 napot dolgoznak
évente 21 napot élnek
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klasszikus
modern

borosok
sörösök
vodkások

katolikus
protestáns
ortodox

ordibálók
hangoskodók
csendesek

szerelőre van szükségük
maguk javítják a dolgaikat

forradalmi
hagyományos

napos
felhős

olivaolaj-mánia
vaj-mánia

tea-ivók
kávé-ivók

találd meg a Tíz külön bséget!
gazdag
szegény

toleránsok
kevésbé toleránsok

útközben étkezők
ülve étkezők

lusták
keményen dolgozók

régi Európa
új Európa

vallásos Európa
ateista Európa
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Jelentkezz te is a magyar csapatba!

