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atal riportereket keres! Kiváncsi vagy milyen egy igazi interjú?
Szeretnél a kamera másik végén
állni? Szeretnéd ha munkád eredményét szerte a világon megismerhetnék? Akkor csatlakozz
hozzánk!
A ScoutingTrain keretein belül több
kisebb projekt is megvalósul, többek között egy olyan felmérés is,
ami a cserkészet értékrendünkre
való hatását vizsgálja. A felmérés
több forrásból is gyűjt információt,
többek között fel szeretnénk kérni minél több kiscserkészt, hogy
a leírásaink alapján csapjanak fel
riporternek, és kérdezzék ki idősebb ismerőseik! A program elsősorban a 8-14 éves korosztályt
célozza meg, de idősebbeknek is
érdekes lehet például nyelvgyakorlás címén: minden anyag elérhető magyarul, angolul, németül
és oroszul.
A cél érdekes, tanulságos történetek begyűjtése a KCS-k bevonásával. Amennyiben ezek a történetek augusztus 28.-ig beérkeznek,
a leg jobbakat publikáljuk az interneten, és plakátokon is egy több
mint 10 000 kilométeres utazáson
– természetesen a beküldő nevén.
A később beérkező üzenetek is
felkerülhetnek az internetre/fel
lesznek használva a projekt későbbi szakaszában. További információk:
Kérdések: gaptdk@
gmail.com
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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!

légy résen a legjobb
tábori sztorikra!
Úgy gondolod, tele van jó tábori sztorival a csapatod, amit megosztanál a többiekkel is? Eljött az ideje! 2014 augusztusától a
Magyar Cserkész lapszámai meg jelennek nyomtatásban is,
melyet rögtön egy különszámmal ünneplünk meg. Ezt a különszámot pedig teljes egészében a csapatoknak szenteljük!
Célunk, hogy megtöltsük tábori beszámolókkal, kalandokkal, élményekkel, vicces és érdekes történetekkel, szívet melengető
tábortűzi mesékkel – egyszóval mindennel, amit ti írtok.
Miért érdemes bekerülni?
Amit írtok, meg jelenhet a szeptemberi nyomtatott MCS-ben,
amit az egész ország cserkészei olvasnak majd. Ez lesz a mi
közös tábori naplónk, amit saját sztorijaitokkal tölthettek meg.
Hány beszámolót rakunk az újságba?
A különszámot közel 30 képes történettel és rövid beszámolókkal töltjük fel. Ami nem fér be az újságba, azt lehozzuk a
cserkesz.hu-n, és a Facebook oldalunkon is megosztjuk.
Mik a paraméterek?
• minimum 3000 karakteres beszámoló, legalább kettő, nagyfelbontású (lehetőség szerint nem telefonos), jó minőségű fotó
• az email tárgyába ezt írd: MCS különszám + a csapatszámod
• az írásokat ide várjuk: kommunikacio@mcssz.hu
Beérkezési határidő: 2014. augusztus 15.
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egy inkteisrjú Kovács Gergellyel
Cserkészet és reklámszakma.
A két világ látszólag ellentmondd
egymásnak, Kovács Gergely (2.)
mégis úgy tartja: nem lehetne sikeres
a cserkésztudás nélkül. Gergő ma az
egyik legismertebb reklámügynökség
vezetője, és a Magyar Motoros
Műrepülő válogatott tag ja. Figyelem!
Azért nem kell elszállni!

munkámban is. Ha már felnőttként dolgozni kell,
csináljuk ezt boldogan, mint a cserkészetet! Viszont ahhoz, hogy boldogan tudj dolgozni, egyre-másra meg kell élni sikereket.
mcs Mikor tudtál a cserkészethez kapcsolódni?
gergő A nagypapám nagyon régen cserkészvezető volt, részt vett már a gödöllői dzsemborin. Vele nőttem fel. A gyerekkorom úgy működött, mint egy kis cserkésztábor. Olyan neveltetést kaptam, és úgy teltek a mindennapjaim,
mintha cserkész lettem volna. Nagyon sokat

mcs A Budapesti Gazdasági Főiskola lapjában, a Kanyarban bukkantunk egy cikkre, ami rólad szólt. A szakmai pályafutásod mellett a cserkész életedről is beszéltél, noha a cserkészekről nem az a kép él,
hogy az IT szektorba, vagy a reklám világába illenének. Te mégis ott vagy a topmenedzserek között. Nincs ebben ellentmondás?
kovács gergely Én azt tapasztalom,
hogy Magyarországon valóban ritka, de külföldön a top menedzserek
nyolcvan százaléka cserkészként nőtt
föl. Ha valaki az üzleti életben boldogulni akar, és sikeres szeretne lenni, ahhoz elengedhetetlenek azok az értékek,
amelyeket a cserkészet is vall magáról.
A cserkésztudást igenis lehet kamatoztatni az üzlet világában. De ugyanennyire fontos a becsületesség. Ha az ember
úgy áll a munkához is, mint a cserkészetnél annak idején a tábor felépítéséhez, a társaihoz, akkor ez idővel meghozza az eredményét. Az a flow-élmény, vagyis a teljes koncentráltság,
belefeledkezés, elmerülés a végzett
munkába, ami eltöltött a kirándulások, táborozások idején, az segít ma a
magyar cserkész 5
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riportereket 23. cserkész világdzsembori
jelentkezz a magyar
keresünk!
csapatba!
A cserkészvonat tehetséges, fi-

kirándultunk év közben, és minden nyáron együtt túráztunk hatan a testvéreimmel és unokatestvéreimmel.
Reggelente zászlófelvonás volt, annak ellenére, hogy még nem indult újra a cserkészet. A
nagypapám tizenhárom éves koromig mindenre
megtanított, amit ma a cserkészek megtanulnak. Sajnos akkor meghalt, én pedig amint lehetőségem volt, jelentkeztem egy alakuló pesterzsébeti csapatba, ahová egy évig jártam, amíg
meg nem szűnt.
Jött a gimnázium, a főiskola, katona lettem és
a cserkészet háttérbe szorult. Ettől függetlenül nagyon hiányoztak azok a cserkészélmények, amik meghatározták a gyerekkoromat.
Azt gondoltam, hogy egyszer biztos vissza fogok térni. Akkoriban az üzleti világ felé fordultam, és igyekeztem magamba gyűjteni azt a
tudást, ami kell a boldoguláshoz. Ez egészen
huszonhat éves koromig így is volt. Korábban
dolgoztam Angliában, majd itthon reklámügynökségeknél. Aztán harminc évesen azt vettem
észre, hogy jobb dolgok születnének, ha nem
munkavállalóként, hanem saját cégben végezném a munkát. Összeálltunk páran barátok, és
létrehoztunk egy reklámügynökséget.
Ezzel párhuzamosan úgy éreztem, hogy most
végre lesz időm arra, hogy komolyan csináljam a cserkészetet. Jelentkeztem a Sík Sándor cserkészcsapatba, ahol Orosz László volt a
6 magyar cserkész

mert nagy élményt fog adni. Látunk egy őzikét, egy szép fát, vagy valakin segíthetünk, és
az milyen sokat tud adni. Nem csak az a fontos
az ember életében, hogy milyen sok a pénze,
van egy sportkocsija! Sokkal többet ér, ha elmegyek Nagymarosra kirándulni, és ott adott esetben a túra után segítek egy néninek bevásárolni. Sokkal boldogabb tudok tőle lenni, mintha
egy nagy vitorlással kihajózok az Adriára.

mcs Az sem rossz persze… Milyen konkrét gyakorlati haszna van a reklámiparban a cserkésztapasztalatodnak?
gergő A reklámszakmában többnyire az a
jellemző, hogy sok a hazugság. A dolgokat
szebbnek, jobbnak kell beállítani, mint ahogy a
valóságban van. Lehet szebben is mondani, de
ez az igazság. Az a cél, hogy a
fogyasztói társadalomban
eladjunk olyan termékeket,
amelyekre nem feltétlenül
van szükségünk. A reklámosok részt vesznek ebben a cinkos játékban, és
segítik eladni ezeket a tárgyakat, szolgáltatásokat.
Amit észrevettem, hogy az
őszinteség és a becsületesség itt is meghozza a
gyümölcsét. Például elmegyünk egy tárgyalásra,
ahol megbeszéljük, hogy
egy joghurtnak az értékesítési arányát harminc
százalékkal kell növelni.
Adunk ehhez ötleteket.
Milyen színű legyen a
csomagolás, milyen figura
legyen a plakátokon, mit
szeretnek ma a fiatalok.
Nagyon vicces, hogy amikor eldől, melyik reklámos
céggel szerződik majd a
joghurtos vállalat, akkor
a minden háj jal megkent
gazfickó, akinek nincs
egy őszinte gondolata, bizony általában elbukja a
feladatot. Mi igyekszünk
rávenni a cégeket, hogy
ne csak a profitot keressék, hanem nemes
ügyekért is harcoljanak,
támogassanak jótékonysági kezdeményezéseket. Ez mind a két
félnek hasznos lesz.

A másik, amit a cserkészetnek köszönhetek,
az a beleérző képesség. A cserkésztestvéreim
a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből származnak: vannak gazdagok, vidékiek, budapestiek, hátrányos helyzetűek, betegek. Cserkészként mi úgy növünk föl, hogy megtanuljuk: mindenki egyenrangú. Ha bele tudsz érezni egy adott élethelyzetű ember életébe, sokkal
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csapatparancsnok. A személyisége és a cserkészetről hallottak nagy hatást gyakoroltak
rám. Tudtam, itt a helyem, végig ezt kerestem,
és újra át tudom élni azt, amit egykor a nagypapámmal. Csatlakoztam hozzájuk, és az aktív cserkészéletemet ebben a csapatban folytattam. Közben a reklámügynökségünk is fejlődött. Húsz éve még csak hárman voltunk, ma
az irodai dolgozókkal együtt százan vagyunk.
Évi három milliárd forint forgalommal Magyarország egyik legnagyobb reklámügynöksége
vagyunk, és külföldön is futnak kampányaink. Több hazai és nemzetközi díjat kaptunk.
Amiről mindig is álmodtam, és amire vártam,
hogy cserkész lehessek, meglegyen a saját életem, és sikeres legyek, összejött. Ezt mind
annak köszönhetem, hogy a nagypapámmal
együtt eltöltött cserkész időkből, tábori élményekből táplálkozhatok. Ha rossz napom, vagy
rossz kedvem van, nagypapám szavaira gondolok, hogy rossz időben is megyünk túrázni,

gergő Igen, megszereztem a nagygépes jogosítványomat, 737-es Boeing-et már vezethetek.
Ez kétszáz főt jelent a levegőben. Emellett levizsgáztam helikopterre, mentőhelikopterre. De
ha tehetem, most a műrepüléssel foglalkozom,
mint egyike a három magyar válogatott pilótának. Most ebben élem
ki a repülés iránti szerelmemet. Aztán lehet,
hogy újra elmegyek
kereskedelmi pilótának,
és egyszer majd ismét
én leszek a kapitányi
székben, mikor cserkészeket viszek túrázni. Volt már rá példa. Hogy a vadászgép sorra kerül-e, azt
nem tudom.

A nyitottságomat, érdeklődési körömet is formálja a cserkészet. Amióta az eszemet tudom,
hogyha valamit megtanultam, és készségszinten űztem, azonnal kerestem a következőt. A
cserkészet arra is nevel, hogy hasznos légy. Ezt
is meg tudod tanulni, azt is, és így tovább. Bármennyire is fiú vagyok, de igenis tudok varrni,
hímezni. Így jött nekem a repülés is. Gyerekkorom óta álmodoztam róla, hogy vadászpilóta legyek, és nem tettem le róla 25-30 évesen sem.

mcs Résen tudsz lenni? Figyelsz a mértékletességre? Sose „szálltál el” az álmaid miatt?
gergő Annak ellenére, hogy sok mindent megtanultam nagypapától, sok mindent nem hittem
el neki. Az elmúlt években nálam is előfordult,
hogy hibáztam. Amikor már annyit kerestem,
hogy azt gondoltam, sokkal többet engedhetek meg magamnak, mint korábban, elkezdtem
olyan vágyakat is kergetni, és dolgokat vásárolgatni, melyek nem biztos, hogy hozzájárultak
ahhoz, hogy boldog életem legyen. Vettem egy
csúcsszuper sportkocsit, bár többen figyelmeztettek, hogy Gergő, bolondság, felesleges dolog,
pár hónap múlva nem fogod élvezni.

mcs A kisfiú álma csaknem teljesen megvalósult. Személyszállító gépet már vezethetsz, és
műrepülő vagy.
8 magyar cserkész

Idén van a műrepülő
világbajnokság, sokat kell a versenyekre készülni. A repülés is annak a példája, hogy tudtam:
megcsinálom. Nagypapám tanított arra,
hogy amit el akarok
érni, azt kitartó munkával, odaadással elérhetem. És ezt igazolja az élet.

Megvettem. Azt hittem, innentől kezdve nekem nem
lesz soha semmi gondom
az életben. Csak furikázok
majd a városban, mindenki engem irigyel majd, hogy
milyen szép autóm van.
Aztán egy idő után rájöttem arra, hogy az értékes
emberektől ezek a pillantások sok esetben nem is
az irigységet jelentik, hanem a szánalmat. „Nahát
szegény. Megvette ezt a
kocsit, és azt hiszi, hogy
ez okoz boldogságot.”
A nagypapám azt mondta, hogy az okos ember más hibájából tanul, a hülye meg a sajátjából. Hát én a sajátomból tanultam meg, hogy tényleg nem okoz
boldogságot egy tárgy. Hiszen ő kezd el téged
birtokolni! Azt veszed észre, mikor például elmész egy moziba, hogy a film alatt végig azon
jár az eszed, ellopják-e, meghúzzák-e a kocsidat. Akkor jöttem rá arra, hogy nem nekem van
egy szuper sportkocsim, hanem neki van egy
sofőrje. Amikor párhuzamot állítasz egy kétnapos túra élményei és aközött, hogy milyen érzés egy ilyen autóval végigmenni a sugárúton,
nos, fenntartható boldogságot csak a természet képes adni. A csodálatos földünk, a világ,
ahogy összeáll, az a sokrétűség annyi élményt
tud neked adni, ami egyszerűen kimeríthetetlen!
mcs Mondja ezt az, aki bármikor megteheti,
hogy beül a sportkocsijába…
gergő Igen, innen könnyű beszélni. Én azért tudom ezt mondani, mert ezen az úton már végigmentem. Annyit tudok tenni, hogy másoknak
is felhívom erre a figyelmét. Badarság lenne azt
mondani, hogy menjen fakunyhóba az erdő közepére az, aki amúgy jómódú. Menjen a trópusokra nyaralni, vegyen ilyen kocsit, ha teheti, de
ne keverje össze a valódi örömmel. Aki pedig
nem hiszi, járjon utána, mint én tettem.

mcs Mi a sorsa a kocsinak?
gergő Megvan még,
de csak egy eszköz.
A helyére került. Egy
Opel Astra és e között
nincs különbség. Sőt!
Nem tudok vele kimenni az erdőbe. Kérdezd
meg azokat a srácokat,
akik hátul kuporogtak
a táborhely felé menet.
Alig fértünk el. Mindan�nyian jobban örültünk
volna akkor egy Opelnek.
mcs Milyen a jelenlegi
cserkészéleted?
gergő Két éve, mióta profi
válogatott vagyok, nagyon
sok időt szentelek a repülésnek, de azért törekszem
arra, hogy egy vagy két napra elmenjek a táborba, csatlakozzak csapatprogramokhoz. Készülőben van a partner cégekkel egy ifjúságnevelő program, ami a piciknek szól, és végül a
cserkészethez vezet. Azt szeretném, ha minél
többen megismerkednének a mozgalommal.
Emellett elkezdtem főiskolára járni, a másoddiplomámat környezetkutatóként szeretném megszerezni. Nagyon sokat járok ki az erdőbe, kutatótársaimmal különböző fajokat vizsgálunk.
Ez is hasonlít a cserkészethez. Legutóbb bíboros kosborokat számláltunk a Nagy-Hideg-hegy
lábánál, ami egy védett orchidea faj.
Az újrainduló repülős szakág munkájában is
nagyon szívesen részt vennék. Pilótaképzést is
tartanék, amit a csapatomban már el is kezdtem. Tanítottunk a gyerkőcöknek navigációt, aerodinamikát, és egy-két olyan dolgot, ami
fontos a repülésnél. Milyen jó lenne, ha eljutnánk odáig, hogy mi, cserkészek képezhetnénk
ki a jövő műrepülő pilótáit. Én lassan úgyis kiöregedek, jöhetne utánam a válogatottba egy következő cserkész!
magyar cserkész 9
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jobban el tudod találni, hogy mire van szüksége.
A sokoldalúság is cserkész erény. A táborban
megtanulunk varrni, tábortüzet rakni, túlélni,
sátrat építeni. Nagyon sokszor előfordul, hogy
egy reklámkampány esetében én mászok fel
a teherautóra rögzíteni a cserkészetben megtanult módon a szállítandó pultokat, a
leszakadt cuccokat, annak ellenére, hogy én
vagyok a cég vezetője, és egyik
tulajdonosa. Persze ennek nincs
nagy ráhatása az
üzleti munkámra,
de legalább vicces. Ez viszont
visszahat a mindennapi életemre,
mert érzem, hogy
hasznos vagyok itt
is, ott is. Azt látom,
hogy azok a velem
egyidős srácok, akik
nem ilyen táborokban, szellemiségben
nőttek föl, ott állnak
öltönyben, nyakkendőben, és tehetetlenül
teszik szét a kezüket,
vagy elszaladnak a
feladat elől.

városi dzsungel
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Én hősöm!

Láttátok már azt a videót, ahol
egy barnamedve széles mancsával
varjút halászik ki az állatkert
medencéjéből? Világsztár lett belőle.

Ne nézzél má’
madárnak…

Az internet előtt felnövekvő fiatalok és
gyakran a természetben járatlan felnőttek
is azt gondolták, hogy Vali, a tizenöt éves
maci puszta „emberségből” mentette ki a fulladozó madarat. Pedig nem. Az viszont kétségtelen,
hogy az állat gondozói nem találtak gyanús maradványokat a madár után, úgyhogy remélhetőleg a nagy ijedtség után továbbrepülhetett.

r

a varjú szárnyának végét, és úgy halássza ki a
vízből. A madár megfogásánál nem túl gyengéd,
ami a varjúból is védekezést vált ki, ezért csípi
meg. Vali ezután elballag, és tovább majszolja a
számára bekészített gyümölcsöket.

hogy történt?
Hétköznapi jelenség, hogy az állatkert látogatói
fotózzák a számukra egzotikus élőlényeket. Az
okostelefonok meg jelenésével a szimpla fotókat
felváltották a szelfik. Az önmagát fényképező
látogató, lehetőleg egy mögötte, mellette pózoló tevével, gyűrűs makival, vagy egyéb cukisággal látható. Tele van ilyenekkel a net. Ezek közül
mégis kiemelkedett az a videó, amely azt ígérte,
hogy egy medve megmenti a varjú életét. Naná!
Garantált a kattintás!
A különös varjúmentést nálunk, a Fővárosi Állat- és Növénykertben filmezte le egy szemfüles vendég még június 19-én. Külön érdekesség,
hogy a külföldi látogató a Medveš névre hallgat.
A kifutóhoz tartozó medencébe pottyant dolmányos varjút Vali tényleg a partra segítette, de, hogy kifejezetten a madár megmentése
volt-e a célja, azon már érdemes elgondolkozni.
Ha jól megnézed, a videón látszik, amint a megrémült varjú Vali orrába csíp, mielőtt az gyorsan
10 magyar cserkész

A felvételen az is látható, hogy a partra került
varjú egy darabig mozdulni sem tudott a sokktól,
és persze csuromvizesen sem volt könnyű eliszkolnia a terepről. Hanga Zoltán az állatkert szóvivője végképp földre rántja az elszállt képzeletű
olvasókat. A zoobudapest.com-on teszi tisztába a
történteket:
megszabadul tőle. Vali valószínűleg egyszerűen csak kíváncsi volt a betolakodóra, aki éppen a
medence közelében pihenő húsdarab mellett billent a vízbe.

mit látunk?
A kicsit több mint kétperces videón először azt
láthatjuk, amint a medvék medencéjébe pottyant,
igencsak ázott tollú dolmányos varjú próbál onnan kievickélni, de a magas part miatt ez nem sikerül. Vali, a kifutóban lakó két barnamedve egyike felfigyel a madárra. A partról először mancsával próbálja elkapni, ám végül fogaival csípi el

„A dolmányos varjak állandó vendégei az Állatkert légterének, mi több, az elmúlt bő egy évtizedben kifejezetten felfedezték maguknak ezt
az élőhelyet. Annál is inkább, mivel itt mindig találnak valamilyen táplálékot. Leg jellemzőbb tettük, hogy zárás után a szemétgyűjtőket fosztogatják, nagy területen szórva szét annak tartalmát. De ha tehetik, apró állatokat is elragadnak,
ezért például a szabad ég alatt tartott tengerimalacok kölykeit külön védenünk kell tőlük. Időnként
a kis szurikátákra is szemet vetnek, de ezek az
állatok – éppúgy, mint Afrikában – őrszemeket
állítanak, így a veszélyről mindannyian időben

értesülnek, s így el tudnak bújni a madarak elől.
Itt tehát nem terem babér a dolmányos varjaknak. Ehelyett a nagyobb ragadozók, így az ázsiai vadkutyák, a medvék, az oroszlánok, a tigrisek
és a leopárdok kifutóit látogatják, hogy onnan kisebb-nagyobb húsdarabokat csenjenek el. Valószínűleg a felvételen szereplő madár is így került
a medvekifutóba. A kifutók eredeti tulajdonosai
általában nem sokat törődnek a berepülő madarakkal, bár nemrégiben az egyik varjú annyira elmélázott, hogy a vadkutyák nyakon csípték és
a falka másodperceken belül darabokra tépte. A
medvéknek eszükbe sem jut, hogy vadásszanak
a berepülő madarakra, olyannyira, hogy egy tőkés réce tojó rendszeresen a medvék medencéjében lubickol az őt követő kiskacsákkal.
A videón szereplő varjúnak annyiban is szerencséje volt, hogy a medvekifutó lakói közül épp
Valival találkozott. Defoe, a másik állat sem vadászott volna rá kifejezetten, de egy hasonló helyzetben valószínűleg megkóstolta volna a tollas
betolakodót.”
Aki még nem látta, itt tudja megnézni a felvételt: https://www.youtube.com/watch?v=gJ_3BN0m7S8
magyar cserkész 11
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A bringás cserkészekkel újra
egy évvel ezelőtt, az NNT 2013-on
találkozhattunk. A szakág hivatalosan
novemberben jött létre, és máris
az egyik legaktívabb az újak közül.
A lelkes tekerők nyáron a Balatont
célozták meg, hogy Siófokról eljussanak Balatonfüredig. Az útvonal egy
nagy C-t formál.
égy lány és hat fiú, közülük Bognár-Petőváry Zalán Bopez őv. (16.) és Techet Gábor csst.
(433.), a pesti és a budai cserkészkerület kerékpár-szakág vezetői tették meg a napi ötven kilométeres túrát. Megkerülhették volna a tavat, de csak
egy hosszú hétvégényi idejük volt a munka mellett a
felnőtt cserkészeknek.

n

mcs Honnan jött ez a C?
bopez Gábor ötlete volt,
hogy a déli partról induljunk,
hiszen alulról haladunk felfelé, így építkezik a szakág
is. Aztán meg C, mint cerkész. Ez egy kicsit pösze
ugyan…
mcs Megszervezni egy
ilyen túrát, nem kis feladat.
Mikorra érünk oda, hol szállunk meg, hogy szállunk
meg, hol hagy juk a bringát
a strandon, hol hagyhatjuk
a bringát, személy szerint
12 magyar cserkész
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mit csomagolok, és így tovább. Avassatok be
minket a részletekbe!
gábor Mindenféleképpen fontos az, hogy fedél legyen a fejünk fölött. Első lépésben a programokhoz
igazítottuk a szálláshelyeket. Tavaly még ráhagytuk
a sorsra, de most felelősségünk volt a szervezett
út miatt, mert több cserkész is velünk tartott.
bopez Folyamatosan változott a létszám, nem lehetett tudni, végül hányan leszünk. A vonatot is
úgy néztem ki, hogy nagy szállítóterű vagonja legyen, elférjenek a kerékpárok. A szállásokból is volt
A-B-C terv a létszám alakulása miatt, és a költséghatékonyságot figyelembe véve. Nagyon sok telefonálás, az ismerős ismerőse segített a szervezésben. Bevallom, ennek a túrának a szervezése nagy
kihívás volt. Ez inkább ST-s feladat.

mcs Minden este sátraztatok?
bopez Egy kivételével minden este ismerősök kertjében vertünk sátrat. A Déli-pályaudvarról indultunk,
és Balatonbogláron töltöttük el az első éjszakát.

hogyan cso

Azután Keszthelyig tekertünk, onnan Révfülöpre,
végül Zánkáig jutottunk. Kicsit rövidebb lett a túra,
de a lényeg: az út maga a cél! Tapasztalatot szereztünk, fejlődtünk a kerékpáros és cserkészismereteinkben, ez volt a fontos, továbbá hogy a többiek is
kedvet kaphassanak hasonló túrák szervezéséhez.

magolj
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mcs Mi volt a legnagyobb élményetek?
gábor A déli partról hoztuk az egyik leg jobb
emléket. Este elmentek a fiúk Bogláron egy helyi
vendéglőbe, ahol összebarátkoztak egy bácsival.
Kölcsönösen meghívták egymást egy-egy pohár
helyi borra. A bácsi úgy meghatódott, hogy elhívta
őket a tehenészetébe. Másnap megint elmentünk
a farmjára, körbevezetett bennünket. Rengeteg tehene van! A találkozó vége az lett, hogy meghívott minket jövőre, legyen ez a táborhelyünk.
bopez Azt reméljük, hogy jövőre már többen leszünk, és nem lesz elég az ismerősök kertje. Ha a
bácsi ismerősei is megkedvelnek bennünket, talán
farmról farmra tekerhetünk tovább!

magyar cserkész 13
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Erzsé
Zánka
dén is, mint ahogy sokadszorra, sok-sok cserkész
segítségével megszervezték
Zánkán az Erzsébet-tábort.
Következő számunkban cikket
is olvashattok róla, addig is íme
néhány kép ízelítőnek!
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Ázsia,

BiPi: „Igyekezzetek ezt a világot egy
kicsit jobb állapotban magatok mögött
hagyni, mint ahogy találtátok.”

Európa

Cserkészmúz

Az új-zélandi Nemzeti Cserkészmúzeum állandó
kiállítása a cserkészet történetét mutatja be BiPi
fellépésétől kezdve, természetesen részletesen
kitérve az ország cserkészmozgalmának fontos
eseményeire.

Nagy-Britannia

Afrika

metallica
James Hetfield és zenésztársai talán nem vették észre ezt a meglehetősen jól ismert zászlót
a tömeg felett, amikor a dél-angliai Glastonbury
Fesztiválon koncerteztek. Te felismered ugye?

Dél-Afrikai Köztársaság

gilwell24

Július 18-án tartották meg első alkalommal a
Mandela napot, miután tavaly elhunyt az ország
vezetője, Nelson Mandela, aki a faji megkülönböztetés elleni harc leghíresebb képviselője volt.
Mandela a szabadság és az egyenlőség jelképe
világszerte.

5000 (!) cserkész mutatta meg elképesztő állóképességét a Gilwell 24 versenyen július végén
a híres Gilwell Parkban. Az elnevezés azt jelzi, a

bátor résztvevők 24 órán keresztül 60 különböző
kalandos tevékenységben vehetnek részt a quad
vezetéstől a búvárkodásig, de emellett fontos képességeket is elsajátítanak, mint az elsősegély. Az
immár tizedik éve megrendezett esemény 450 fővel indult, népszerűségének köszönhetően mára a
résztvevők létszáma is megtízszereződött. (A Gilwell Park a vezetőképzés központja, egy tehetős
brit cserkésztiszt ajánlotta fel BiPi-nek 1919-ben).
16 magyar cserkész

ceánia
Csendeeusm -Új-Ó
Zélandon

A Dél-afrikai
Cserkészszövetség Első Bothasig
cserkészcsapata az emléknapon
5000 éhező óvodásnak juttatott
élelmiszert.

A múzeum az Új-Zélandi Cserkészszövetség „Kék
ég” Konferencia és Képzőközpontjában kapott helyet, a szigetország keleti partján elhelyezkedő Kaiapoi városban. Kaiapoi fontos hely az új-zélandi
cserkészek történetében, itt zajlottak az első táborok, melyek tiszteletére emlékművet is emeltek. Az
állandó kiállítás mellett a múzeumnak sok tárgyból
álló speciális cserkész gyűjteménye is van, s mindkettő cserkész önkéntesek kutató- és gyűjtőmunkájának köszönhető. A múzeum számos kiállítási
tárgyát az interneten is megtekinthetitek.
magyar cserkész 17
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fotó: Járdány Bence

fjú Robin Hoodné-jelöltek a
zánkai Erzsébet-táborban.
Legyen ön is a tolvajok fejedelme!
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A Scou tingTrain keretein belü l több
kisebb projekt is megvalósul, több
ek
között egy olya n felmérés is, ami
a
cserkészet értékrendün kre való hatá
sát vizsgálja . A felmérés több forrá
sból
gyűjt információt, többek között fel
szeretnénk kérn i minél
több kiscserkészt, hogy útmutatónk
alap ján csap jana k fel
riporternek, és kérdezzék ki idősebb
ismerőseiket!
A prog ram elsősorban a 8-14
éves korosztá lyt célozza meg ,
de idősebbeknek is érdekes
lehet például nyelvgyakorlás
céljából: minden anyag elérhető
magyaru l, angolul, németül és
oroszul.
A cél érdekes, tanu lságos
történetek begy űjtése a KCS-k
bevonásával. Amennyiben
ezek a történetek augusztus
28.- ig beérkeznek, a leg jobbakat publikálj uk az interneten,
és plakátokon is egy több mint
10 000 kilométeres utazáson .
További információk: https://
drive.google.com/folderview?id= 0BxxX94HdSaN _
TGw tYzVhOWhEOVk&usp=shari ng

xiii. roverseny

roVerseny 2014! – a vándor korosztály akadályversenye - szeptember 5-7. között. Ha
elmúltatok 16 évesek, ne habozzatok,
jelentkezzetek minél előbb.
Minden infó és a jelentkezés a program honlapján: http://roverseny.hu/
tizenharmadik/
20 magyar cserkész
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gy cserkésztábor legalább tíz nap folyamatos kintlét a
természetben. Ilyen hosszú idő alatt már nem mindegy,
mivel védjük fejünket, arcunkat az időjárás viszontagságaitól, úgy mint a tűző naptól, esőtől vagy a hajnali hidegtől.
Jelen cikkünkben a leg jobb megoldásokat mutatjuk be.

e

Fejkendőként is alkalmazható. Ehhez
ugyancsak háromszögbe hajtogatva,
a hosszabbik oldalt
homlokunkhoz illesztve, majd a két szárat fülünk felett hátrahúzva és megcsomózva rögzíthetjük.

arab kendő
manapság divatcikként is
hódító kendő nemhiába
olyan népszerű a gyakorlati
okokból ezt viselő népek és katonai alakulatok körében. Keresettsége miatt ráadásul olcsó és
könnyen elérhető termék lett, a
színválaszték pedig széles. Kiterítve nagy, kb. egy négyzetméteres. Könnyű, szellőző, természetes anyagból készült, tapintása kellemes. Számos
módon viselhető, mi ezek
közül hármat ajánlunk.

a

A legegyszerűbben nyaksálként hordható. Először is
hajtsuk ketté, háromszöget
képezve belőle, majd a befogók által alkotott sarkot
nyakunk előtt lefelé tartva tekerjük mindkét szárát
hátra. A két véget a nyakunk alatt kössük meg. Hidegben viszonylag szorosan, melegben lazábban, megnedvesítve érdemes viselni.

Az arab népeknél
gyakran hordják kombinált sálként és maszkként is, mely elsősorban szeles, (homok)viharos időjárásban, vagy extrém
napsütésnél hasznos, mivel az
egész fejet és nyakat bevonja, de kontinentális körülmények
között is javunkra válhat, nem
beszélve keretmese-jeleneteknél, hadijáték közben vagy hideg
éjszakákon, alvásnál, esetleg őrségben, amikor fejünk fázik. Ehhez a háromszögbe hajtott ken-

dőt derékszögű
csúcsával hátrafelé vetve helyezzük a fejtetőre, majd hos�szának harmadával-negyedével húzzuk jobbra. A rövideb-

bik szárát állunk alatt vonjuk
át jobb oldali fülünkhöz, majd
a hosszabbikat balra, nyakunkon átvetve Ennek végét kössük össze a rövidebbik végével. Ha jól csináltuk, egy kis perem képződik a homlokunknál,
ami szemünket árnyékolja, a
maszkrész pedig orrunkat is takarja. Ez utóbbit szükség esetén könnyedén lehúzhatjuk, de
ha már nincs szükség a fejfedőre, egyszerűen hátratoljuk az
anyagot és onnantól fogva sálként működik. Némi gyakorlással könnyen elsajátíthatjuk a kötéstechnikát.
Mérete folytán ideiglenes árnyékot is készíthetünk a segítségével, de vékonyabb takaróként is
funkcionálhat, főleg, ha nem egy,
hanem két ilyennel rendelkezünk. Derékmelegítőként, sálövként is alkalmazható. Törött végtag rögzítésénél vagy jeladásnál
is kapóra jöhet, akárcsak a cserkésznyakkendő.

csősál
csősál egyetlen darab rugalmas anyagból készült,
nevéből adódóan csőszerű kendő, mely igen sokféleképpen
használható. Igazi főnyeremény,
mely évszaktól, sőt, tevékenységtől függetlenül hasznos ruhadarab. Egyre elterjedtebb, viszont ár tekintetében komoly
különbségek vannak, ezért érdemes alaposan szétnézni a piacon.

a

Legegyszerűbben sálként viselhető, hidegben vagy melegben
egyaránt. Mivel könnyű, szellőző
anyagból készül, nyáron is alkalmazható: a leégéstől és a portól is védhetjük nyakunkat, benedvesítve pedig még hűt is. Lényegében a cserkésznyakkendő

egyik eredendő funkcióját is ellátja, méretének hála pedig akár
egy ing gallérja alá is begyűrhető. Kioldódni biztosan nem fog…
Homlokpántként sem lebecsülendő, hiszen tábori munkák vagy túra közben felszívja
az amúgy a szemünkbe csurgó izzadságot, és megtartva
azt, még hűsít is. Ha pedig fáznánk, akkor egyetlen mozdulattal átalakíthatjuk sapkává, mely
fejtetőnket és fülünket is fedi.
Amennyiben két ilyen kendőt
kombinálunk, akkor könnyedén
kaphatunk egy fejünket szinte
teljesen befedő maszkot, melynek hasznosságára az arab
kendőnél már kitértünk. Ahhoz
képest annyi előnye van, hogy
könnyebben rejthető, mivel ös�szehajtogatva lényegesen kisebb, ugyanakkor nem bontható szét, és nehezen hajtogatható. Az eddig leírtakon felül másféleképp is használható: nappali alvásnál (pl. utazás közben)
szemfedőként, de a lányok akár
hajpántként is alkalmazhatják.

álcakendő
atonai eredetű ruhadarab,
mely hálós szerkezetében
tér el a fentiektől. Ennek hála,
jobban szellőzik, és könnyebben
szárad, mint társai, viszont valamivel sérülékenyebb is.
Ugyanúgy alkalmazható homlokpántként, fejkendőként vagy
maszkként, mint az arab kendő.
Ha éjszakai pihenésünket szúnyogok zavarják, akkor sem

k

megvetendő egy ilyen. Amen�nyiben pedig mondjuk, nem tudunk rendesen fürdeni, de rendelkezünk elegendő vízzel, benedvesítve és testünket végigtörölgetve mosdószivacsként is
használható, de ez általában elmondható a többi kendőről is.

baseball-sapka
lterjedt
és olcsó
fejfedő. Ellenzője elég
nagy, ami az
arc árnyékolásánál határozott előny,
hátra fordítva
pedig a tarkót
védi. Hátránya viszont,
hogy a fület
és a nyakat egyáltalán nem takarja. Terepen épp ezért nem a
leg jobb választás, de még mindig sokkal jobb, mintha semmit
sem hordanánk.

e

cserkészkalap
hagyományos cserkész fejfedő
még mindig vagánynak számít.
Viszonylag merev, tartós
anyagból készül.
Karimája elég
széles ahhoz,
hogy megbízhatóan védje az arcot
és a nyakat, viharzsinórja révén
pedig könnyen rögzíthető használaton kívül is. Ha egy darab
szarvasbőr csíkot varrunk bele

a

A vadon szava

szöveg és fotó: monty&reál
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bélésként, az homlokunkon kényelmes felfekvést biztosít. Anyaga hidegben-melegben és
esőben egyaránt jól szigetel. Fő hátránya, hogy
nem az a kifejezetten
zsebre vágható típus, ráadásul tartóssága (merevsége) az adott példány
alapanyagától is függ.
Árát tekintve sajnos a
legdrágább a tárgyaltak közül,
ugyanakkor kétségkívül a legcserkésziesebb viselet.

bozótkalap
hagyományosabb fejfedők
közül valószínűleg a legjobb választás. Viszonylag olcsó, egyszerű és átgondolt darab, mely rengeteg színben (például zöldben és drappban
is) elérhető. Teljes karimával rendelkezik, mely szélessége folytán megbízhatóan védi az arcot és a
nyakat nemcsak a naptól,
hanem jó
esetben
még az
esőtől is.
Viharzsinórja révén kön�nyen hátravethető nyakunkon (vagy
rögzíthető hátizsákunkon),
amikor épp
nincs rá szükség. Gyártástól
függően puhább vagy
merevebb anyagból készül. A karima esetében
mindenképp érdemes
némi tartással bíró, de
gyűrhető változatot választani, hogy kön�nyebben zsebre tehessük, ha arra van igény.
További előnye, hogy
egyenruhával hordva is
kellően fegyelmezett
meg jelenést biztosít.

a

még több tipp!
facebook.com/
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„H iába, vigyázni kell. Te
és tele
vagy, a világ meg nagy
m.”
van veszélyekkel, Imiké

lő, Kicsibács i és KiA kön yv a két főszerep
elfelejtem –, Im ikém,
csi néni, ja meg – majd
va rázsol benn ün ket.
a bádogn yú l világá ba
tén yleg nagy on kiKicsibács i és Kicsin én i
talá lha tná nk ki a
ne
t
csi k, nem min tha ez
an picik, hogy eg y dió
nevükbő l is, de ők oly
e,
nn
be
ek
bőven elférn
ba n lakna k. Ráadásu l
,
n, meg kon yha. Hiá ba
va
is
t
ele
még eg y em
tt
líte
em
r
má
a
lakik
szeretne k en ni. Ve lük
dogn yú l, az Im ikém.
bá
lő
szé
be
s,
ató
zh
fel hú
den regge l.
min
a
Kicsibács i fel is húzz

fülpresszum
megy , min denből csa k
eg ye t vesz: eg ye tlen
szem rizst, eg ye tlen sze
m borsó t és így tová bb. Persze ne kik elé
g is en ny i. Enn él is fur
csá bb, hogy Im ikéme t
ka litkában tar tjá k, pedig
igazá n nem madá r, de
őt ez nem zavarj a.
A kön yvet szervező,
keretbe fog lalt kicsi kis
mesék majdn em oly an
picik, min t Kicsibács i
és Kicsin én i. A kicsin y
tör tén ete k má s-m ás
vidéke ken játszódn ak
, hiszen időnkén t odéb
b
gu rítj a vagy eg yenesen
fel ka pja , és elrep íti a
szé l a dió háza t, hogy
má su tt teg ye le. Ho l a
sivatagban , ho l a ten ge
rpa rton, ism ere tlen he
lye ken , ahol fol yta tjá k
megszoko tt, de eg yá ltalá n nem un alm as min
denn ap jaikat. A kicsi
háza spá r hé tközn ap jain
ak mó kás tör tén ete it
he lyenkén t izgalm ak is
megszakítjá k, pé ldá ul, am ikor a ha lkonzerv
ben sza rdínia he lye tt
eg y ara ny ha lat talá lna
k, és megszánják, nem
eszik meg, ha nem kív
án na k tőle. De mit kívá nja na k, hiszen megv
an min denü k! Olvasd
el, és megtudod ezt is,
és megis merhe ted
a Gomb király , az Engesz
telhete tlen Kis lán y,
Lá tha tatlan Lus ta Laj os,
és a Közis mert Má gu s tör tén ete it! Ahog y
mondan i, izé,
írn i szo ktu k: ha

Dániel András író,
festő, grafikus, aki
újságok, magazinok
címlapjától kezdve
gyerekkönyvekig
sok mindenhez
készített már
illusztrációt.
Ifjú kora óta ír, de
a képzőművészet
előtérbe kerülésével az háttérbe
szorult. 2012-ben jelent meg első önálló
kötete. Kiváló párbeszédei, különös, vizualitásból eredő nyelvi ötletei, a fiatalok
beszédének jó ismerete, méltán teszik
népszerűvé könyveit. Kicsibácsi és Kicsinéni (meg az Imikém) című kötete Szép
Magyar Könyv-díjat kapott – természetesen a szerző maga illusztrálta.
Meg jelenés éve: 2013 • Kiadó: Pozsonyi
Pagony • Műfaj: mese • 72 oldal

i és Kicsin én i, ja meg
kézbe veszed Kicsibács
Im ikém kön yvét, nem
– majd elfelejtem –, az
fogod tud ni letenn i!

elég furcsá k. KiKicsibács iék eg yébként
ezte a Ho lda t,
fed
fel
a
újr
csi bácsi pé ldá ul
ze hajtható ég igéés va n eg y icip icire öss
mitlátó szemüverő létrája , meg eg y sem
, am ikor má r nagy on
ge, am it akkor vesz fel
lóból. Ilyenkor leü l a
elege va n a sok látn iva
ig nézi ve le a sem foteljébe, és eg y da rab
án sok lim lom ot
mit. Így pihen . Sé tái sor
lt ag y tavat, de
összegy űjt, eg yszer talá
rt eg y tavat elég
azt nem vitte haza , me
meg ne héz is. Kiproblémá s hazavinn i,
nkén t vá sároln i
csi néni meg, aki szerdá
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szamárfül

Dániel András:

en nék egy tü körto
jást, jelen tette ki az
tá n, befejezvén a
rikoltozást. Azza
l
fogta magát, gyor
sa n csiná lt egy tü
körtojást, am it az
on helyben , jó étvá
g�gyal el is fogyaszt
ott. Ez aztá n a jó
na p,
mondta Kicsinén i,
am ikor az embern
ek
m inden vágya te
ljesü l!

lt egyszer egy öreg
Képzeljük azt, hogy vo
Ebben a dióba n él Kidió. Vagy is hogy: va n.
g Im ikém, a felhúzcsi bácsi és Kicsinén i, me
da ruk. Kicsibácsi és Kiha tós bádog ny úl: a ma
y Im ikém igazából
csi nén i persze tudják, hog
Tal
. án a kal itka mia tt
ny úl, nem madá r, mégis
ikém ott lakik, egy
Im
va n ez, ki tudja. Mert
is nagyon tudná k
nem
vá
kal itkába n – másho
na n nézelődik egész
ten ni, kevés a hel y. On
ével, s azon mélána p a festett bádogszem
legalább repüln i tudzik, mil yen jó volna , ha
min tha bá nná, hogy így
na , vagy va lam i. Nem
bernek, ny úl vagy maala ku lt: mindegy az em
dá r, ha szeretik.

m edve

Im ikém , a felhúzh
ató bádognyú l eg
y alka lom mal, szokás
os, kíváncsi kóbo
rlása i
sorá n ta lál kozott
a Mi ndenevő Medv
ével.
– Megeszlek, ny us
zi! – jelen tette ki
a Mi ndenevő Medve kö
szönés és teketó
riázás
nélkü l, azza l nyom
ba n meg ragadta
Im ikémet, s rettentő fo
gsorával rá ha ra po
tt. Attól
kezdve egészen
egyszerűen csak
Medvének hívtá k.

hi nta

ikémre rátör a hinVa nnak na pok, mikor Im
i, hogy órá kon át
tázha tnék. Ezt on na n látn
ntá n, haj tja magá t
rhi
dá
csa k ül, csa k ül a ma
sen kifelé a kal itkából.
előre- há tra , és néz erő
ácsi előbb-utóbb perEzt Kicsinén i vagy Kicsib
sra néznek, ból inta na k.
sze észreveszi, egy má
ndja Kicsinén i vagy
– Jól va n, Im ikém – mo
a kal itka két oldaak
Kicsibácsi, azza l odaálln
dik. A kal itka ,
kez
ni
dös
lára , és óva tosan lök
kam pón lóg a pla fon ról,
am i direkt em iatt, egy

futás

bra-ba lra, jobblassan ingan i kezd, job
meg, min t a tavaszi
ra- ba lra, Im ikém arcán
mássa l össze nem
na p, felragyog a sem mi
sol y. Erre Kicsibátéveszthető hin tázós mo
l bá trabba n kezdik
csi és Kicsinén i va lam ive
ped ig nagyoka t
m
iké
lengetni a kal itká t, Im
há t azt minden nél
sikkan t, mert szédü lni,
néha olyan , min tjobba n szeret. Ilyenkor
r egy igazi madá r.
ha tényleg énekel ne, aká
el teli k el az egész
Nemegyszer aztán ezz
sibácsi lökdösik a kadélutá n: Kicsinén i és Kic
világ, közben ped ig
a
og
litkát, Im ikémmel for
ha llga tna k, am íg
Gene Vincen t lemezeket
be nem sötétedik.

vágy

i, mond ta egy na pon
Szeretnék bu kfencezn
riázott sokat, véetó
Kicsibácsi. Nem is tek
szobá n. Most meg,
gigbu kfencezett az elő
y rikoltozha tnékom
nem is tudom , va lahog
llt és leporolta a
támad t, szólt, miu tán felá
ni is kezdett azon
nadrág ját. Nosza , rikoltoz
utolsósorba n,
nyomba n. Végü l, de nem
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részletek a könyvből

Kicsibácsi testedzé
s céljából néha na
pjá n fu tn i
megy, s ilyen kor
m ind ig vele ta rt ké
pzeletbeli

ba rá tja , Lá thatatlan
Lusta Lajos. Együ
tt
tra ppolnak szuszo
gva a szélf útta bic
ikl iúton , de m ivel ke
ttejük közü l csak
Kicsibácsi látszik, a ku ty
ák m ind ig őt ugat
ják
meg ,
Lá thatatlan Lusta
Lajost soha . Meg
pe
rs
ze
az emberek is cs
ak Kicsibácsinak
integetnek oda, mondván
: – Fu tkorászun k,
Kicsibácsi? Fogy a po
ca k? Am ikor Kicsib
ácsi
fá radn i kezd, rend
szeresen azza l biz
ta tja
magát, hogy Lá th
atatlan Lusta Lajos
egészen biztos, hogy
sokkal fá radtabb,
m int ő.
Ettől erőre ka p, és
belehúz, hogy ráve
rjen
még néhá ny mét
ert szegény Lajos
ra . Ol ykor még há tra is
pil lan t, m intha az
t nézné,
m ilyen messzire
hagy ta le. A végé
n aztá n
persze m ind ig be
vá rja , s együ tt sé
tá
lna k,
két sportember, ha
za felé.

lista
Egy na pon Kicsib
ácsi összeírta a ne
vetséges dolgok listá
ját. Ef félék va nnak
rajta:
jégeralsó, izom tri kó
, frottírzokn i, körö
m
cipő,
huszárbajusz, cig
irágó, cum icu kor,
na psapka , cicanadrág, cs
ókkirály , levespor,
száraz
felszálló tüzivíz ve
zeték, dugóspuska
, és
így tovább. Időnk
én t előveszi a listá
ját, elolvassa és nagyok
at nevet rajta . Né
ha olyankor is, am ikor job
b volna , ha nem .
magyar cserkész 27
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useeme - ledes irányjelző
karkötő bicikliseknek
Nyirádi László és maroknyi csapata
a pest megyei Hernádon az elmúlt
években azon fáradozott, hogy biztonságosabbá tegye a közlekedést
a kerékpárosok számára. A kis
családi üzemben találták fel, fejlesztették, és a
mai napig tökéletesítik a Useeme („látsz engem”)
névre keresztelt kis
eszközt, ami nem
más, mint egy bringás irány jelző karkötő.
A közutakon közlekedő bringásokra számos veszély
leselkedik. Nagyon
gyakori, hogy az autós-biciklis balesetek a nem
megfelelő láthatóság miatt következnek be. Nagy
kockázatot jelent a kanyarodás, vagy amikor
többsávos úton áttérünk egy másik sávba. Ilyenkor a jól látható karjelzés segít megelőzni a bajt
– mind a hátulról érkezőknek, mind a szembejövőknek ez mutatja meg irányváltási szándékunkat. Persze csak akkor, ha
ez látszik is.
Nyirádi László feltaláló kislánya biztonságára gondolt,
illetve arra, hogy az esti biciklizések során is a lehető
legnagyobb biztonságban
tudja őt. Ebből a féltésből
jött az ötlet, amit évekig
tartó fejlesztés követett.
A találmány páros eszköz, mindkét karra fel kell
tenni. A beépített mozgásérzékelők a kar kinyújtására aktivizálódnak: a led-izzók automatikusan
villogni kezdenek, nem kell kapcsolgatni semmit.
28 magyar cserkész

minibrake
Ha neked nem is volt pedál nélküli cangád, kistesódnak biztosan van. Manapság ezen tanulják meg a kerékpározás fortélyait a jövő bringásai. Néha egészen elképesztő sebességet produkálva… Elég egy másodperc, hogy ne figyelj, és
a pelenkás bringások már a szomszéd utcában
hajtanak, sokszor igen nagy veszélynek kitéve
magukat.
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tik – a praktikus kulcstartó

Az eszközt úgy fejlesztették, hogy a kibocsátott
fény minden irányból jól látható legyen.
Nem utolsó szempont, hogy nemcsak fontos
közlekedésbiztonsági eszköz, de modern viseletnek is elmegy. Jól néz ki, kialakítása praktikus, se
csat, se más. Három méretben tervezték.
Nyirádi László és munkatársainak találmányát immár 200-an próbálták ki
(azaz tesztelték). Jelenleg közösségi finanszírozással igyekeznek forrást
szerezni, és beindulhat az
eszköz sorozatgyártása.
Terveik szerint itthon ingyenes lesz a kiszállítás az
ország minden pontjára.
További részletekért látogass el a Useeme oldalára, ahol minden szükséges információt és egy remek reklámvideót is megtalálsz.

A Minibrake-et pont
ezért, illetve ennek szabályozására fejlesztették ki
lelkes magyar egyetemisták. Az előző találmányhoz hasonlóan a Minibrake (magyarul: minifék) is
egy a kerékpáros közlekedés biztonságát növelő
készülék, ami a legkisebbek megóvását teszi lehetővé. A Minibrake tulajdonképpen egy távirányítóval
működtetett fék, ami lehetővé teszi, hogy a gyermeket felügyelő szülők, vagy nagyobb testvérek
anélkül vegyék át az irányítást a gyerekek, illetve
a kerekek felett, hogy mindenki szeme láttára, a
fél tüdejüket kiköpve rohannának a száguldozó kis
banditák nyomában. A magyar fejlesztés segítségével bármikor megállíthatjuk a veszélyhelyzet felé
közeledő gyermeket egy gombnyomással.
A távfék továbbfejlesztett második prototípusát
Bognár Dániel, Szesztay Péter és Szirtes Marcell
közgazdász hallgató, Gombos Gergő őv. (304.)
mechatronikai mérnök hallgató, Pál Gergely villamosmérnök, valamint Kőrös Ben formatervező fejlesztette ki még 2013-ban. Az elmúlt hetekben-hónapokban a harmadik, sorozatgyártásra tervezett prototípus is elkészült,
most hasonlóan a Useeme-hez, a
diákok is közösségi pénzügyi támogatással szeretnének forrásokat
szerezni a gyártás beindításához.

A kerékpározáshoz csak lazábban kötődik Farkas Dániel találmánya, ami nem más,
mint egy bicikliláncszemekből
készített praktikus kulcstartó.
A szerkentyű lefűrészelt fejű
kulcsokat tart egyben jóval kisebb helyen, mint a hagyományos kulcstartók. Farkas Dánielnek régóta hobbija a bicikli,
ötletének az az alapja, hogy a
kulcsok testének nagy része,
akár a méretet, akár a súlyt figyelembe véve a
nyitás szempontjából felesleges, arra van csak,
hogy meg tudjuk fogni. Fölösleges lenne
elmagyarázni,
hogy a feladatot hogy oldotta meg a találékony magyar fiú, nézzétek meg a
képeket. A
találmány,
a Thin Is Key, vagyis TIK (kb.: a kulcs vékony) nevet kapta, ezen talán még csiszolhat a
feltaláló, aki mondani sem kell, szintén a közösségi pénzügyi támogatás módszerével gyűjt pénzt a gyártásra. A
projekt oldala alapján a gyártáshoz
szükséges pénz csaknem fele már
össze is gyűlt.
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trend

új magyar találmányok

Paprikás krumpli. Csirkepaprikás. Mit érzel, ha meghallod ezeket a szavakat? Undort? Utálatot? Csömört? Akkor főzd meg az alábbiakat! A táborozási időszak vége
felé adunk pár tippet és némi fejtörést: ha otthon is szeretnéd kipróbálni ezeket a fogásokat, mindent el kell osztani harminccal.

p

bfil
mustáros-tej fölös csirkecom

é szarvacskával

Házias ízek a táborban? Csa k egy
kis életreva lóság és furfa ng kell hozazá. Varrjunk vászonból egy behúzh
rétos
tó száj ú „fűszerzsákot” a cson
az
szeknek, hogy valóban ízes legyen
kitból
cson
a
ett
mell
étel: a fűszerek
ját,
fövő zsír és enyv adja meg a buké
még ha így macerásabb is a dolog.
Hozzáva lók (150 főre):
• 5 kg vöröshagyma
• 10 fej fokhagy ma
• 3 kg bacon szalonna
• 30 kg csirkecombfilé
• 1 l napraforgó olaj
• 1 kg mustár
• 5 kg tejföl
• 5 kg csirkefarhát, aprólék
• fél merőkanál kukoricakeményítő
• só
• fehér-, és feketebors
om, ore• rozmaring, őrölt kömény , bazsalik
kkfű
kaku
ó,
gán
• 12 kg szarvacska tészta

zöld fűszeSózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk a
merítbele
és
el,
vízz
tjük
reket. Ezután felön
ot ilzsák
A
t.
léko
apró
yi
sákn
onz
jük a vász
rsnye
a
t
lik előtte forró vízben kifőzni, mer
s
oldá
meg
os
zsák
A
vászon íze nem finom…
ni
rász
boga
ból
kajá
a
kell
előnye, hogy nem
is mega cson tszilánkokat, és még a habot
ez itt
ha
fog ja; nem lesz zava ros a lé, már
be
négy
a
elfér
n
víga
szem pon t. A fazékba n
kifemár
ikor
Am
.
ideje
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Rendkívül finom!
Hozzáva lók (150 főre):
• 1 kg sertészsír
• 5 kg vöröshagyma
• 15 fej fokhagy ma
• 25 kg sertésta rja
• 1 kg kolozsvá ri szalonna
(mirelit)
• 30 kg zöld-, és sárgahüvely ű bab
• 5 szál sárgarépa
• 5 kg tejföl
• 5 kg lecsó (konzerv)
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pincepörkölt pulykából
Ezt a klasszikus sertésből készült fogást
szalonnával, zsírral szokás indítani, de van
egy egészségesebb változata is, amit olajon
indítanak, és a pulyka felsőcombjából főzik.
Hozzávalók (150 főre):
• 30 kg pulykacombfilé
• 35 kg burgonya
• 5 kg vöröshagyma
• 8 fej fokhagyma
• 1 l étolaj
• 2-2 kg paprika és paradicsom
• 10-15 babérlevél
• őrölt kömény, majoranna, só, bors
• 2 liter száraz vörösbor
Az olajon megpirítjuk a hagymát, majd hozzáadjuk a felvágott zöldpaprikát. Ha ez is
megfonnyadt, megszórjuk pirospaprikával .

Beletesszük a kockára vágott pulyka combhúst, megsózzuk, és saját levében pároljuk.
Ha szükséges, akkor időnként adunk hozzá
egy kevés vizet. A fűszereket és a durvára darabolt fokhagymát,
a cikkekre vágott paradicsomot és az őrölt
borsot küldjük utána,
majd lassú tűzön főzzük, apránként pótolva
a folyadékot. Amikor a
hús már majdnem puha,
beletesszük a hasábra
vágott krumplit, beleöntjük a vörösbort, és
igény szerint vizet, hogy éppen csak ellepje.
Nem kell aggódni, a borból elfő az alkohol,
senki sem fog becsípni. Óvatosan elkeverjük a hússal. Akkor dolgoztunk jól, ha kellően masszív egytálételt kapunk a végén.
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Augusztus 1-jén tartották világszerte a Nemzetközi
Cserkésznyakkendő-Napot. Ugyan a magyar cserkészek
a nyakkendőt csak egyenruhával együtt hordhatják,
más országokban anélkül is megengedett a viselése.

A rózsafélék családjába tartozó málnát
elsősorban gyümölcséért szeretjük. Szörpöt,
lekvárt is készítenek belőle, de a kipirosodott
bőrre arcpakolásként is alkalmazzák, valamint
piros festék készítésére is alkalmas.

kedves növény, melynek latin neve Rubus
idaeus L., Európában honos. Lippay János
( jezsuita egyetemi tanár, az első magyar
nyelvű kertészeti szakkönyv szerzője) 1667-ben
említi, hogy nemcsak termését, hanem virág ját
és levelét is fogyasztották. A sziklás, erdős területeket kedveli. Egy-két méteres,
csaknem függőlegesen növő hajtásain
apró fehér virágok,
majd ezekből később finom piros,
bordó gyümölcsök
fejlődnek. Összetett levelét, amely
három-, öt-, ritkábban hét, fonákján
molyhos levélkéből
áll, májustól-szeptemberig gyűjtjük. Vadon termő változatának levele gyógynövényként hatásosabb,
mint a kerti málnáé.

e

Teát a leveléből forrázattal készítünk. Számos bajra, például bélgörcsökre, gyomorfekélyre alkalmazzák, de köszvényre is javasolt a
fogyasztása. Ami bennünket jobban érint: pattanások elmulasztására is használatos.
Méhizom szabályozó hatásánál fogva a babavárás legelső
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heteiben, valamint a szülés előtti egy-két hétben
érdemes inni a kismamáknak. Szülés után jótékonyan hat a méh falának összehúzódására is.

szeder, vadszeder, hamvas szeder
(rubus fruticosus l.)
A szintén rózsafélék családjába tartozó Európában őshonos szeder is gyógyító hatású. Tüskés félcserje, összetett levelekkel. Erdőszéleken,
árokpartokon vadon nő. Virágos hajtása felálló,
vagy földön heverő, kúszó. A szeder bogyói folyamatosan érnek augusztus közepétől szeptember végéig. A kifejlett bogyók kezdetben zöldek,
majd megpirosodnak, végül feketék lesznek. Bíborfekete termése C-vitaminban és rostokban
gazdag.
A szederfajok levelét júniustól-szeptemberig
gyűjtjük. Teája főként cukorbetegségre, ízületi betegségekre hatásos. Izzasztó, vízelethajtó hatású, valamint hasmenés ellen is
kitűnően alkalmazható.
Vannak, akik a vadszeder
levelének főzetét bőrfrissítésre, keringésjavításra
használják. Ekcémás bőrre jótékonyan hat a borogatása.
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szöveg: Csepregi-Heilmann Eszter
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A nevetés sokkal jobban oldja
a feszültséget, mint a sírás.

Laurell Kaye Hamilton

ja
tábori ka
llett volna

ke
Ta lán mégsem
ha főnököt
ny
ko
ki ny írn i a

az e ltört lábú
fiú kalan djai

am erikai cserkészlá

nyok

Legközelebb majd lehet,
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találd meg a Tíz külön bséget!
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Akit a leg jobban érdekel a szíved…
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Jelentkezz te is a magyar csapatba!

