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írta: Kovács Árpád csst. (25.)
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A 25. Szent Imre cserkészcsapat idei
táborára készülve a GH-főnök kitalálta,
hogy egy saját kemencét építünk, amely
ha jól sikerül, majd csak úgy ontja magából
a finomságokat a tábor során.

A

z előtábor második napja volt, mikor nekiláttunk
az építkezésnek. Bár eredetileg agyagkemencében gondolkodtunk, a helyszínen kiderült, hogy a
patakmeder rengeteg kővel lát el minket, ezért végül
úgy döntöttünk, hogy ebből építkezünk. Helyszínként
a GH sátor mögött egy kisebb árok partja tűnt a jó
választásnak. Úgy terveztük, hogy az árokban állva
majd könnyen elérhető lesz az így derékmagasságba
kerülő kemence.

pizza a saját
Frissen sült kakaóscsiga és
tábor, én így szeretlek!
kemencénkből - cserkész

Első lépésben elegyengettük a talajt, majd egy sor
követ leraktunk alapzatnak, amely egyben arra is
szolgál, hogy alulról vegye át a tűz hőjét. Ezt követően hajlított gallyakkal kijelöltük a kemence formáját,
majd ennek külső oldalán körben kövekkel, sárral és
agyaggal építkezve húztuk fel a falát.
Lassan ment a munka, mert az agyagos sarat és a
köveket is a pataktól kellett hordani. A felsőbb kőrétegeket a kemence falán egyre beljebb helyeztük,
hogy felfelé szűküljön, végül a tetejét négy hatalmas
kővel zártuk le, vagy kőből alakítottuk ki. Kívülről és
belülről is sárral tapasztottuk az építményt.
Este aztán egy hatalmas tüzet raktunk benne, hogy
kiégessük használat előtt. Másnap pedig végre sor
került a kemence felavatására. Elhatároztuk, hogy
elsőként pizzát és kakaós csigát sütünk.
Lelkes leányok kezdték gyúrni a tésztát. Sodrófánk
nem volt, így azt egy ásónyél helyettesítette, elvégre
a cserkész leleményes.
6 Magyar Cserkész

Ezalatt már ismét beizzítottuk a kemencét. Mire a
tűz leégett, addigra megkelt az előkészített tészta is.
Egyből raktuk is a “sütőbe”, egymás mellett két tepsi
is elfért benne. Már pár perc után éreztük az ínycsiklandozó illatokat, és alig negyed óra múlva egy-egy
tepsi friss, ropogós pizza és kakaós csiga került az

előtáborozók asztalára. És amíg majszolták, már sült
is a következő adag a kemencében…
Mindezeken kívül még kalácsot és pogácsát is sütöttünk a tábor során. Aki ott volt, és evett belőle, még
az unokáinak is mesélni fogja.
Magyar Cserkész 7

írta: Radics Zsuzsanna csst. (304.)
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304. Kőrösi

Idén nyáron a Pécs közelében
lévő Hetvehelyen tartottuk csapattáborunkat. A tábor összesen 13 napos volt, ebből 10 napon
át esett az eső, ami számos próba
elé állított minket, legfőképp azért,
mert eddig nem szembesültünk ilyen
körülményekkel. Aki még nem élt át
hasonlót, nehéz elképzelnie, hogy milyen sokrétű többletmunkával jár egy
„esőtábor”.

A táborra való felkészülés szakaszában általában összeszedünk néhány
programot „esőprogram” vagy „esőnap” néven, de ezeket általában egy,
legfeljebb két nap rosszidőre tervezzük, több napos folyamatos esőre nehéz felkészülni. Mivel programjaink 90%-ban az időjárástól függenek, rengeteg plusz energia ezek mellé alternatív
programokat gyártani, vagy mindet „eső-kompatibilissá” tenni. A másik dolog ebből következően, hogy
bár mindig szoktunk esőprogrammal készülni, de legtöbbször nem gondoljuk, hogy tényleg használnunk
kell majd, mondván, „úgyse lesz majd rá szükség”. Ez
pedig szintén nem sarkall pluszmunkára. Idén is valahogy így álltunk hozzá: napsütésre terveztük a keretmesét, a programokat, a beszerzést, az ételeket.
Az időjárás-előrejelzéseket böngészve is megerősítést nyertünk az optimista hozzáállásunkban. Az előtábor még hervasztó kánikulában telt, de a cserkészekkel együtt megjött az eső is. Ez pedig számtalan következménnyel járt. A tábori programháló időbeosztása teljesen felborult: az őrsi főzésnek lőttek,
hiszen cserkészeinknek egy percük sem volt száraz
tűzifát gyűjteni. Ezzel a GH-ra hárult minden étkezés előkészítése, ami rengeteg csúszást eredményezett, hiszen meghaladta a kapacitásait. Ráadásul a
kajaterv összeállításakor növeltük a meleg étkezések
8 Magyar Cserkész

számát, mivel így költségtakarékosabban tudtuk ellátni magunkat. Még egy ok, ami növelte a GH terheit.
A programok állandó csúszását a tábor közepéig nem
is tudtuk teljesen kiküszöbölni, azonban segítségünkre volt a csapat közösségi sátra, az ún. „town hall”,
ami alatt meg tudtuk tartani a programok egy részét,
illetve be tudtuk vetni az esőprogramjainkat. A keretmese ruhákat szintén nem tudtuk rendesen használni, hiszen nem voltak vízállóak, ugyanis temperával
festettük őket (az indiai kultúra volt a keretmese középpontjában).
A nehézségek mellett azonban számtalan pozitív választ adtunk az eső jelentette kihívásra, melyek végül is nem lefelé, hanem felfelé tolták a tábor megítélését. Az első és legfontosabb dolog az volt, hogy
megőriztük a jókedvünket, mely rengeteg borús helyzetből segített bennünket kilábalni. A hangulat minden esőmentes percben az egekig szárnyalt. Ezekre a
percekre nagy szükség volt, hiszen a folyamatos ros�sz idő lenyomja az általános jókedvet.

A második jó tapasztalat volt, hogy rengeteget fejlődött a problémamegoldó képességünk: a programok
átszervezését, a beszerzések bonyolítását, a főzéseket, vagy a portyázó és esőben strandoló cserkészeink begyűjtését mind sikerrel bonyolítottuk. Közelebb kerültünk a korlátainkhoz, de megtanultuk, hogy
nincs megoldhatatlan
probléma – már, ha eddig
kételkedtünk volna benne.
A felmerülő problémák
megoldása nagyszerűen
ment, és ennek következtében a társaság nagyon
összecsiszolódott a sok
kihívás közepette. Beigazolódott a régi igazság,
hogy a közösen átélt és
megoldott nehézségek
kovácsolnak össze a legjobban, ráadásul a fiatalabb vezetők is beilleszkedtek a vezetői közösségbe.

A hazatérés után, megszáradva és kipihenten ös�szegeztük a tapasztalatokat, és levontuk a tanulságokat: sokkal több esőprogrammal érdemes készülni, még akkor is, ha esetleg nem használjuk fel őket.
Később jól jöhetnek. További fontos tanulság, hogy
érdemes a csapat befogadására képes
esővédett helyet minél hamarabb felállítani, és így már az első perctől fogva el lehet hárítani a programok átszervezésének több nehézségét. A GH
szempontjából értékes tanulság, hogy
már az előtábor során érdemes tűzifát
gyűjteni, nem csak központi használatra, hanem az őrsi főzésekhez is. Ha csupán 1-2 napra van tartalékuk, akkor is
sokkal könnyebb lesz a dolguk a tábor
folyamán.
Összegzésként elmondhatjuk, hogy bár
az esőtábor rengeteg plusz feladattal
és kihívással jár, vannak olyan részei,
melyeket saját magunk és cserkészeink épülésére fordíthatunk. Ami pedig
a legfontosabb: érdemes készülni rá,
mert előbb-utóbb elér mindenkit.
Magyar Cserkész 9

írták: Kiss Krisztina, Markó Regina, Csóka Martina, Domonkos Rita
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Kemenessömjén, 2014. július 17.
A 350. Szent Márton Cserkészcsapat
tábori beszámolója

A

mai napon fél 7-kor ébredtünk, amit
reggeli torna követett. Ezután a reggeli
tisztálkodás, majd a reggeli szertartás.
Kezdetét vette a napi program, az akadályverseny. Az idei táborunknak két keretmeséje volt. Szent Domonkos és az I. Világháború.
Az utóbbi köré épült az akadályverseny. Csapatunkat négy őrsre osztottuk. Minden csapat kapott egy menetlevelet, amelyre az állomásokra való érkezési időpontok voltak feltüntetve. Minden
őrsnek nevet, csatakiáltást és indulót kellett kitalálnia. Az őrsi nevek az alábbiak voltak:
1. Kemenessömjén hősei
2. Vasi víz
3. Iszonyat random rózsaszín csillámszurikáták
4. Kossuth Lajos regimentjei

10 Magyar Cserkész

Az egyes állomásokon kirótt feladatok teljesítésére
45 percet kaptunk. Mielőtt elindultunk, mindenki az
ebéd előkészítésben segédkezett. Minden csapatnak
krumplit illetve hagymát kellett megpucolni időre, és
csak annyi kést használhattunk, amennyit az asztalon találtunk. Ezután a mi csapatunk a lövészettel
kezdett. Különböző távolságra elhelyezett céltáblákat
kellett eltalálni. Négyféle puskával lőhettünk, majd a
végén az állomásvezetők
összeszámolták a pontokat. Ezt követte a tűzgyújtás, ahol az első feladatunk az volt, hogy rakjunk egy tábortüzet, majd
egy szál gyufával gyújtsuk meg. Ezután a különböző tűzgyújtási eszközöket ismerhettük meg. Az
idő lejárta után a kötélpálya következett, ahol minden egyes őrstagnak végig
kellett mennie az adott
pályán megszabott időkeretben. Váltás után az elsősegély állomásra mentünk, ahol egy társunkon
a mentési testhelyzetet

kellett bemutatnunk. Ezen az állomáson is átismételtük az eddig megtanult elsősegélyes ismereteinket. Ezt követően elérkeztünk az utolsó állomásra,
amely az alaki volt. Itt az igazodást, a jobbra-, balra
át-ot és a hátraarcot mutattuk be, illetve még arra is
volt alkalmunk, hogy az állomás környékén lévő virágok nevét megtudjuk, és szedjünk belőlük egy csokorra valót.

Miután minden feladattal végeztünk egy vendég érkezett, aki díjnyertes pulikutyáját és görögteknősét
hozta bemutatni nekünk. Csapatunk két részre oszlott: kicsikre és nagyokra. A kicsik először meghallgatták vendégünk előadását, a végén pedig kérdezhettek és közelebbről is megismerkedhettek az állatokkal. A nagyobbak addig meteorológiai előadást
hallgattak, melyet egy csapattársunk tartott. Az

Az állomásokon nem csak azt pontozták, hogy miképp teljesítettük az adott feladatot, hanem azt is,
hogy hogyan sorakoztunk, illetve énekeltünk-e útközben. Miután mindenki teljesítette az állomásokat, következett az ebéd. Aztán ismét feladatok vártak ránk.
Ezúttal mindenki kis cetlin kapott egy verset, mely
tartalmazta, hogy hol találja az utasításokat a feladatokhoz. Táborhelyünk a Kemenesháton található
Berzsenyi-pincénél volt. Az utasításokat is versekbe
szedve kaptuk meg. Először a tisztás felé indultunk,
ahol egy út menti házikónál volt elrejtve az első feladat. Majd egy vadászleshez érve, a les lábánál kvízt
találtunk, melynek megoldásához nagy szükségünk
volt cserkésztudásunkra. Ezután folytattuk utunkat,
mivel az idő szorított. A következő állomás a levendula kert volt, ahol az ismert csomókat kellett megkötünk madzagokból. A kertből a falu felé vezetett az
utunk, ahol számtalan feladat várt ránk. Ezek teljesítése után fél ötre kellett visszaérkezünk a táborhelyre, ahol még várt ránk egy utolsó feladat: egy világháborúhoz kapcsolódó kvízt kellett kitöltenünk.

előadások végén még maradt idő játszani a kutyával
és a teknőssel. Hat óra után következett az esti tisztálkodás, majd ezután a szalonnasütés. Esti szertartáskor kihirdették az akadályverseny eredményeit,
valamint a lövészet kategóriában legtöbb pontot lövő
lányt és fiút is díjazták. A nap lezárásaképpen természetesen a tábortűz köré gyűltünk.
Magyar Cserkész 11

írták: Elbert Sára
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Mátraszentimrén

Az 1918. sz. Xantus János és a 175. sz.
Bocskai István Cserkészcsapat közös nyári
tábora. Szól kitartásról, bátorságról,
májkrémről és nutelláról. Írták és
rendezték: tiszteletbeli-, leendő-, és
vérbeli cserkésztestvérek.

T

íz nap után tükörbe nézve ténylegesen az a klisés érzés fogott el, hogy nem ugyanazt az embert látom, aki voltam a tábor elején. Tizenkilenc éves fejjel és némi aggállyal veselkedtem neki
első cserkésztáboromnak. Nem egészen tudtam,
hogy mire számíthatok: egyesek riogattak, míg mások örök élményeket ígérve támogattak.
Első nap, miután szupernagy csomagjainkkal megérkeztünk, a tábor szóról alkotott fogalom teljesen
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átalakult bennem. Együttes erő szükségeltetett ahhoz, hogy összeszereljük a latrinát, a mosdótálak
tartóit és a szemeteseket, hogy felverjük a sátrainkat, és közösen elkészítsük a jól megérdemelt vacsorát. A tábor keretmeséje az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag című filmre épült. Napról-napra
tovább folytatva, szépen, fokozatosan a gyerekek is
beleélhették magukat a történetbe. Rejtélyes módon
a táborparancsnok eltűnése és Indy felbukkanása
mindig egy időbe esett…
A reggelek az esős körülményekhez képest egészen
jól indultak. Miután meghallottuk a kürtöt és a „...többieknek ébresztő, FÖL!” kiáltásokat, a sátrakból kikászálódva, a bokáig érő sárban viszonylag jól tűrtük
a reggeli tornát és a négyütemű fekvőtámaszokat.
Minden nap más kihívásokkal teli program várt minket, melyeken az őrsök erejükön felül teljesítettek.
Megoldották a Maria Schlüssel által eléjük állított feladatokat, felkeltek hajnalban és
kiszabadították Indy
apját, visszaszerezték
a naplót, amit a német
katonatisztek oroztak
el, és kisebb-nagyobb
sikerrel rá is bukkantak
a Szent Grálra. Mégis, talán egy programot
emelnék ki, amely leginkább segítette a tábori kis csapatunk ös�szekovácsolódását,
és azt, hogy még jobban feltérképezhessük
egymás tűréshatárait.
Ez a minden erőnket
igénybevevő program

a két napos túra volt, melynek nagy része hegymenetben zajlott. Az útra konzerv töltött káposztát kaptunk, melyet a zsák mélyére rejtve az egész
csapat egy emberként sóhajtotta: nutellás
kenyér! Az éhség nagyúr, még a legkeményebbeket is legyőzi, végül mindenki ráfanyalodott a konzervre, de csupán addig,
amíg meg nem éreztük a mennyeinek
nem mondható manna valódi ízét. A túrán azt is megtapasztalhattuk, hogy hiába vagyunk kitartóak, rendíthetetlenek
vagy akár hősök: ha az éjszaka közepén
kell sátrat verni, egy idő után mindenkinek elfogy a türelme, de mint egy jól
összeszokott csapat, ezt is megoldottuk
közösen. Másnap fáradtan bár, de megfogyatkozva nem, vonult be a győzelmi menet a jól megérdemelt nutelláért
a táborba.
S amit az első nap felépítettünk, azt az
utolsó nap lebontottuk. Olyan szép rendben hagytuk ott a természetet, mintha ott sem jártunk volna.
Ezért tud olyan lenni ez az együtt töltött kilenc nap,
mint egy túlságosan is valósághűre sikeredett mese.

Kalandra vágytam, és azt hiszem, még inkább kalandra éhesen jöttem haza. No, nem mintha a tábor
nem nyújtott volna elég lehetőséget az eddig még

nem ismert nomádságra való hajlamom kiélésére, csak egyszerűen rájöttem arra, hogy a cserkészet olyan bőkezűen ad, hogy az élményeket legszívesebben kis masnival átkötve adnád tovább.
Magyar Cserkész 13
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E rövid, tanulságos, de főleg érdekes
történetben megtudhatjátok, mi történt
az Original Farkas őrs élete második
táborában, azon is belül a portyáján.

T

2010 nyarán a 10. számú Gróf Széchenyi István
cserkészcsapat, vagyis a mienk, Mozsgó mellé
ment táborozni. Egy szép napos reggelen kihirdették, hogy aznap mennek el az őrsök a tábori portyára. Abban az évben még fiatal volt az őrsünk, még
csak 13-14 évesek voltunk. A portyán több feladatot is teljesítenünk kellett: a megadott falvat érinteni (Somogyhárságy), másnap reggel 8-ra a Szigetvári
gyógyfürdő előtt lenni, és ami a legfontosabb, nem
volt szabad házban aludni. A mi kis őrsünk szerény 8

fővel útnak is indult. Mivel cserkésztáborban voltunk,
ezért az utunk egyből a Mozsgói kisboltba vezetett,
ahol vettünk is rengeteg édességet. Őrsvezetőnk azt
javasolta, hogy mivel a túra túl hosszú lenne nekünk,
ezért indítsunk egy kisebb buszozással. Ezt az őrsünk
14 Magyar Cserkész

annak rendje-módja szerint meg is szavazta, tehát a
következő faluig elbuszoztunk. Ott kezdetét vette a
hosszú, végtelennek tűnő gyaloglás a tikkasztó napsütésben. Mit is lehet ilyenkor tenni? Persze hogy kicsit lejjebb adtunk az öltözékből, nadrágra vetkőzve
folytattuk utunkat.
Egy kis idő múlva jött egy hatalmas IFA.
Egyik őrsi társam, Miklós – aki a nap
végére az Aranykezűként lett ismert –,
viccből kitette a kezét, és leintette az
ifás sofőrt, aki megállt, és felvett minket, majd elvitt egy hosszú darabon. Nagyon megköszöntük neki hogy segített
rajtunk, aztán folytattuk tovább az utunkat gyalog. Persze a stoppolásnak köszönhetően továbbra is műúton. Ahogy
haladtunk a kijelölt falu felé, úgy ment el
mellettünk egyre több kocsi is, amik nem
akartak megállni és felvenni nyolc embert sok cuccal… De nem adtuk fel a reményt, serényen dobáltuk ki a kezünket,
amint halottuk hogy jön kocsi. Ezt addig csináltuk,
mígnem aranykezű társunknak sikerült lestoppolnia
még egy sofőrt. Mikor kiszállt, és megkérdezte tőlünk, hova megyünk, akkor vettük észre, hogy nem
magyar a kedves úriember, hanem holland. De nem

volt probléma, cserkészek vagyunk, talpraesettek, tehát megoldjuk a helyzetet. Ahányan voltunk, annyian
kezdtünk el egyszerre beszélni neki mindenféle nyelven, de a lényeg hogy megértette, és elvitt minket
a következő faluig, ami sajnos még mindig nem Somogyhárságy volt. Stoppolástól ittasan, új erővel vetettük magunkat a hátralévő pár kilométernek, ami
még vissza volt Somogyhárságyig. Folytattuk azt,
amihez már nagyon értettünk. Nem is kellett sokáig
várnunk, mert egy kocsi 140-el elhúzott mellettünk,
majd 70-el visszatolatott, a sofőr letekerte az ablakot, és azt kérdezte tőlünk: „Ti vagytok a helyi cserkészek?” Mondtuk neki, hogy nem,
mi csak errefelé táborozunk
és most Somogyhárságyba tartunk. És megkérdeztük,
hogy jó úton haladunk-e. Erre
azt felelte: „Persze, mindjárt
ott vagytok, amúgy én vagyok
a helyi plébános. Somogyhárságyon egy körre a vendégeim vagytok!” Nagyot csodálkoztunk ezen, nem nézett ki
nagyon „paposan”. Folytattuk
utunkat, és hamar oda is értünk a célunkhoz. Ekkor
volt délután két óra, tehát időnk volt még bőven, ezért
azt javasolta az őrsvezetőnk, hogy most inkább menjünk egy kicsit erdőben is. Nekünk is tetszett az ötlet,
tehát nekivágtunk az erdőnek. Nem telt el húsz perc,
és kicsit el is tévedtünk, eldöntöttük, hogy inkább

visszamegyünk a műútra, ott nem tévedünk el,
ráadásul még stoppolni is tudunk. Vissza is
mentünk, és folytattuk a
stoppolást ott, ahol abbahagytuk. Miklós, vagyis az Aranykezű nem bírt
magával, és most egy ötszemélyes kocsit stoppolt
le. Nagy nehezen bepas�szíroztuk magunkat a meglehetősen kicsi autóba és
elindultunk a következő faluba, ahol kirakott minket
a segítőkész sofőr. A falu,
ahova érkeztünk már csak
húsz km-re volt Szigetvártól, és még csak 17 óra volt, ezért arra gondoltunk,
a faluban alszunk majd valahol és reggel Szigetvárra buszozunk. Jó tervnek is bizonyult eleinte, de amint
jöttek az esőfelhők, bevonultunk a legközelebbi buszmegállóba, ahol elkezdtünk vacsorázni. Miklós akkor
se bírt magával és megint fogott egy autót. Gyorsan
összepakoltunk, felraktuk a táskákat az utánfutóra,
és beültünk megint nyolcan az ötszemélyes kocsiba.
Szigetvár felé jót beszélgettünk a sofőrrel, János bá’val, aki, mint kiderült, nagy földbirtokos a környéken.
Mikor beértünk Szigetvárra még csak 18 óra volt. Meg
is dicsértük magunkat, hogy milyen ügyesek vagyunk.
János bá’ egészen a Tesco-ig
vitt minket, ahol nagy meglepetésünkre a lyukas tárcájából elővett 10.000 Ftot. Odaadta nekünk, amit mi
természetesen nem fogadhattunk el, de addig erősködött, hogy 5000 Ft-ot kénytelenek voltunk eltenni.
Aznap este a feladatot teljesítve a Szigetvári vasútállomás peronján aludtunk, ahol nagyon megcsodáltak
minket az emberek, majd reggel időben odaértünk a
gyógyfürdőhöz. Így sikerült egy csodálatos őrsi portyát összehoznunk. Ha tetszett, próbáljátok ki ti is
egyszer! Ezek voltunk mi: 10. számú cs. csapat, Original Farkas Őrs!
Magyar Cserkész 15
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írta: Farkas őrs (10.)

írta: Grizzly őrs (1004.)
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A 1004. Szent Anna cserkészcsapat
Grizzly őrsének fordulatokban gazdag
kalandja Bernecebarátiban!

2014.07.16 szerda kb. 1:00

A levegő hőmérséklete kb. 15 °C fok. Nem volt telihold, de a tiszta idő miatt a hold elég jól megvilágított mindent. Sese kirakott minket a kocsival 1 km-re
a blcscs táborától. Feladat (a blcscs táborparancsnok
kérésére): kijátszani az őröket, és a törzsi körletben
lévő asztalról elhozni a sütit, majd kijutni a tábor területéről úgy, hogy nem vesznek észre minket.

2014.07.16 szerda kb. 1:50

Megérkeztünk a táborhoz, és három csapatra osztódtunk. Az egyik csapat előről, a kannatároló felől
közelítette meg a tábort, és próbálta meg kifigyelni
az őröket. A másik csapat is ezt tette, csak ők a rét
túloldaláról, ahol az alakuló van. A harmadik csapat
meg feküdt az árokban az út szélén, és aludtak, vagy
ki tudja, mit csináltak. Azt beszéltük meg, hogy kb.

Kiderült, hogy a törzsi körlet asztalán volt süti, csak
mi nem ott jártunk, és az őrök valamit félreérthettek: mégsem a törzsi körletet mutatták meg. A mi véleményünk, hogy a térkép nem volt pontos, mert az
alapján a törzsi körletben kellett járnunk. A két táborparancsnok kiegyezett egy döntetlenben, mert végül
is nem buktunk le, a sütit viszont nem sikerült megszerezni.

2014.07.16 szerda kb. 2:30

Mindenki megérkezett a találkozó helyszínére. Az
1-es csapat beszámolt arról, hogy ők egész messzire
bejutottak a táborba, és jártak valahol a törzsi körlet
körül is, de nem találtak sütit az asztalon, ezért vis�szamennek, és megnézik újra. Azért,
hogy az 1-es csapat nyugodtan körül
tudjon nézni, a 2-es és a 3-as csapat
elment a rét végébe, elterelni az őrök
figyelmét.

2014.07.16 szerda kb 2:55

A tábor felől lámpázásra lettünk figyelmesek, és láttuk, hogy emberek
jönnek felénk. Kifutottunk az útra, és
elbújtunk az út melletti csalánosban.
Az emberek is hamarosan odaértek.
Meglepődve vettük észre, hogy az
1-es csapat tagjai azok.

2014.07.16 szerda kb. 3:15

Elindultunk visszafele. Mint kiderült,
az 1-es csapat újra elment a törzsi
16 Magyar Cserkész

2014.07.16 szerda, valamikor délután

30 perc múlva találkozunk az úton, a tábor előtt. Ebből lett végül 40 perc is.

körletbe, de az asztalon megint csak nem
találtak semmit. Ezért felfedték magukat,
megmutatták a levelet, amit lebukás esetére kaptunk, hogy ne bántsanak minket,
mert a táborparancsnok kérésére mentünk.
Az őrök megmutatták, melyik a törzsi körlet, az 1-es csapat tagja pedig megállapították, hogy ők ott voltak, és ott tényleg
nem volt semmi.

2014.07.16 szerda 3:45

Visszaértünk a táborba és mindenki lefeküdt.
Magyar Cserkész 17

a nyár képe

Reggeli torna

za cserkészcsaA 121. sz. Dr. Vetéssy Gé
sebességgel regpat vikingei elképesztő
gyakorlat sem
geli tornáznak . Egyetlen
r hozzáállás.
vehető ki a képen. Ez má

fotó: 121.
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forrás: Gasztro Akrobata blog
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Cserkésztáborában jártam, ahol 13 éves
srácok tanítottak főzni. Ha egy átlagembert a cserkészetről kérdeznek tuti,
hogy a filmekből jól ismert sütiárus
lurkók ugranak be mindenkinek.

K

evesen tudják, hogy a cserkészetnek milyen komoly hagyománya van Magyarországon. Ami
azt illeti egész Európában. Kevesen gondolnák,
de a világ szinte összes országában jelen van a cserkészet. Az ENSZ után a világ második legnagyobb
szervezete a WOSM, vagyis a Cserkészmozgalom Világszervezete.
De mivel is foglalkoznak a cserkészek? Ellátogattam
a 426. számú Szenczi Molnár Albert Cserkész Csapat Tőkés-kúton tartott nyári táborába. Természetesen elsősorban az érdekelt, hogy mit esznek szegény
gyerekek az erdőben, így beépültem a Gekkó őrsbe és
segítettem a kissrácoknak a vacsora készítésében.
Lehet, hogy a város kényelméhez szokottakat meglepi, de ezek a srácok (10 éves kortól kezdik a cserkészetet) maguk építenek mindent - az asztaltól a tűzhelyen át a mosogató állványig - ami szükséges egy
jól felszerelt konyhába. Egy nagy katonai ládába pedig befér minden egyéb konyhafelszerelés. A Gekkó
őrs vezetője Ádám, aki (kis túlzással) önként vállalta,
hogy asztalánál vendégül lát, nagy lelkesedéssel vezetett körbe a „konyhában”.
A gyerekek minden este maguk főznek, őrsönként.
Egy átlagos őrsben 6-7 gyerkőc van és egy őrsvezető.
A Gekkó őrs tagjai zömmel 13 évesek, így nem ők a
legfiatalabbak a táborban. A ma esti menü borsófőzelék lesz - mondta lelkesen Botond – sült kolbásszal.
Botond volt a felelős a hagymavágásért, aminek nem
örült túlságosan, de ha az őrsvezető mond valamit,
akkor bizony nincs menekvés.
20 Magyar Cserkész

Minden őrs kap a tábor elején egy kis tábori szakácskönyvet, amiben az minden szükséges információt megtalálnak a gyerekek. A konyhai alap praktikák
(rántás, habarás) ugyanúgy szerepelnek a füzetben,
mint az esti menük részletes receptjei. Az idei tábor
keretmeséje (erre a történetre épülnek a programok,
így lesz teljes a játék) Winettou, így a kissé viharvert
receptkönyv címlapján egy fejdíszes indiánt találunk.
A cserkészek reggel és délben hideget esznek, s a
felnőtt vezetők által felügyelt, az ÁNTSZ szabályainak mindenben megfelelő konyhasátor üzemel a tábor alatt. Itt gázpalackkal üzemeltetett hűtőkben tárolják a romlandó felvágottakat és sajtokat, az ételt
pedig a közelben lévő falu boltjából hozzák minden
nap. Természetesen gyümölcsök és zöldségek is szerepelnek majd a két hetes tábor étrendjében.
Miután a cserkészek megkapták az esti főzés hozzávalóit, minden őrs a saját kezével épített asztalánál
lát neki az étel elkészítésének.

tábori borsófőzelék
1. lépés

Vágjuk kockára
a hagymát – írja
a tábori szakácskönyv – és dinszteljük meg kevés
olajon. Az egyik
kisrác már neki is
látott, miközben
egy másik társa
fát szedett, egy
harmadik pedig
megrakta a tüzet. Ádám az őrsvezető irányítja a munkafolyamatokat, mindenki kap valamilyen feladatot. Amint lobog
a tűz, felkerül a lábosba a hagyma.

2. Lépés

Amint kellően
üveges a hagyma, mehet rá a
zöldborsó. Kis
ideig pirítjuk,
majd némi víz
került hozzá egy
20 literes marmonkannából.
A vezetők minden nap kocsival
hozzák a táborozóknak marmonkannákban a vizet - ezzel mosogatnak, főznek és ezt használják fürdésre is. Miközben
rotyog a borsó, valaki kikeveri a habarást: némi lisztet kevernek el csomómentesen tejfölben. Ádám precízen fűszerez, só és bors is kerül a lábosba.

3. Lépés

Nem kellett
soká főzni
a borsót, a
tűzről félrehúzva elkeverik benne a
habarást és
gyakorlatilag
kész is van.
Gyors kóstolás, majd a
lábos a rács
szélére kerül, hogy a tűz melegen tartsa. Mindeközben a kolbászkák egy serpenyőben felkerülnek a borsó mellé. Isteni illatok keringenek az erdőben! A kolbász pár perc alatt meg is sül, már majdnem meg is
vagyunk.
Magyar Cserkész 21

Ilyet otthon
biztos nem sokan csinálnak!
Amint kész az
étel, egy lábosban vizet rak
fel valaki a tűzre, hiszen amíg
mi eszünk, az
pont felforr és
így lesz mivel
mosogatni is.
Jól sikerült a főzelék, igaz nem volt egy bonyolult recept. Azonban a 10 napos tábor alatt tésztát, pörköltet, főzeléket, rizst, francia hagymalevest és sok más
ételt is főznek a gyerekek. Hagyományosan egy főzőversenyt is tartanak minden évben az őrsök egymás
között; idén légpuskával kellett lőni az alapanyagokat jelző papírokat, s az
„összevadászott” hozzávalókból készültek
a remekművek. Szerintem, ha egy 10 éves
8-10 ételt megtanul elkészíteni egy ilyen tábor
során önállóan, máris
jobban áll, mint a korabeli gyerekek 90 százaléka.

számháborúznak vagy kirándulnak. Ezt követően
ebédelnek, majd a csendes pihenő keretében kipihenik a délelőtt fáradalmait.
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4. lépés

Ezután délutáni programon vesznek részt, ezt követi a nap legfontosabb eseménye: a vacsorakészítés.
Este levonják a zászlót, majd tábortűz köré gyűlnek
és énekelnek, gitároznak. Éjféltájt, minden nap Totó
fújja el a takarodót. Éjszaka a gyerekek őrködnek egy
kicsi tűz körül, míg társaik békésen alszanak sátraikban.
A cserkészeket
felnőtt vezetők
irányítják, ők állítják össze a programot - nagyon
komoly munkát végeznek természetesen teljesen ingyen. Szuper hogy
vannak olyanok,
akik lehetővé teszik, hogy egy városi gyerek is láthassa a csillagos
eget a Mecsekből. Ezek a vezetők mind cserkészkedve nőttek fel, mostanra orvosok, jogászok vagy épp
építészek lettek. Mégsem tudták azonban elfelejteni
gyerekkori élményeiket, így most ők szerveznek tábo-

Arról nem is beszélve,
hogy az idősebb gyerekek folyamatosan új kihívásokat keresnek. Például a Sas őrs kemencét épített,
amiben aztán pogácsát sütöttek. Bár az építmény
nem lett tökéletes, de funkcionált. Nagy szerencséjükre, a mecseki agyagos talaj kiváló építőanyagnak
bizonyult.

egy átlagos tábori nap
A cserkészek a reggeli ébresztőt követően reggeli tornáznak, majd felvonják a zászlót. Reggeli után
délelőtti programon vesznek részt, ami naponként változik, de jellemzően a keretmeséhez igazodik. A sziklamászástól a légpuskázáson át és szövésen keresztül sok mindent csinálnak: pólót festenek,
22 Magyar Cserkész

rokat kicsiknek, ahogyan régen nekik szerveztek mások. Szuper, hogy ezek a gyerekek megtanulnak maguk főzni, a maguk építette tűzhelyen. Hány gyerek
lenne képes egy szög nélkül asztalt, tűzhelyet, mosogató állványt, vagy kukát építeni? Szerintem ez egy
fantasztikus dolog. Én magam 12 évig voltam cserkész, és ha hisztitek, ha nem, a Bakonybél melletti
táborban kezdtem el főzni tanulni.
Magyar Cserkész 23

fotók: 929.

929

r
o
b
á
t
z
ó
l
a
k
cserkészmódra
A rákosszentmihályi 929. számú Szent
Mihály Cserkészcsapat cserkészei és kószái
a Felvidék vadvizei között kalózokká váltak.
Élményeikről az alábbi képek tudósítanak.
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írta: Grizzly őrs (1004.)
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Ez a nyár nem csak a vízparton nyaralóknak volt vizes. Jött a nyakunkba bőven
az égből! A cserkészeknek is kihívást
jelentő monszunos időjárás a Zánkán
nyaraló, többnyire hátrányos helyzetű
gyerekeknek is kijutott.

A

z utolsó héten látogatóba érkezett közénk
Schanda Tamás, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért
felelős helyettes-államtitkára, aki hamar összetegeződött a vezetőkkel. A CserKészen az életre tábor programvezetője, Bencze Dávid
vezette körbe a viharvert
tábor területén. Elcsíptük a
beszélgetésüket.
Milyennek látod a tábort ezen az esős napon?
SCHANDA TAMÁS Szakadó esőben érkeztem meg Zánkára, ami szerencsére nemsokára elállt, így lehetőségem

volt körbejárni a tábor egész területét. A vezetőktől
megtudtam, hogy az előző éjszaka hatalmas vihar
tombolt, orkánerejű szél tépázta meg a sátrakat, és
villámok csaptak be az épületekbe. A vihar okozta károk még látszódtak ma reggel, ennek ellenére a gyerekek jókedvűen és lelkesen vettek részt a foglalkozásokon. A cserkészek ügyesen alkalmazkodtak a nem várt
időjárási körülményekhez, különböző
sokszínű programot találtak ki, melyek az eső ellenére is izgalmas elfoglaltságot jelentettek a táborozóknak.
Mindez jól mutatja, hogy a cserkészek
fel vannak készülve a legnehezebb
helyzetekre is. A mintegy kétszáz gyerek váltott csoportokban tanulta a csomózást, a tűzgyújtás alapjait, a népdal
éneklést, de a közös társasjátékok és a
mesélés sem maradt el, nagyon jó élmény volt bepillantást nyerni a táborozók vidám életébe.
DIDUS Ifjúságpolitikusként mit tartasz fontosnak a kisközösségi neve-

BENCZE DÁVID (DIDUS)

lésben?
SCHANDA TAMÁS A következő időszak egyik legfontosabb feladatának tartom, hogy megerősítsük a közösségeket Magyarországon. Ma a fiatalok elenyésző
hányada, kevesebb, mint tíz százaléka tartozik valamilyen közösséghez. Hiszem, hogy a közösséghez
tartozás által a fiatalok boldogabb, egészségesebb
életet tudnak élni. Egy erős közösség megtartó erejű,
biztonságot adó közeg, amely mindig támogat, átsegít a különféle problémákon. A cserkészet tevékenysége által értékeket közvetít a fiatalságnak, amit érdemes támogatni.
DIDUS Vannak személyes tapasztalataid a cserkészekkel, vagy hasonló közösséggel?
SCHANDA TAMÁS Óvodás korom óta a Regnum Marianum közösséghez tartozom. Bár közismert, hogy a
cserkészek és Regnum között egészséges testvéri
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versengés van, mégis azt gondolom, hogy több közöttük a hasonlóság, mint a különbség. Mi, Regnumiak nem hordunk egyenruhát, a táborok céljaiban és
szervezésében azonban nagyon hasonlóan gondolkozunk. Nekem személy szerint sokat jelentett, hogy
egy olyan közösségben nőttem fel, ami elfogadja és
befogadja az embert olyannak, amilyen. Ezért is hiszem azt, hogy a kormányzat jó úton jár akkor, amikor a közösségeket kívánja támogatni és a
közösségszervezést
próbálja erősíteni.
DIDUS Politikusként
mik a céljaid?
SCHANDA TAMÁS A cserkészekhez hasonlóan nem magyarországi, hanem összmagyar
ifjúságpolitikában gondolkodom, szerintem
ma egy kolozsvári és
egy budapesti fiatal

hasonló problémákkal küzd. Konkrét problémákra pedig konkrét válaszokat kell adni. Fontos például, ha
azzal szembesülünk, hogy a magyar fiatalok nem beszélnek kellőképpen idegen nyelveket, vagy a fiatalok jelentős része külföldön képzeli el az életét, akkor
olyan konkrét és eredményes intézkedéseket valósítsunk meg, amelyek mind az egyént, mind a közösségeket segítik. Emiatt különösen jelentős számomra
az ifjúsági szervezetekkel, így
a magyarországi és a más
országokban
működő cserkészszövetségekkel való
állandó kapcsolattartás,
valamint hogy
a felmerülő kérdésekre együtt
tudjuk megtalálni a válaszokat.
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írta: Biró Csenger őv. (121.)
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a Malom-völgyben

A 121. Dr. Vetéssy Géza cserkészcsapat
csapattábori élménybeszámolója, Tardos,
Malom-völgy.

A

viking törzsek az Úr 2014. évének július havában 97 fővel elérték az őseik által rájuk hagyományozott földet. Az egy héttel korábban
érkezett előőrs felhúzta az első építményeket, így
a családoknak már csak saját körleteiket kellett kiépíteni. Ez mérsékelt sikerrel járt, ugyanis a sátrak
felállítása közben egy a hatalmas zivatar érte el
a tábort. Szerencsére nem történt komolyabb baj
pár, kisebb beázáson kívül. Egész nap mindenki
serényen dolgozott, hogy a családok szállását minél
kényelmesebbé tegye. Este megtartották az első tábortüzet, majd az utazás és berendezkedés fáradságával tértek nyugovóra.
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Másnap a rajok különváltak, és korosztályos programokat tartottak. Az ifjak Tardosra kirándultak, hogy
egy nagyot játszanak, és alakit gyakoroljanak, míg
a kósza és a vándor
korosztály játékos vetélkedőn
vett részt. A harmadik napot az
családok egyenként töltötték el,
a többség a körlet fejlesztésén és
a tábori küldetéseken dolgozott,
de voltak, akik elhagyták a tábor
területét, és őrsi
portyán vettek
részt. Este megint
esett az eső, de
a két altábor (az
ócsai, újonnan
alakuló csapat
is velünk táborozott) közös
Magyar Cserkész 29
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Másnap a vikingek pár röpke
órát a civilizált világban töltöttek, Tatára utaztak, ahol a városi akadályversenyen megismerkedhettek a várossal, bejárták Tata minden szegletét,
a Türbétől kezdve a váron át
a Fellner Jakab kilátóig. Az éjszaka folyamán a viking kolóniát fenyegető sárkány rátört a városra, de az ilyenkor is
éber lakosok őrizték a várost.
A nyugtalan éjszaka utáni délelőttön az őrsök elkészítették saját ebédjüket, aminek

tábortüze így is jó hangulatban telt. A következő délelőttön az újoncok a próbatétel során bizonyították, hogy tudásuk
elegendő ahhoz, hogy fogadalmat tehessenek. Ebéd után a kósza korosztály különvonult egy nagyszerű program erejéig,
míg a többiek a táborban maradva közösségi játékokkal töltötték a délutánt.
Este az őrsök külön-külön tartottak Bi-Pi
tábortüzet.
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elfogyasztása jócskán a délutánba csúszott volna, ha
a ránk zúduló jégeső nem sürgeti meg a szakácsokat.
A ponyvák védelme alatt minden őrs elfogyasztotta
alkotását, az idősebbek pedig összelapátolták a sátrak mellett felhalmozódó jeget.
A következő napon jött a legnagyobb erőpróba, a portya. Az őrsök és rajok több tíz kilométer gyaloglás
után kora délután érkeztek el a Tatai strandra, ahol
vidáman pancsoltak mindaddig, míg a már-már megszokottá váló eső távozásra nem kényszerítette őket.
Így újra szétváltak. Néhányan visszatértek a táborba, de voltak, akik egészen a tatabányai turulig elsétáltak, és ott töltötték az éjszakát. A nyolcadik napon
az esti tábortűznél az újoncok fogadalmat tehettek,
majd teaház következett.
Másnap az őrsök felkészültek az esti vásárra, illetve utolsó erőfeszítéseket tettek, hogy gyarapítsák
aranykészletüket. Este pedig elérkezett a vásár ideje, ahol a résztvevők különféle szolgáltatásokat vehettek igénybe, vagy vásárolhattak a táborlakók által készített finomságokból. A teljesség igénye nélkül:
volt színház, masszás, táncelőadás, „tetováló szalon”,
házi szörp és kenyér, kókuszgolyó, cserkészkeksz és
mindenféle pimpere - mi szem-szájnak ingere. Éjfél
utánig tartott a mulatozás. Ekkor mindenki nyugovóra tért, hogy legyen elég ereje a pakoláshoz az utolsó
napon. Mindenki lebontotta a körletét és sátrait, majd
a középítményeket, és miután felpakoltak a teherautóra, visszaindultak Kecskemétre.
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írta: Matlák Tímea cspk. (1942.)

M

ár a tábor bevezető ösvényén állva vártuk a
gyerekeket és hallottuk az erdő csendjét megtörő zsivajukat. Izgatottan siettek előre, és meglepődtek, hogy a szokásostól eltérő módon most be-

kötöttük a szemüket, majd egyesével indítottuk őket
a kötél által vezetett úton. Kicsit félve, az érzékszerveikre hagyatkozva indultak el a most már zsidó fiatalok, és nemsokára érezhették a láncokat a kezükön: foglyok lettek. Rögtön munkára is lettek fogva
két állomás között, de nem maradtak ám jutalom
nélkül, és a vidék legfinomabb italát (frissítő limonádét) és ételét (igazi magyar sózott pufit) fogyasztották el mire megérkeztek a birodalom szívébe, Babilon városába, amit a helyiek a saját nyelvükön csak
Gúnya-kútnak neveznek.
Szemükről levéve a kendőt, megláthatták szép új otthonukat, ahol Nabukodonozor király fogadta őket.
Nem tartott sokáig a szolgasors, másnap próbára
lettek téve a fiatalok, és az arra érdemes ifjak a király udvarába kerülhettek. Ehhez csupán csúzlizni,
íjászkodni, meg ostort csattogtatni kellett, csak hogy
a legérdekesebbeket említsem. De voltak még logikai feladatok, kim játék és puzzle. Mindemellett meg
kellett tanulni, hogy milyen speciális tánccal kell fogadni a királyt, akárhányszor megjelenik közöttünk.
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Mondanom sem kell, mindenki tökéletesen megfelelt az elvárásoknak. Dániel segítségével még álmokat is fejtettünk, úgyhogy nem kis megtiszteltetés
lett az ifjaknak, hogy a történelem aranykorszakában
élhettek. Hogy ez örökké tartson, Nabukodonozor elrendelte egy tetőtől-talpig arany szobor elkészítését.
Nagyon élethűre sikeredett, olyannyira hogy R. Gábor talán azóta is próbálja lemosni magáról az arany
festéket…
A további napokban a hatalmas birodalmat körbejártuk, meglátogattuk a közeli várat Sárospatakon, és
még a tengerhez is elmentünk, vagyis annak a szeméhez, a Megyer-hegyi tengerszemhez. Ott egy helyi,
nagy tudású ember – S. Zoltán a Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület tagja - osztotta meg velünk hosszú életének titkát, hogy hogyan kell túlélni,
tüzet rakni, és sok más praktikát, amik vészhelyzet
esetén kapóra jöhetnek. Aztán indult a csúcshódítás:
falmászás ezerrel! Még a legkisebbjeink is nekirugaszkodtak, és minden erejüket összeszedve igyekeztek feljebb és feljebb mászni.
De sajnos ez a móka is véget ért, több felfedeznivaló nem fért bele a napunkba. Visszatérve azt láttuk,
hogy a királyunk megőrült. Egy korábbi álma alapján
Dániel ezt meg is jövendölte neki. Teljesen kikelt magából, üvöltött, rohant, üvöltött, csapdosott, üvöltött,
ijesztgette a lakókat, és váltig állította, hogy ő a leghatalmasabb, és az is marad. Az alakítását tekintve
ez mondjuk teljesen igaz is volt…
Sajnos gyorsan telt az idő, egy nap leforgása alatt
pár tíz évet ugrottunk a történelemben, és így másnap kaptuk a szörnyű hírt: Nabukodonozor király
meghalt. Olyan hangosan sírtunk (és tényleg, mert
szinte verseny lett belőle az őrsök között), hogy az
egész erdőt felriasztottuk vele. De nem szomorkodtunk sokáig, a trónörökös Belsazár elfoglalta a helyét a trónon, és egy hatalmas lakomára invitált bennünket. „Csak” az ételt kellett nekünk vinni a közös,

saját kezűleg gyártott asztalhoz, így mindenki, a lakók apraja-nagyja főzni kezdett. Készült virsli, gyümölcssaláta, franciasaláta, sőt, még kókuszgolyó is, úgyhogy
rendesen megadtuk a
módját az ünneplésnek. Azonban hirtelen
egy paranormális jelenség szakította meg
a vigasságot: egy írás
jelent meg a falon, ami
Belsazár bukását jövendölte. Másnapra meg is
halt. Az előző napi mulatság miatt őt is megsirattuk, de még fel se
száradtak a könnyeink,
már Dárius, az új király
uralkodott. Békés napjai alatt volt alkalmunk
a kézügyességünket fejleszteni, ajándékokat
készíteni, sőt, majdnem

mindenki gazdagodott egy csillámtetkóval. Egyik nap
nagy szárazság és forróság köszöntött ránk, és hogy
ezt elviselhetőbbé tegyük, vizes szivaccsal játszottunk tűzharcot. Céloz, talál, placcsan. Akik kevésbé
szerették a heves vérmérsékletű
csatát, azok a domb lejtőjén élvezhették a korszerű üzemeltetésű csúszdát: azaz az erős férfikarok által automatizált kannás öntözésű fóliát.
Az utolsó napon még átéltünk egy
királycserét, és az új perzsa király, Círusz végül hazabocsátott
minket eredeti otthonainkba. Ez
alatt a majdnem 50 év alatt, ami
csak egy hétnek tűnt, rengeteg
élménnyel, lelki tanulsággal gazdagodtunk, és felejthetetlen emlékeket hoztunk haza magunkkal,
amiből egy keveset remélem, sikerült ezen a kis íráson keresztül
átadnom a kedves olvasóknak.
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Vas népe

eredeti megjelenés: Vas Népe (írta: Merklin Tímea)
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Szombathely - Sült szöcskét és karamellizált kukacot is ettek a gyerekek a legutóbbi közép-európai cserkésztalálkozón,
Csehországban, derül ki egy békés ősz eleji
teadélutánon.

T

eázgatunk, miközben Kiss Eperke (17) és Király
Borkóka (15) a cserkésztáborban szerzett élményeikről mesélnek. Minden feladat és játék
tanulságos, hiszen a tábor témája „A jövő” volt.
– „Természet a jövőben” címszó alatt az volt a feladat az egyik napon, hogy menjünk a mezőre szöcskét szedni. Volt egy serpenyő, tele forró olajjal, abba
kellett élve beledobálni a zsákmányt. Ez komoly? –
kérdeztem magamban, de a nagy cserkészek elmagyarázták, hogy Ázsiában mindennapos dolog, hogy
szöcskét esznek az emberek és hogy a jövőben ez
egy alternatív élelmiszer lesz. A túlnépesedés, a termőföldek csökkenése és egyéb globális problémák
miatt azt keresik, hogy milyen élelemben van sok kalória, mi az, ami könnyen elérhető, nem kerül sokba
és kis helyen is sokat lehet tenyészteni. Gondoltam,
ha más földrészen megeszik a rovarokat, nem lehet
annyira rossz, én is kipróbálom. Ha véletlenül a serpenyő mellé dobtuk a szöcskét, elugrott, de amelyik
belepottyant az olajba, jó ropogósra, vörösesbarnára sült. Lehetett fűszerezni, mi grillfűszerrel ízesítettük – mondja Boróka. – Négyet sütöttem, egyet elajándékoztam, hármat megettem. Ropogós, zamatos volt, csak beleakadt a lába a fogamba. Szedtünk
málnát, szedret, bogyókat, füvekből teát főztünk, aztán következett a desszert: egy dobozban élő kukacokat kaptunk, azokat forró cukorba forgattuk míg meg
nem barnultak. Ez is jó ropogós volt és pikáns.
– Én egy másik asztalnál ültem, hozták oda a kanalaikat a pirított kukacokkal, de én nem kértem. Szöcskét
sem - mondja Eperke, aki őrsvezető volt a táborban.
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Megtudjuk tőle: a közép-európai dzsemborira a magyarok képviseletében a legtöbb gyerek Szombathelyről érkezett, a többség az 51. Sík Sándor Cserkészcsapatból, és páran a 735. Reményik Sándor
Cserkészcsapatból.
– Festettünk olyan képet, hogy milyen lesz a jövő.
Sokan már az űrbe mentek cserkészkedni, a tábor a
Tejúton volt, meglátogatták képzeletben a Holdat, a
Marsot, a Jupitert. Játszottunk modern technikai játékokkal, de kovácsoltunk is igazi kovács segítségével vasból dobókockát, amibe mi ütöttük bele a pontokat. A „jövő és a demokrácia” játékban az volt a
kérdés, mi a jobb: ha van, vagy ha nincs demokrácia. Egy bűncselekmény volt a kiindulópont a szerepjátékban. De volt olyan feladat is, hogy rozst kellett
törnünk kövön, az őrleményhez csak kevés lisztet és
vizet tettünk, abból sütöttünk kenyeret. Mindenki kapott egy darabot, ropogott a fogunk között.
A nagy Atlantisz-játék a tábor minden lakóját megmozgatta: nyolc órán keresztül harcolt egymással
csapatokban 1000-1200 gyerek. Először el kellett
készíteniük a saját fegyverüket, ami egy újságpapírból gyúrt, celluxszal erősített, gumira kötött labda
volt. Akit ezzel eltaláltak, meghalt új életet tik-tak
féle cukorka által nyerhetett. Egy hatalmas használaton kívüli katonai reptéren játszották. A magyarok
a nyertes csapatba tartoztak.
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