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Ha már nem jutott helyed
az Erzsébet táborba... Ha vizes, vagy igazi erdei táborba

23. cserkész világdzsembori

jelentkezz a magyar
csapatba!
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!

toborzási segítőket keresünk!
vágysz… Elindult a jelentkezés
a 2014-es turnusainkra! Várunk
mindenkit, aki egy kis kalandozásra vágyik a természetben!
Idén is megyünk majd kirándulni, fogunk sütögetni, lesz bátorságpróba és emellett rengeteg
játék kint a szabadban! A mottónk idén is: Érték és Élmény
Szeretettel várunk a táborainkba! Szólj bátran a MÉG nem
cserkész barátaidnak is. Ne
hagy ják ki a kalandot! további
infó: felfedezotabor.hu

új csapat!
Örömmel adjuk hírül, hogy
újabb csapattal bővült cserkészmozgalmunk. X. sz. Pesti Cserkészkerület: 337. Ádám
János Cserkészcsapat. Eredményes jó munkát kívánunk
Nektek!
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Különleges jutalmazású önkéntes cserkészmunkát hirdet a Magyar Cserkészszövetség a Gyerek Sziget rendezvényen!
A csapatodnak is használ, ugyanis akár őrsi sátrat is kaphattok
munkátokért! Jelentkezz őrsöddel, cserkész barátaiddal, vagy bármilyen formációban, a lényeg, hogy a Gyerek Sziget négy hétvégéjéből ( június 7-29.) legalább egyen végig segítsetek. Minden napra 15 cserkészt várunk, természetesen egyenruhában.
Ha május 26-ig jelentkeztek önkéntesnek a budapesti Gyerek Sziget cserkész standjához, a következő programotok költségeit a
Szövetség állja! Akik segítettek, döntésük szerint mehetnek színházba, moziba, lasertagezni, vagy megbeszélés
alapján olyan programra, melyet szeretnének!
Jelentkezni az alábbi linken tudtok egyénileg, vagy
csoportosan: http://goo.gl/tu4dTh

vigyázz, kész, pontverseny!
A Gyerek Szigettel indul az a pontgyűjtő akciónk is, melynek keretében kerületenként két őrsi sátrat nyerhet a két legtöbb pontot
összegyűjtő csapat. A pontgyűjtés egy éven át ( jövő nyárig) tart,
így minden kerület két legaktívabb csapata már biztosan a vadonatúj sátrakkal táborozhat a 2015-ös nagytáborában! (Természetesen ország-szerte lesznek rendezvények, tehát területileg mindenki hasonló esélyekkel indul majd.)

,
t
n
o
b
t
t
a
l
föld a t épít – ki az?
föld felet

Március 15-én Gergő azzal ünnepelt, hogy barlangász társaival a Bükk-hegységben található Bányász-barlangban 275 méter mélyre jutott. Ezzel az eredménnyel
megdöntötték az ötvenéves rekordot, ami a szintén a környéken található Istvánlápi-barlang 254 méteres mélysége volt. A Bányász-barlangba nyolc tízemeletes
ház is beleférhetne, ha nem lenne olyan kényelmetlenül szűk helyenként.
barlangászok a föld belsejében lévő természetes üregek, járatok, olykor teremnyi nagyságú képződmények felderítői. Igazi
cserkész feladat, de ezt a
barlangot miskolci bányászok fedezték fel ötven évvel ezelőtt, róluk kapta a
nevét. Világviszonylatban
vannak nagyobb eredmények is, hiszen amennyivel
magasabb hegyek vannak
másutt, annyival mélyebbre lehet bennük jutni. A számítást a bejárattól kezdjük
egészen a karsztvíz szintjéig. Gergőék eredményének
jelentőségét erősíti, hogy
egy ötvenéves rekordot sikerült megdönteniük. Az
elmúlt évtizedekben nagyon sokat fejlődött a barlangászat. A múlt század közepén még gyengébb teljesítményű lámpákkal, kötélhágcsókkal
és létrákkal indultak neki a bátor barlangászok,
ma már az alpin-techika fejlődésének köszönhetően profi beülők, mászógépek, magas minőségű
és biztonságú műanyag kötelek segítik őket. De
bátorságra ma is szükség van ehhez a kalandhoz.

a

mcs Építész a szakmád, szabadidődben mégis inkább a
föld alatt vagy. Mitől szeretted meg a
barlangászást?
nagy gergő Gyerekkori szerelem mindkettő. Édesanyám
építészmérnök, és
azt játszottuk kiskoromban, hogy a
városban sétálva el
tudom-e találni az
építészeti stílusokat.
Sokat tudott nekem
segíteni, mert műemlékekkel foglalkozott.
Öten vagyunk testvérek. Mikor hároméves
voltam, a szüleim elvittek egy barlangba, egy
kúszós-mászós fajtába, ami nem volt kiépítve.
Nagy élmény volt! Aztán később a könyvélmények is tovább formálták a barlangok iránti vonzódásomat. Találtam pár ismeretterjesztő könyvet, és valahogy megérintett ennek az egész
világnak a romantikája. A különféle kristályok,
cseppkövek változatos formája, érintetlensége. A
mostani gyerekek persze ezt simán megnézhetik
magyar cserkész 5
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mix

felfedező
tábor 2014

kó mellé egy farönkre. Egyszer csak azt vettem
észre, hogy valami csillog mellettem a földön. Egy
gyönyörű kvarckristály volt. Attól fogva ásványgyűjtő lettem. De nem ásványbörzéken vásároltattam meg a kedvenceimet a szüleimmel, azt
szerettem, ha én bukkanok rájuk. Nyolc-tízévesen elcibáltam a családot olyan helyekre, ahol érdekesebb ásványokat lehetett találni. A következő emlékem már a cserkészethez köthető. A
bátyám őrsvezető volt, én tizenkét éves. Szervezett egy túrát az őrsének a csapatunk névadójáról elnevezett Báthory-barlangba. Báthory László
egy XV. századi pálos szerzetes remete volt, aki
a Hárshegy oldalában lévő barlangban élt. A túra
és a barlang bejárása is jó nehéz volt, ez tetszett
nekem. Utána elvittem az osztálytársaimat is a
Mátyáshegyi-barlangba. Ez volt az első általam
szervezett barlangtúra, ahol ráadásul tanár sem
volt jelen. Jó buli volt!
6 magyar cserkész

mcs És ma mi a kihívás a barlangászásban?
gergő Amit az ember sokat csinál, azt megszereti. Ha két hétig nem jutok le egy barlangba, már
hiányzik az agyag illata. Ami gyerekkoromban
nem volt még szempont, az a mélység békessége. A csönd, a nyugalom. Gyakorlatilag nem találkozol senkivel, a külvilágból nem jön semmi, esetleg csak egy
patak. Persze nem
szó szerint vagyunk
egyedül, mert nem
szabad egymagadban
barlangászni. A csapatban mégis sokszor
adódik olyan helyzet,
amikor csak magadra
számíthatsz. Amikor
kötélen közlekedsz,
egy szakaszon egyszerre egy ember lehet, vagy ha a másik előtted jár ötven
méterre, ami a barlangban nagy távolságnak számít,
olyankor valójában
egyedül vagy. De ez inkább csodálatos élmény,
mint ijesztő. Aki nem próbálta, annak ismeretlen az a csend és sötétség, ami odalent vár. Nagyon megnyugtató érzés. Akkor jössz rá, hogy
ez a sok zaj milyen fárasztó dolog. Ott nincs térerő, internet, az ember magára van utalva. Ennek nagy értéke van a mai világban, ahol mindig kisegítenek a civilizáció adta eszközök. Az is
nagyon megnyugtatóvá teszi a földalatti munkát,
hogy míg a felszínen folyton sok mindenen jár
az agyunk, addig odalent csak éppen azon, amit
csinálunk. Az pedig sokszor arról szól, hogy le ne
pottyanjunk. Azt is érdekes megfigyelni, hogy a
mobiltelefon mennyire átalakította a cserkészetet.
Amikor én kezdtem, még vonalas telefonja sem
volt mindenkinek. Megbeszéltük, hogy szombaton reggel nyolckor találkozunk a Batthyány téren, és mindenki ott volt. Ha riadólánc volt, az
őrsvezető felhívta azokat, akiknek volt vonalas telefonjuk, akik aztán átmentek a többiekhez, vagy levelet dobtak a postaládába. Később
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a neten, de a valódi felfedezés öröme egészen
más kaland. Kincsek vannak a mélyben, amik
egy elrejtett világhoz tartoznak. Engem mindig
érdekeltek a kövek, kőzetek, kristályok, ásványok. Amikor hétéves voltam, elmentünk kirándulni a családdal a Magas-Tátrába. Leültünk pihenni egy kis hegyi házi-
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mcs Ilyen helyzetekben fejlődik a problémamegoldó képesség.
gergő Igen, az a másik hozadéka a barlangnak. A felszínen ahhoz vagyunk szokva, hogy
ha valami nem megy, szólunk másnak. A családon belül is kialakulnak olyan kapcsolatok, hogy
valaki állandóan a másikat nyaggatja, például
egészen nagy fiúk az édesany jukat. Na, a barlangban nincs ilyen! Ha probléma van, azt neked
kell megoldanod. Persze lent egészen más gondok adódnak, mint odafent. Kötéltechnikai nehézségek, vagy egy szűkület például. A készség,
ahogy az ember megtanulja nyugodtan kezelni a
problémákat, közelebb segíti a megoldáshoz. Ha
épp nem megy, majd megy félóra, vagy egy óra
múlva. És tényleg! Ez egy olyan tapasztalat, ami
később a más jellegű helyzetekben is eredményeket hoz. Ez pedig végeredményben az ember
önbizalmát erősíti.

mindenkinek lett telefonja, de ha kimentünk a természetbe, legalább oda nem ért el a technika. Ha
a szülő szeretett volna valami kedveset írni, vagy
sütit küldeni a táborba, akkor a legközelebbi falu
postájára címezte. Ezt hívták úgy, hogy postán
maradó küldemény, amiért nekünk fel kellett kerekedni az erdőből. Aztán jött a mobiltelefon. Az
erdőben nem volt mindenhol térerő, ezért is tudtunk egymásra figyelni. Ma nehéz dolga lehet a
cserkészvezetőknek.
mcs A földalatti csendben te mit figyeltél meg
magadon?
gergő A legnagyobb élmény talán az egymásra utaltság, a közösség, a bajtársiasság megtapasztalása. A barlangászat fejleszti az emberben
a türelmet, és a problémamegoldó képességet.
A türelmet azzal, hogy ott néha várni kell. Sokat.
Egy nehezebb mászás alkalmával meg kell tudni várni azt, aki előtted próbálkozik. Te csak kapaszkodsz hátul és vársz. Időnként sokat kell
várakozni kellemetlen körülmények között. Fázol,
8 magyar cserkész

vízben állsz, vagy folyik a nyakadba, kifacsarodott állapotban vagy egy szűkületben, esetleg
valaki a te válladon áll. Te meg csak vársz. Ez
növeli a türelmet.
mcs Hogy lehet elviselni, ha be vagy szorulva
egy járatba?
gergő Természetes reakció a klausztrofóbia,
vagyis a bezártságtól való félelem. Ugyanez a
helyzet a tériszonnyal. Teljesen normális, hogy
mindenki ismeri ezeket az érzéseket. Van bennünk egy félelem, de hogy mi mozgatja, nagyon
eltérő lehet. Az volna a baj, ha nem félnénk, mert
akkor leesnénk mindenhonnan. Ha lenézel egy
magas épület tetejéről, visszahőkölsz, de tanulható, és szokható az érzés. Nekem is van egy
olyan határom, amikor már klausztrofóbiás érzésem van. Olyankor visszafordulok, vagy eleve
nem megyek tovább. Ha látok egy 25 centiméteres hasadékot, ami lefelé megy az ismeretlenbe,
akkor ott már rosszul érzem magam, mert nem
vagyok biztos abban, hogy vissza tudok fordulni.

mcs Milyen érzés ismeretlen
föld alatti zugokat felfedezni?
gergő A csend adta nyugalom
mellett egyszerre érzem a biztonság érzését, és a felfedezés
kalandját. Az új részek feltárásakor egy különleges, felfokozott állapotba kerülök, érdekes
izgatottság tör rám. Ritka érzés
ez, hiszen olyan helyen járok,
ahol még soha senki sem járt,
és az is lehet, hogy sosem fog. Annyit kanyarognak a járatok, olyan sok elágazás, útvesztő van
le s föl, kis zugok, ami mellett más csak elmegy
anélkül, hogy észrevenné. Ez az elrejtettség-érzés nagyon különleges dolog. A feltárásnál inkább az az izgatottság oka, hogy vajon még mi
vár rám, mi van előttem, meddig tart az út. Ezért
a kutatásoknál cserélgetjük is az első helyet,
hadd érezze át mindenki a felfedezés mámorát.
mcs Te vagy a barlangász szakág, a BARIT vezetője. Hogyan építetted fel a csapatot?
gergő Amikor 14 évesen őrsvezető lettem, arra
gondoltam, milyen jó lenne barlangászkodni a

tudtad?
Grúziában
ta lá lható a vi lág
rleg mélyebb ba
bb
tö
i
am
,
ja
la ng
éter,
m in t két kilom
föld
2191 méter. A
ntja ,
leg mélyebb po
k
ro
-á
na
ia
ar
aM
méen , a
Ja pá n közeléb an ta lá lható (10994 m). A leg ).
nb
ó (1642m
l-t
jká
Ba
Csendes- óceá
gi
zá
az oroszors
lyebb tó pedig

cserkészeten belül is. Amilyen kis precíz gyerek
voltam, el is kezdtem szorgoskodni. Bementem a
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társasághoz,
elvégeztem az alapfokú tanfolyamot, de aztán
jött a gimi. Se pénzem, se időm nem volt a tanuláson és az elég aktív cserkészkedésen kívül
még egy szakág kialakítását is bevállalni. Viszont
az első ösztöndíjamból karbidlámpát vettem, ami
egy különleges, barlangi körülmények között is
jól használható, erős
fényű lámpa. A
cimborákkal időnként lejárogattunk
egy-két barlangba.
A cserkészetben
tudták rólam, hogy
ez a hobbim, és
2005-ben, a kerületi
nagytáborban hozzám irányítottak egy
látogatót, aki történetesen barlangász volt. Akkor kezdődött minden.
Ő összehozott egy túravezetővel, aki a cserkészettel ismerkedett, a gyerekek a barlangokkal,
én pedig a húgával, aki azóta a feleségem. Sorra végeztem a tanfolyamokat, hogy én is túravezető lehessek, és átvegyem a munkát. Ma már
harminc tag ja van a BARIT-nak, rendszeresen
járunk túrázni, és kutató munkát folytatunk a Bányász-barlang mellett a montenegrói Harcsaszájú barlangban is. Minden ősszel van különpróba,
amit egy két hónapos, elméleti és gyakorlati képzés előz meg. Ha valaki komolyan szeretne barlangászással foglalkozni, ez a szakág kiváló lehetőség arra, hogy megismerkedjen vele.
magyar cserkész 9
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Egy ilyen kis résben az ember levegőt is nehezen
tud venni.

Éjszakai csapkodás, tábortűznél
viszketés – szokásos életképek
egy cserkész életéből. Mégis,
a táborozás előtti csomagoláskor
az egyik legfontosabb teendő, hogy
a hátizsákba kerüljön a szúnyogok
és kullancsok elleni védelmet ígérő
krém, spray.
ztán megy az egymás közti cserélgetés, mert az egyik nem vált be, talán a
másik lesz a jó. Van, akit messzire elkerülnek a vérszívók, másokat direkt kajálnak.
Ki érti ezt?! Ezen a nyáron sem lesz jobb a
helyzet, talán csak a szegediek vannak biztonságban. Ott évek óta egy kevésbé elterjedt módszerrel irtják a szúnyoglárvákat.

a

városi dzsungel
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támadnak
a Szárnyas
Fejvadászok

is a nőstények szívják a vérünket, a hímek beérik
növényi nedvekkel. A nőstények átvészelik a telet,
a hátunk mögött lévő tél enyhe mivolta miatt még
többen is lesznek idén, mint egy fagyos időszak
után. Tavasszal rakják le a petéiket, amelyek néhány nap alatt lárvává fejlődnek. A lárvák a vízben
élnek, de a felszínről veszik a levegőt kis szívócsövön keresztül, a nőstények ezért olyan területet
keresnek, ahol nincsenek hullámok, se halak, akik
szeretik elfogyasztani a lárva csemegét. Ezért aztán olyan pocsolyákba, part menti sekélyes vizekbe
rakják a petéiket, ahol kevés
az oxigén, így a halak elkerülik azt.

Telefonon érjük el Sepesszentgyörgyi Ádámot és feleségét Gajda Zitát, akik a nagy
esőzések után rohanvást igyekeznek lecsapni a rovar bébikre, mert új tenyészőhelyek alakultak ki. Ezek azok a vizes területek,
ahol kifejlődnek a szúnyoglárvák. Azentomológusok – azaz a hatlábúakkal foglalkozó
tudósok tizenegyedik alkalommal végeznek
Szeged térségében biológiai, vagyis környezettudatos szúnyoggyérítést, ezért itt kevesebb a panasz a lakosság részéről.

mcs Elég, ha mi is elkerüljük ezeket a területeket?
Milyen messzire tud repülni
egy szúnyog?
zita Rengeteg féle szúnyog
létezik a világon, Magyarországon is egy tucatnyi. Vannak olyan fajok, amelyek kis röptávolságot tudnak
teljesíteni, viszont velünk élnek, lakott területen. Az
ártéri szúnyogok hiába vannak távolabb, de több
kilométert is képesek repülni, átlagosan napi egy kilométert. Ennek a fajnak a petéi éveken át életképesek, és amikor a nagy mennyiségben lehullott
csapadék miatt olyan területek is víz alá kerülnek,
ahol nem szokott megállni a víz, akkor jön az ő
nagy pillanatuk – a mi bosszúságunkra.

mcs Honnan tudjátok, merre kell keresni
ezeket az apró lárvákat?
ádám Úgy kell gondolkodnunk, ahogy egy
lány szúnyog teszi. Ők gondoskodnak az
utánpótlásról, teszik le a petéiket a legalkalmasabb helyre. A kikelt példányok közül

mcs Ilyenkor szállnak fel az ellenséges repülők,
tele rovarirtó szerrel!
ádám A kémiai módszerrel a már kifejlődött szúnyogokat tudják hatékonyan irtani. Annyira „hatékony” a szer, hogy minden más rovar is belepusztul: katicabogár, légy, méhek. Lehet persze biológiai
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szereket is tölteni a repülők
tartályaiba, azonban a méreg alig jut el a célba. Tavasszal már dús lomb fedi a
fákat, ami felfog ja azt. Mi a
száraz-, illetve a nedves földön járunk, feltérképezzük
a tájat aszerint, hol, melyik
faj él, és célzottan juttatjuk
a vízbe a megfelelő anyagot. Attól biológiai, vagyis természetes a szer, hogy
egy talajlakó baktérium által termelt fehérjéből készül. A szúnyoglárvák ezt falják fel, de csak ők
pusztulnak el tőle. Szó szerint nem bírja a belük. A
többi rovarnak direkt táplálékul szolgál ez a fehérje.
A tudósok jelenleg a Szeged környéki csatornák, tenyészőhelyek védekezését látják el, de azt
mondják, ideje lenne a hullámterekben is elvégezni a munkát. Országszerte ezek a ligetes, erdős területek jelentik a legnagyobb gondot, mert képtelenség bejuttatni a megfelelő mennyiségű anyagot,
pláne jó eloszlásban. Dunaföldváron a napokban
indul el az első speciális, mocsárjáró kétéltű jármű, amelynek fedélzetéről a fajok feltérképezése is
megtörténhet, és a szúnyoglárvák számára mérgező folyadék is célba érhet.
magyar cserkész 11

Mit vinnél magaddal egy lakatlan
szigetre? Hány napig bírnád, ha
ledobnának egy erdő közepére?
A honvéd szakágnál megtanulhatod!

ézed BearGrylls-t a tévében és csodálod a leleményességét. Aggódsz Robinson Crusoe-ért,
nehogy becsavarodjon a magánytól, ahogy
Tom Hanks a Számkivetett című moziban Wilsont,
a labdát teszi meg a maga Péntekjének. Olvasni és
filmeket nézni jó, da ha ki akarod próbálni magadat
kevésbé szélsőséges, mégis kalandos körülmények
között, keresd meg a Honvéd szakág alakuló miskolci képviseletét!

n

Földbe vájt bunker a nagyi
kertjében, a diófa lombjába
épített kuckó, bújócska és
fogócska – a nyáron lesz
alkalom hasonló játékokra, és még alaposan meg is
mozgatnak a szervezők. A
cserkészmozgalom egyik
alapvető feladatát szeretnék újraéleszteni a Honvéd
szakágiak, ahogyan Bi-Pi a
kezdetekben elgondolta: életrevaló, sportos fiatalokat nevelni.
Néhány évvel ezelőtt a miskolci 1227. Pray György
cserkészcsapat nyári táborában vágott bele egy
őrsnyi kósza, hogy egy túlélő altábort építsenek maguknak az Eger környékén található Berva-völgyben. A szabály az volt, hogy nem vihetnek magukkal, csak egy-két eszközt, kést, spárgát.
12 magyar cserkész

A többi alapanyagot az erdőből kell nyerniük. Így
épült fel fából, kőből és agyagból a tábor. Összeraktak maguknak menedékeket, zuhanyzót, őrsi
étkezőt és padokat fából, sütésre és főzésre egyaránt alkalmas kemencét agyagból, a közeli forrás
vizét használva fel a tapasztáshoz. Jolsvay Levente csst. (1227.) a mintatáborban eltöltött napok sikerén felbuzdulva gondolt arra, hogy létrehoz egy hasonlóan vagány dolgokkal foglalkozó csapatot, ami
mára a II. kerületben szakági jelleggel működik.
jolsvay levente Azt szeretnénk elérni, hogy minél
többen érezzenek rá a szabadban sportolás, mozgás örömére. A túlélési ismeretek más nemzetek
cserkészetében sokkal elterjedtebbek, mint idehaza.
Ezt a vagány, BearGrylls-szes vonalat szeretnénk
népszerűvé tenni. Szerintem nem
lesz nehéz! Minden srác, és egyre
több lány is vevő az ilyenfajta fizikai és szellemi állóképesség-fejlesztésre. Az Országos Cserkésznapon például kezdetben több lány
indult el az akadálypályán, mint fiú.
Azt szeretnénk, ha ez határozná meg a Honvéd szakág fő irányát, amit a Szövetséggel együttműködve dolgoznánk ki. A jövőben a szakág központja Kelet-Magyarországon, a
Zemplén-hegységben lesz Szerencs mellett. Itt kapott lehetőséget egy cserkészbarát támogatótól a
szakági vezetőség, hogy egy változatos természeti
adottságokkal, síkságokkal és erdős vidékkel egyaránt rendelkező 4,5 hektáros területen nyári túlélő
tábort, túrákat tartsanak. Aki kedvet érez, és csatlakozna a szakághoz, vagy csak több információt
szeretne megtudni, írjon a címemre: jolsvaylevente@hotmail.com.
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Jolsvay Leven
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ikerrel zárult az Országos Cserkésznap. Megtelt
a Városliget életrevaló fiatalokkal és érdeklődő családokkal. Közel háromezer cserkész
és több ezer civil érdeklődő vett
részt április 26-án az Országos
Cserkésznap ifjúsági és családi programjain Budapesten. A
nagyszabású rendezvénnyel a
szervezők a hazai cserkészetet, az ország legnagyobb ifjúságnevelő mozgalmát ismertették meg a nem cserkészekkel
számtalan, kikapcsolódást nyújtó programmal. A mindenki számára nyitott és ingyenes központi rendezvényen, a Városligetben az egész napos szórakoztató játékok és programok
mellett a cserkészet különleges
csoportjaival is megismerkedhettek az érdeklődők. A cserkészek a főváros több pontján
ingyenes, vagy kedvezményes
programokon vehettek részt.
Az uniós forrásból megvalósuló rendezvénnyel a “Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása” című kiemelt projekt (TÁMOP-5.2.8) lebonyolítója, a Magyar Cserkészszövetség konzorciumi partnerével, a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt.-vel közösen, – a fiatalok kisközösségekbe kapcsolási lehetőségeinek
bemutatását célozta meg.

s

14 magyar cserkész

magyar cserkész 15

riport
16 magyar cserkész

magyar cserkész 17

fotó: Karaba Tünde

a úgy érzed,
unalmas az élet,
próbáld ki a BagJumpot! A Cserkésznapon
igencsak emelkedett volt
az adrenalinszint!
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ifjúsági üzleti program!
JÚLIUS 14-19. között Tatabányán, az Edutus Főiskolá n megszervezett egyhetes tábor célja három kiemelt szakterülettel való
megismerkedés - akár továbbtanulási célból, akár csak egyéni
érdeklődés okán.
A három választható modul, amelyben interaktív képzést kínálnak:
• média (kisfilmkészítés, újságszerkesztés, kommunikáció),
• marketi ng (PR, reklámkampányok)
• üzleti tervezés (start-up, közgazdaságtan).
Elsősorban 16-18 éves középiskolásokat várnak, akik éreznek
magukban motivációt és nyitottságot, hogy az ország minden
pontjáról érkező fiatalokkal együtt dolgozva, tanulva egy pörgős,
vidám és élménygazdag táborba n vegyenek részt.
Fiatal újságírók, cégvezetők, marketi ngszakemberek vezetik az
interaktív foglalkozásokat, amelyeket előadások, csapatépítő
programok, játékok kísérnek. Évek óta több cserkész is részt vesz
a program szervezésében, több száz fiatal ismerkedhetett meg e
szakterületekkel, és tett szert sok-sok barátra.
A részvétel nem ingyenes!
Részletes információk és jelentkezés:
http://ctpiup.hu/index.ph p/helyszinek/magyarorszag
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a magyar cserkészet 100 éve
2014. május 24-én, szombaton nyílik meg a Kis közöss
ég,
nagy élmény ! A magya r cse
rkészet 100 éve című kiál lítás
a
Bethlen Gábor Ala pkezelő Zrt
.
és a Magya r Cserkészszöv
etség szervezésében, melyre
szeretettel várunk ben neteket. Cél unk, hogy minél
több cserkész részt vegyen
ezen a 100 éves mú ltun kat
bemuta tó eseményen, amely
interaktív
módon
fog ja
feleleveníten i mozgalmunk
történetét.
A rendezvényt
őrsi, raji és aká r csa patprogram nak is aján ljuk tanulás
és
művelődés céljából egyará nt.
A megny itó időpontja: 2014.
május 24., 10.00 óra (Szeptember 15-ig tekinthető meg,
a
belépés díjta lan.)
A kiál lítás helyszíne: Magya
rság Háza, Au la, Budapest I.
kerület, Szentháromság tér
6.
A tárlat izga lmas és érdeke
s
lehet a cserkészeknek és a
nem cserkészeknek egyará
nt.
A kiál lításon a rég i értékeink bemuta tása mellett a
cserkész jelen is helyet kap
,
a nagyközönség szá má ra
is szórakoztató és interaktív
módon .

cserkész hadijáték sorozat
Cserkész hadijáték program indul. A
szervezők tervei szerint egy-két
havonta kerül megrendezésre
az Airsoft hadijáték, de kellő
érdeklődés esetén bajnokságra is
sor kerülhet.
Az első programnapot a Sztrilich
Pál Cserkészparkban tartották.
Felszerelés: védőszemüveg ,
bakancs, koszolható ruha (cserkészinget a játék alatt ne viseljetek),
étel / ital, kizárólag biolövedéket
szabad használni.
A programon 16 éves kortól lehet
részt venni szülői engedéllyel. Airsoft fegyvert korlátozott számban,
2000 forintért tudnak biztosítani, és
ezt kérik előre jelezni a szervezők.
BB lövedék a helyszínen 1Ft/db áron
lesz.
A játékra a regisztrációs díj: 500Ft/fő
További információ Nagy Lászlónál
(1108.): nagyturan@gmail.com

XXV. Kárpát-m edencei Regöscse

programajánló
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Lega lább ötöd ik osztályt végzettekne
k: 2014. június 27. – július 6.
Legfeljebb negyedik osztályt végzett
eknek: 2014. június 30. - július 6.
Egyetem istáknak és felnőtteknek
2014. július 2-6.
A Magyar Cserkészszövetség és
a Regös Alapítvá ny
meg hirdeti a XXV. Kárpát-medencei
Regöscserkész-tábort.
Táborunkra minden cserkészt - aki
volt már, és aki még
nem - szeretettel várunk.
A tábor helyszíne: Miskolc
A prog ramból: folya matos néptánc
- és énektanu lás,
kézműves fogla lkozások (fafa ragá
s, szal ma-, gyékény- és vesszőmunká k, nemezel
és, lószőrékszer
készítés, rezezés, gyertya mártás,
szövés, gyöngyözés, bőrözés, batikolás, agyagozás,
hímes-tojás festés,
csipkeverés, mézeska lácssütés...),
előadások (hangszeres, ill. néprajzi), népszokások felel
even ítése (regölés, téltemetés, pün kösd
ölés, stb.),
népi játékok, minden este táncház
, stb.
Részvételi díjak, családi kedvezmény
és egyéb
hasznos információk a hon lapon:
ww w.regos.cserkesz .hu/jelen tkezes
Kérdésekkel bátran ford uljatok Csa
nád y Lőrinchez, csst. tpk. (205.): +36
20 475 2007, tabor@
regos.hu, ww w.regos.cserkesz .hu
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a film
Nézzétek meg ezt a kiváló dokumentumfilm sorozatot, és
használjátok bátran tudásotok mélyítésére. Sokat segíthet
abban is, hogy a cserkészpróbában elvárt ismereteiteket
interaktív módon bővítsétek. Tegyétek félre az esti sorozatot
a TV-ben – pörgessük vissza közösen a történelem kerekét.
Tudjuk meg együtt, mit rejt múltunk és
hová tart jelenünk!
A filmeket itt tudjátok megnézni:
http://www.youtube.com/playlist?list=PLIksvnCffLjQdMUX__GfPtnW4x1Y6I0LN
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évforduló
szöveg: Kovács Lóránt csst. (412.)

Kalazanti:
A 412. sz. Kalazanti Szent József
cserkészcsapat krónikájának első
bejegyzése idestova 25 évvel
ezelőttre, 1989. április 23-ára
tehető, amikor Csermely László
csapatparancsnok vezetésével
megszületett csapatunk.
néhány lelkes ifjúval induló közösség mára
már több, mint 200 aktív tagot számlál, ezzel az ország legnagyobb létszámú csapatai
között foglal helyet. Székhelyünk Budapest kertvárosi részén, a XVI. kerület szívében, Mátyásföldön van. A Szent József plébániához tartozunk. A 25. évbe nagy lendülettel és egy új csapaparancsnokkal, Kovács Lóránttal vetettük bele
magunkat.

25!
a nyitótánc követett, ahol bécsi keringőt táncoltak gyönyörű fehér ruhában és fekete frakkban
csapatunk leendő roverjei, vándorai és egy-két
vezető. A vezetők meglepetés produkciója nem
csak azért volt különleges, mert az egységünket
mutatta, hanem mert egészen egyszerű formába
öntöttük. Mezítláb, farmerban, az új csapatpólóban és egy pohárral adtuk elő az ún. “Cup Song”ot, 412-es verzióban.

a

Csapatunk raji egységeiben minden korosztály
megtalálható: kiscserkészek, cserkészek, kószák,
vándorok, felnőttek. Cserkészévünk zsúfolásig
van programokkal, úgyhogy nem
unatkozunk. :)
Több cserkészünk
kerületi és országos szinten is kiveszi a részét a
munkából, legyen
szó akár az őrsvezető képzésekről vagy a regöstáborokról.
Csapatunk fennállásának 25. évét ünnepelve a
báli szezon közepén, 2014. február 15-én rendeztük meg a második csapatbálunkat. Szerencsések vagyunk, hiszen a bálhoz méltó helyszínt
24 magyar cserkész

kaptunk: az Erzsébetligeti Színház adott otthont
e jeles eseménynek. Az esten csapatunk tag jai,
családjaik, támogatóink, barátaink, az egyházközség tag jai és más csapatok cserkészei vettek részt.
Célunk volt, hogy ne csak egy bál legyen, ezért
James Bond és társai meg jelenésével igyekeztünk felejthetetlen hangulatot teremteni.
A belépéskor a hölgyek egy
szaténrózsát, az úriemberek
pedig egy csokornyakkendőt
tűzhettek báli viseletükre. (Az
előkészületek alatt kb. 200 rózsát és csokornyakkendőt készítettek csapatunk szorgos
vezetői.)
Az est főszereplője a csapaton és a vendégseregen kívül a 25-ös szám volt,
így minden óra 25. percében valamilyen meglepetéssel szórakoztattuk a közönséget: volt keretmesés jelenet, vezetőségi produkció, és közös
csoportkép. A bált az est védnöke, a XVI. kerület
polgármestere, Kovács Péter nyitotta meg, amit

Egy, a kicsiket és a nagyokat egyaránt megmozgató moldvai táncház után visszaemlékeztünk
a múltbeli eseményekre, és történelmi pillanatként csapatunk eddigi négy csapatparancsnoka egyszerre állt a színpadon. Kovács Lóri szépen összefoglalta, hogy ő miként kapcsolódik
három elődjéhez: Laci bá’ csapatparancsnoksága alatt lett kiscserkész, Zsolt bá’ vezetése alatt
tett cserkész fogadalmat, és Marci vezetése alatt
lett segédtiszt és aktív vezetője a csapatnak. Nagyon megindító pillanat volt, mikor a négy csapatparancsnoknak közösen elénekeltük az Ároni áldást, köszönetet mondva eddigi munkájukért,
és biztatásként az új generációnak.

Az ünnepi pillanatok után buli következett kifulladásig, amihez először a Wild Rhythm Smokers
szolgáltatta a zenét, melynek
egyik tag ja egykori
e rzió:
csapattársunk, majd
412-es v
Dj Paulie, csapatunk
vezetője keverte a
számokat.
em volt,

g
cup son
volt, hol n
Egy szer s föld,
á
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á
M
volt
vaszá n .
erek,
‘89-nek ta gy ű lt sok kisgy s t!
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ö
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A színháztermi programokon kívül baba-mama szoba, teaház, büfé (az őrsök
szülinapi tortáival) és
egy nagyszabású kiállítás várta még a vendégeket. A folyosókon a
jubileumi bálra készített őrsi tablók, keretmesés
ruhák; cserkésztalálkozók emlékei, általunk készített regös, kézműves tárgyak és csapatunk
sajtótermékei, például a Kalazanti Krónika számai
is megtekinthetőek voltak. Szorgos munka és vezetői, szervezői összefogás előzte meg a bált, és
nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a munkánk
gyümölcseként egy ilyen nagyszerű program jött
létre. A nem megerősített részvételi adatok szerint a bálnak 412 résztvevője
volt. Legkésőbb 5
i csapatok
év múlva újra taVárjuk tovább ozását is!
lálkozunk!
bemutatk
A helyszínen a
több tévéstáb is
járt, egy rövid összefoglalót itt láthattok: http://
youtu.be/Jy5UsqPx5RA?t=4s

z.hu
mcs@cserkes
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Minden erőlködést beleszámítva,
körülbelül 5-10 percig tart kirakni
a Rubik kockát bárkinek. Persze ha
minden játékszabályt félreteszünk,
és nem tekergetjük, hanem előbb
darabjaira szedjük. Mert egyébként
van, akinek egész életében nincs
annyi türelme, hogy kirakja.

em tehetünk szemrehányást ezért
senkinek: bár a matematikusok kiszámolták,
hogy elméletileg bármely összekevert állásból legfeljebb 20 tekeréssel kirakható, a
valóságban összesen
negyvenháromtrillió-kétszázötvenkétbilliárd-hárombillió-kétszázhetvennégymiliárd-négyszáznyolcvankilencmillió-nyolcszázötvenhatezer
eltérő állása lehet a klas�szikus, 3×3×3-as kockának. Na mégegyszer, számokkal:
43 252 003 274 489 856 000 különböző
állás!!! Egyszerűbben: 4,3×1019 féle különböző állás! Még egyszerűbben: felfoghatatlanul sokszámú eltérő állás hozható létre, aligha van két egyforma megoldás.

n

A világszerte népszerű logikai játékot ifjabb
Rubik Ernő találta fel 1974-ben. Az első kocka
2x2x2-es volt, és eredetileg nem játéknak tervezte az építészmérnökként dolgozó feltaláló.
26 magyar cserkész

Rubik Ernő egy térgeometriai szemléltetőeszközt
akart létrehozni, amellyel jól lehet érzékeltetni a
térbeli mozgásokat a diákoknak. A színes oldalak azért kellettek, hogy követni lehessen, melyik
kis kocka hova kerül a forgatások során. A prototípus fából készült, és nem volt működőképes,
de Rubik még abban az évben elkészítette a már
működő példányt is.

Azt aligha kell bárkinek is magyarázni, hogy mi
a játék lényege, és hogyan működik. Azt viszont
vélhetőleg kevesen gondolják, hogy a kocka elemeinek egymásba illesztése legalább akkora furfangot, találékonyságot
igényelt, mint maga játék. A három tengely
irányába történő elforgatás közben ugyanis nem árt, ha a kocka nem esik darabjaira. Rubik először gumigyűrűkkel próbálkozott,
de azok könnyen elfáradtak és elszakadtak.
Ezután mágnessel kísérletezett, még kevesebb sikerrel. Ki kellett
találni, hogy a kis elemek úgy kapcsolódjanak a
kocka belsejében, hogy a játék egyben maradjon. Akinek van még régebbi
Rubik kockája, az a bevezetőben idézett módon
már biztosan szét is szedte egyszer. (A 45 fokban elforgatott egyik felső sor középső kockáját
egy vékony erős tárggyal, pl. csavarhúzóval ki lehet pattintani, azután a többi könnyedén kijön a
helyéről. Erről számos leírás és kisfilm található
az interneten.) Volt még egy csalafinta egérút az
összekeveredett kocka kirakására: az oldalakat
adó kis kockák egytől egyig matricázva voltak,

ezért egyesek az
újraragasztás nem
éppen dicső és – a
gyűrődések miatt –
rendszerint nem épp
mutatós eredményt
hozó megoldását választották. Nemrégiben azonban újratervezték a kockát. Az új Rubik-kocka a Speed Cube, azaz
gyors kocka elnevezést
kapta, és tavaly került

forgalomba. A tervezők olyan megoldást találtak, ami lényegesen csökkentette kocka elemei közötti súrlódást, ezért sokkal gyorsabb játékra van
mód, mint a régi változatnál. A matricát is
felváltotta a műanyag elemek színezése.

trend

negyven éves

Rubik Ernőnek állítólag egy hónapig tartott újra kiraknia az eredeti színeket saját találmányán. A világ leg jobbjai már
régóta világbajnokságokon mérik ös�sze tudásukat. Ha nem megy a kirakás
fél percen belül, akkor még gyakorolj,
hogy benevezhess, mert a leg jobbak úgy hozzák ezt a szintidőt, hogy a kocka megszemlélése
után vakon is kirakják 30 másodperc alatt. Nemrégiben egy okostelefonnal vezérelt robot 3,253

tudtad?
Ru bi k Ernő az
onos nevű éd
esap ja (1910 1997) is híres m
ér
volt. És cserké nök- tervező és felta lá ló
sztiszt! Közel
30
és 5 motoros
repü lőgépet te vi torlázó
rvezett élete
sorá n.

másodperc alatt végzett a kocka
kirakásával – a játék nevét és a robot szavakat
megadva pillanatok alatt megtalálod az erről készült videót a youtube-on.
A negyven év alatt igen sokféle változata készült a játéknak. A kétszer kettestől az ötször
ötösig és tizenkét oldalasig, a világítóstól a figuráson át a számozottig és a kulcstartóig. Egészen
biztosan az egyik legnépszerűbb játék a világon.
Számos könyv született róla és rendszeresen
feltűnik játékfilmekben is. (A csodálatos pókember, WALL-E, stb.) Évente több mint tíz milliót adnak el belőle. Meg jelenése idején a magyar gyártó negyedannyit sem volt képes legyártani, mint
amennyire igény lett volna. Talán ezért is hamisítják a kezdetek óta.
Ma már okostelefonon is elérhető a Rubik-kocka
minden platformon. A fizetős alkalmazásokban
oktatási segédlet is van, amely segít a kirakásban.
De ha már pénzt áldozol rá, válaszd az eredetit.
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bben a hónapban Észak- Kelet-Magyarország határán túl, a mai Ukrajna területén élő
magyarok hagyományos konyhájából mutatunk be pár receptet. Arrafelé igen egyszerű, a régi paraszti kultúrát idéző ételeket esznek. Semmi flanc.

tej fölös paradicsomleves

k a menzán betűdicsomlevest, hogy piros. Az idősebbe
Mindannyian úgy ismerjük a para
gazdagabb napoa
k
eszi
al
átalján tejfölösen, kolbássz
tésztáva l ették, mások rizzsel. Kárp
gy ják a
kon, ha szűkös a kony hapénz, elha
paa
érik
nem
íg
Am
ást.
húst, és a ránt
dipara
tett
sűrí
á
hozz
nálj
hasz
,
radicsom
vet.
omle
csom konzervet, vagy paradics
Hozzáva lók:
• 10 dkg rizs
• 5 dl paradicsomlé
• 20 dkg füstölt kolbász
• 1-2 ek. olaj
• 1 ek. liszt
• só, cukor, kis doboz tejföl

vet elA rizst meg mossuk, a paradicsomle
fel
zük
keverjük fél liter vízzel. Abban tess
és
,
ászt
kolb
a
főni a rizst. Belekarikázzuk
puhul. A
add ig főzzük, míg a rizs meg nem
uk, kepirítj
e
ínűr
lesz
zsem
n
lisztet az olajo
hideg videci
egy
tünk
áön
hozz
és
,
etjük
verg
bemajd
,
rjük
keve
zet. Ezt a rántást simá ra
meg
é
kiss
egy
uk,
Sózz
leön tjük a levesbe.
még
és
á,
hozz
ünk
tesz
lt
tejfö
cukrozzuk,
egyszer felforralju k.
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kremzli.
Tócs ni, lapcsán ka, macok, latkesz,
kis eltény,
Mind reszelt krum plibó l sült lepé
vag y
port
sütő
l
aho
réssel. Van nak vidé kek,
a
lesz
bb
pufi
or
akk
,
bele
élesztőt is tesznek
l
Aho
et.
liszt
zá
hoz
ak
adn
alig
ok
tészta. Más
ovált
en
krum pli terem, ott létezik vala mily
zata . Olaj ozo tt vas lapon,
teps iben , palacsin tasü tőben is elkészíthetjü k, úgy
egészségesebb. Régen
bő zsír ban sütö tték meg
a lepénykét. Frissen melegen a legf inom abb, de
az sem baj, ha kihű lve
fogy asztjuk.
Hozzávalók:
• 1 kg burgony a
• 20 dkg liszt
• 1 nag y fej vöröshagym a
• 5 tojás

• só, bors
• olaj a sütéshez
• 50 dkg juhtúró
• 5 dkg vaj
• 2 dl tejfö l
szel jük a
A krum plit meg hám ozzuk és lere
A hag ylán.
reszelő legkisebb olda
tel
liszt
A
.
zük
tess
mával is ezt
ük,
verj
elke
al
okk
tojás
ert
felv
és a
sózzuk, borsozzuk. Olaj ozo tt tepsibe öntj ük a masszá t, és piros-ro
ákra
kock
y
nag
k,
pogósra sütjü
vágva tálal juk, a tetejét meg kenj ük
a juhtúrós , vaja s, tejfö lös krém mel. A más ik módja a sütésne k,
ha teny érny i pacá kat kan alazunk
a forró, olajos palacsin tasü tőbe,
és két olda lán sütjü k meg . Kedv
szer int tehe tünk még bele reszelt
sárgarépát, apróra vágott petrezse lym et is.

sárgatúró
Ezt az édeskés ételt Kelet-Magyarországon és Kárpátalján fogyasztják leginkább. Húsvétkor
szinte minden háztartásban ez kerül a sonka mellé az asztalra, de önmagában, édességként is ehetjük. Az elkészítése nagy odafigyelést kíván, lehet gyakorolni.
Hozzávalók:
• 1 csomag mazsola (elhagyható)
• 10 tojás
• 1 liter tej
• 1 darabka vaníliarúd vagy
• 1 csomag vaníliás cukor
• pici só
• 2 ek. cukor
A mazsolát megmossuk, beáztatjuk. A tojásokat a tejben gyengéden elkeverjük, sót,
cukrot, vaníliát adunk hozzá. Kis lángon állandóan kevergetve addig főzzük, míg túróssá válik, és kicsapódik a savó. Ekkor a túrót kimerjük a léből, és egy darab tüllbe, vagy
egy tiszta harisnyába töltjük, gombóccá formáljuk, és elkötözzük. Felakasztjuk, és hagy juk
csöpögni. Amikor lehűl, megszikkadt, kibontjuk a tüllből, és felszeleteljük. Szokták cukor, mazsola és vanília nélkül is készíteni, több sót adnak hozzá, és különféle húsok mellé adják
köretnek.
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törvénye
A cserkészek törvényéből
a hetedik pont így szól:

A cserkész feljebbvalóinak
jó lélekkel és készségesen
engedelmeskedik.

lcstai
o
b
a
z
s
r
á
ln
o
m észlelkész gondola
cserk
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kit igazán szeretün k, akiben
minden további nélkül feltétlenü l megbízunk, akinek
mi kétirán tunk való jó szándéka iról sem
enűen
szer
egy
ak
ann
ségünk nincs,
k,
tudju
t
mer
k,
etün
kedh
gedelmes
hogy ez az engedelmesség a javun kra válik.

a

Eszembe jut két történet a Bibliáa
ból. Az egy ik az Ószövetségben,
taen
ségb
övet
Újsz
az
ig
másik ped
lálha tó. Az első, amelyik az Ószö, hogy
vetségben van meg írva , arról szól
lni
adu
szab
t
akar
meg
amikor Izráel népe
Isten
r
akko
l,
ábó
aság
zolg
egy iptom i rabs
tized ik
tíz csapást mért Egyi ptom ra, és a
ennek
en
hisz
,
csapás volt a legrémisztőbb
szüelső
i
iptom
egy
sorá n meg halta k az
a az
löttek. Izráel azt az útmutatást kapt
tlan
hibá
egy
le
k
jana
vág
y
hog
l,
Úrtó
ik
bárá nyt, és a vérével kenjék be háza
meg
ott
,
nek
tesz
így
l
ajtófélfáját, és aho
ott
en
hisz
k,
ötte
szül
első
az
menekü lnek
izraeliták laknak.
gyíA másik történet Jézus egy ik gyó
írja le
tásá t meséli el. János eva ngélista
kozott
azt az esetet, amikor a Mester talál
mimajd
l,
erre
emb
vak
egy születése óta
a
oz,
yaih
ván
tanít
a
élt
besz
en
után rövid
a
és
l
lábó
földre köpött, sara t csinált a nyá
észem
er
emb
föld porából, majd a vak
re kente, és elkü ldte, hogy mosakod
tőköve
Ezt
.
ban
tavá
m
Siloá
a
jon meg
en látott.
doAz előbbi történetekben két közös
a
satr
olva
első
log van: az egyi k az, hogy

n, de
Sok mindent nem értettem akkoriba
am, hogy
tudt
után
r
tábo
minden nap és minden
Azt tam.
volta
yen
amil
mint
,
erősebb vagyok
a
és
el
atét
prób
sok
a
y
hog
m,
pasztalta
szákorlá taim feszegetése kitág ította
élelmemom ra a mozgásteret, ügyesebb,
tumár
Ma
m.
lette
sebb
füle
sebb és szem
neű
szer
terv
tos,
tuda
ez
mind
y
hog
dom ,
a sem
velés volt, és vezetőim egyetlen szav
az
m,
érte
ent
mind
irány ult ellenem, hanem
net
törté
két
i
fent
A
k.
tette
én érdekemben
lmazni,
alap ján úgy is meg lehetne ezt foga

hogy a vezetőim seg ítet
tek megmenekü lnöm a lustaság és
ügyetlenség
rabságából, és hozzájáru
ltak ah hoz,
hogy kinyíljon a szeme
m a legértékesebb
dolgok meglá tására .
Am ikor a Cserkésztörvé
ny így fogalmaz: „A cserkész feljebb
va lóinak jó lélekkel és készségesen
engedelmesked ik”, akkor éppen az
engedelmesség egyszerűségéről va
n szó. Akit
igazá n szeretün k, akibe
n minden további nélkü l feltétlenü l
megbízunk,
akinek irán tun k va ló jó
szá ndéka iról
sem mi kétségün k nincs,
an na k egyszerűen engedelmeske
dhetünk, mert
tudjuk, hogy ez az eng
edelmesség a javunkra vá lik. Többször
megéltem má r kerületi elnökség i tag kén
t, még kerületi elnökkén t is, hogy ná lam fia
talabb, még kezdő
cserkészvezető vezén
yszavá ra kel lett sorakoznom , zászlónak tisz
telegnem , és kü lönböző felada tokat elvége
znem . Mindig boldoga n, jó érzéssel haj tottam
végre az utasításoka t, mert tud tam , hog
y a fia tal, de felelős cserkésztestvérem
minden szava
a közösség javát, és ezá
ltal az én javama t szolgá lja.
Arra biztatlak, hogy min
den hason ló hel yzetben igyekezz a lehető
leg nagyobb
aláza tta l engedelmeske
dn i feljebbva lódna k, mert az aláza tosság
egy részt nagyon jó tan ítómester, má
srészt ped ig segít észreven ni a lényeg
telennek tűnő dolgok mögött az igazi ért
ékeket. Cserkészek között az engede
lmesség sohasem a
főnök- beosztotti viszo
nyok, ha nem a vezetés és példa mu tatás
oldalá ról közelíthető meg. Cserkészkén t
mu tass példá t társaidnak az engedelmessé
gben , hogy ezá ltal is
közösséggé érlelőd hes
setek, vezetőkén t
ped ig légy jó példává a
rád bízottak számá ra, mert Te leszel az
első, aki mértéket ad szá mu kra a nagy
világ dolga ina k
megítélésében. Ehhez
mindig kimeríthetetlen seg ítséget kapsz
oda fen trő l!
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ságmind két esetben nevetséges buta
nak tűnik az, amit a történet szereplő
az,
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más
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inek meg kell tenn iük;
en,
hogy ennek ellenére úgy történik mind
memeg
el
Izrá
te:
vez
elter
ahogyan Isten
k a lánekü l, a vak szeme pedig meg nyíli
tásra.
Ha ezeket a történeteket nem a hit
és a feltétlen biza lom szemüvegén
keresztü l olvassuk, akkor könnyen
tetmegszégyenülhetünk Isten nagy
netei láttá n, de ha tudju k azt, hogy a
afelad
tűnő
snek
vetségesen fölöslege
ket
gün
essé
delm
enge
tokkal Isten az
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afrika –
madagaszkár

Antananarivoban (régebben Tananarive),
Madagaszkár fővárosában mintegy öt hónapig
súlyos gondot jelentett
az egészségre ártalmas
szemét az utcákon. A
Madagaszkári Cserkészszövetség önkéntesei
magukhoz ragadták a kezdeményezést, megtisztították a várost, és ezzel a kártevők terjedését is megállították. 300 cserkész a cselekedve
tanulás módszerével közel 6500 helyi lakost vont
be a nagy munkába, melynek során több mint 18
tonna szemetet gyűjtöttek össze egyetlen nap
leforgása alatt. Jó munka volt!

elefántcsontpart
Az Interamerikai Cserkész Régió szervezésében
számos ország
cserkészeinek
részvételével
zajlott a Fákat
a földnek – egy
cserkész egy
fa projekt. Húsz
önkéntes cserkész a Béke
hírvivői nemzetközi cserkészprogram keretében 40 fát ültetett egy cserkésztáborban az afrikai Elefántcsontpart Bouaké
városában. Az akció célja a terület újraerdősítésének támogatása volt. Minden kis tettel a világ jobbításáért munkálkodunk, ha összefogunk,
megmenthetjük a földet – vallják a szervezők,
akik BiPi-t idézve hozzátették: A természet ismerete a cserkészet kulcsa.
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ázsia – japán

Várhatóan 30 000 cserkész gyűlik össze
jövőre a 23. Cserkész Világdzsemborin.
Te felkészültél már a nagy találkozóra?
Készen állsz, hogy néhány alapvető japán
kifejezést megtanulj? Néhány mindennapi
fordulatot bemutatunk:

japán-magyar szótár
Igen – Hai
Nem – Í( j)e
Jó reggelt! – Ohajó gozaimaszü
Jó napot! – Konicsiva
Jó estét! – Konbanva
Viszlát! – Szajonárá
Hogy vagy? – Ogenki deszuka?
Köszi/Köszönöm! – Árigátó
Szívesen! – I( j)ei( j)e
Elnézést! – Szumimaszen
Bocsánat! – Gomennászáji
az én nevem: név – Vatasi va (név) deszu
Magyarországról jöttem –
Vatasi va hangari kara kita

eurázsia – örményország
Virágvasárnap – az örmény cserkészek napja!
Április 13-án rengeteg ember gyűlt össze a Szent
György Katedrális előtti téren, hogy megünnepeljék az egyik legszebb keresztény ünnepet, a Virágvasárnapot. Nagyon sok cserkész is részt vett
az eseményen, mert ezen a napon ünnepelte az
Örmény Cserkészszövetség (HASK) az országos
cserkésznapot. (Valójában 18-án tartják, de most
előbbre hozták.) Az ünneplés a gyermekek megáldásának hagyományos ceremóniájával vette kezdetét, majd a cserkészek népzenei és néptánc előadásával folytatódott. A cserkészek széles körben
megmutatták a mozgalom értékeit a közönségnek,
a társadalmi munka terén például a templom körüli
terület megtisztításával mutattak példát.

öko

Ez a pitypang, pongyola pitypang
néven is ismert gyakori gyomnövény
megtalálható réteken és legelőkön,
kertekben és parkokban. Azt már
kevesebben tudják, hogy számos
gyógyhatása van.

k

ora tavasztól-őszig nyíló sárga virágai, majd
fehér gömbalakot formáló termései igen jellegzetesek, és ez utóbbi gyermekek, felnőttek kedvelt „fújható”
játéka. Tőrózsát alkotó levelei erősen
fogazottak, virágzás
előtti leveléből salátát, vagy főzeléket
készítenek. Gyökere függőleges
karógyökér, melyet ősszel gyűjtve pörkölés után
kávépótlékként
fogyasztanak. Virága méz és pálinka alapanyagául is szolgálhat.

A növény többek között karotinokat (növényi
festékanyag), flavonoidokat (antioxidáns tulajdonságú növényi hatóanyagok), káliumot, keserűanyagot tartalmaz. Levele különösen virágzáskor gazdag C-vitaminban. A gyökérben ősszel
jelentős mennyiségű inulin (növényi rostanyag)
halmozódik fel. Virágpora egyeseknél allergiás
hatást válthat ki.
Levele, gyökere nagyon jó tisztító hatású, segíti a májműködést. Vese és hólyagproblémáknál,
sárgaságnál, nehéz székletnél, és vizelethajtásra használják. Cukorbetegségnél is használatos

az emésztés segítésére. Teájához gyökerét pár
percig főzni kell, míg levelét csak forrázzuk. A
gyökérből készült tea erősebb hatású a levélénél,
ezért huzamosabb ideig nem ajánlott a fogyasztása.
A növény tejnedvét szemráncok kisimítására, szeplők halványítására is használhatjuk,

Taraxacu m

officinale

tudtad?
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szöveg: Csepregi-Heilmann Eszter

intercserkész

p
é
k
r
kö

gyermekláncfű

viccek

A nevetés félelmetesebb
fegyver, mint a kard.

Lina Wertmüller

nemzetek problémamegoldási módszerei
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MEGOLDÁS

találd meg a Tíz külön bséget!
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NO PROBLEM MAN
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Jelentkezz te is a magyar csapatba!

