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A

Jóban Rosszban c. sorozatból
több részt is a Cserkészparkban forgattak idén tavasszal.
Ezzel kapcsolatosan a Sztrilich Pál
Cserkészpark játékot hirdetett. Kérdésük arra vonatkozott, hogy melyik házban forgatták
az általuk megadott jelenetet? A szóban forgó epizódban (http://
tv2.hu/musoraink/joban_rosszban/156068_joban_ros�szban_-_2416._resz2..html) egyébként a csűr és más egyéb parkos terület is felbukkant. Három megfejtő
akadt. Jutalmuk egy cserkészparkos
felvarró.
A helyes megfejtés: ConCordia /
ex-kiképző/ épület konyha felé eső
szobája. Gratulálunk a nyerteseknek! (Grynaeus András cst. (205.),
Solymosi Balázs cst. (205.), Takácsik
Zsombor csst. (903.).

Nagy öröm a kárpátaljai cserkészek számára, hogy 10 év után ismét megszervezésre került a cserkészetben az egyik legfontosabb, őrsi munkát végző, fiatal vezetők képzése. Több éven keresztül sajnos nem nyílt lehetőség, hogy helyben képezzék ki vezetőiket, ezért volt kiemelten fontos programja az idei évben a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetségnek a X. Kárpátaljai Őrsvezetői
Vezetőképző Tábor
megszervezése. Az
előkészületek már
előző év szeptemberében elkezdődtek, amit az Ilosvay
Attila beregszászi
segédtiszt vezette
lelkes csapat végzett el.
A vezetőképző
tábor meghirdetését követően 33 cserkész jelentkezett a megmérettetésre, továbbképzésre.
A jelöltek Kárpátalja számos településéről jelentkeztek: Beregszászból, Beregdédából, Mezőgecséből, Benéből, Mezőkaszonyból, Munkácsról, Csapról, Eszenyből és Nagyszőlősről. A vezetőképző tábornak végül 22 fő vágott neki. Mindegyikük sikeresen
vette az akadályokat, teljesítette a tábort. Hátra van még a zárópróba, ahol a friss őrsvezetők végső számot adnak tudásukról, rátermettségükről, melynek sikeres elvégzése után teljesjogú őrsvezetővé válhatnak, megszerezve az őrsvezetői képesítés jelvényét,
a bronz hárslevelet.A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség által
szervezett és vezetett képzést, valamint a tábort támogatták: Magyarország Kormánya, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Az MCS és a VL újra nyomtatásban!
A Magyar Cserkészszövetség hivatalos lapjai, a Magyar Cserkész és a Vezetők Lapja végre nyomtatásban is elérhető. A tavaly újraindult lapok eddigi lapszámait (MCS – 14 lapszám +1 különszám; VL – 8
lapszám) is kinyomtattuk, és előzetes igényfelmérés alapján elküldtük a csapatoknak. A lapok elektronikusan is elérhetőek az ISSUU-n:
4 Magyar Cserkész

MCS: http://issuu.com/mcssz/
stacks/18f877b49d604e40
abdeb1e349bee946
VL: http://issuu.com/mcssz/
stacks/afebf04f6a9c
4875b314af2355323571
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Mondjátok vagy mutassátok!
4-ban koor A Múzeumok Őszi Fesztiválját 201
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szerethető egy
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A pályázatra oszt ályok
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. Lakóhely teérvényes e-mail cím megadásával
nincs kikötés.
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„Európai kultúránk gyöngy
szeme”
Bibliatörténeti- és ism
ereti kiállít ás nyí lt sze
ptember végén a
budapesti Éden Völgye
Galériában (Budapest
IV., Görgey Artúr
utca 10. sz.). Számos
érdekes és értékes Bib
lia mellett még
egy Holdon jár t Bibliát
is bemutatnak a szerve
zők . A kiállít ás
hétfőt ől péntekig 1-t ől
18 óráig, szombaton és
vasárnap
10 -től 18 óráig látogat ható. A kiállít áshoz számos előadás
kapcsolódik egészen
január végéig . További információk: ww w.
gabrielsbible.com

Kocka a köbön

Kiállítás Rubik Ernő
köszöntésére
Válogatás Orosz Ist ván
alkotásaiból
és Pálffy László gyűjte
ményéből
Helyszín : Nagykőrösi
Arany János
Kulturális Központ, Rá
cz József Galéria,
Nagykőrös, Szabadság
tér 7.
Látogatható: októbe
r 8 – 31.,
napont a 10 és 18 óra
között .

Barlangtúrák
ang„Csúszós-mászós” overallos barl
t
túrák, ahol a résztvevők a barlango
njár
beto
eredeti állapotában (nem
dán és reflektorokkal kivilágít va)
tekinthetik meg, barlangi szak ven
zetők segítségével . Egy ilyen túrá
n
haso
vagy
áb
többször kell négykézl
ére
ellen
k
enne
de
ni,
csúszva közleked
g
semmilyen barlangász előképzettsé
Maat
nem szük séges. A barlangtúrák
jába ,
gyarország leghosszabb barlang
húzó
t
alat
edei
negy
a Buda elegáns
birin
yi-la
völg
Pálzú
hoss
km
dó, 30
tusrendszerbe szer vezik. A túrákhoz
s
mindenkinek biztosítják a szük sége
és
kot
sisa
allt,
over
felszerelést,
világítást. Átöltözni a barlangbejáen
rat közelében kialakított öltözőkb
lehet. A túra fizet ős.
Részletek: http://barlangturak.
barlangaszat .hu
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Jóban Kárpátalján!
rosszban
Újra őrsvezetői vezetőképző tábor

becserkész

e
n
n
e
b
t
e
t
lük

!
r
o
t
k
a
az X-f
ivel
il
L
y
f
f
r
e
t
é
P
jú
r
e
t
in

Péterffy Lili (25.) a tavalyi X-faktorban
tűnt fel tizenhét évesen. Az összetéveszthetetlen hangú lány azelőtt nem tanult
profi énekestől, ma Szatmári Orsihoz,
egy nagy gyakorlattal rendelkező énektanárhoz jár csiszolni a tudását.

A

verseny óta eltelt egy év, Lili nagykorú lett, és
nem maradt nyomtalanul a nagy kaland. A feszes programok, az ének és színpadi próbák
mellett azzal is megbirkózott, hogy tudásával kiálljon
a nagy nyilvánosság elé, még ha olykor kíméletlen
kritikát is kapott a zsűritől.

mcs Te bírod a kritikát! Kibírod. Emlékezetesen
erősen fogadtad az öreg popsztárok véleményét,
gratulálunk! Egy cserkész állja a sarat?
LILI A cserkészettől sokat tanultam, fizikai és lelki szinten is sokat adott nekem a mozgalom. Az életem legjobb emlékei közé tartoznak a cserkésztáborok, a knt-k, és nyilván önállóságot is tanul az ember

azáltal, hogy cserkészkedik. A tehetségkutató verseny ideje alatt külön kellett költöznöm a szüleimtől, mert az összes versenyző egy házban élt. Arra is
szükség volt, hogy a többiekkel együtt tudj élni, egyáltalán: együttműködni. Ezt megtanultam gyerekkoromban az őrsi rendszerben, amikor többen voltunk
egy sátorban. Döntenünk kellett arról, kinek mi lesz a
feladata a körletben, például ki árkolja körbe az esővíz elvezetése céljából a sátrakat.

mcs Hogy találtál a Szent Imre cserkészcsapatra?
LILI Ötödikes koromban kerültem a Szent Imre Gimnáziumba, és hamarosan cserkész lettem. Emlékszem arra a pillanatra, amikor bejöttek az osztályba
a tanév legelején toborozni a cserkészek, és többünknek azonnal megtetszett a dolog. Egy évig újoncok
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Magyar Cserkész 7

becserkész
voltunk, majd cserkészfogadalmat tettünk. Az őrsvezetőim, Szabó Anna és Ivanics Anikó személyisége
tetszett meg. Azért vannak ketten, mert az őrs növekedésével szükségessé vált a felezés. Az egykori
Pitypang őrsből így lett
Pity és Pang, melyek
most Mangó és Málna néven léteznek. Én
a Málnában vagyok,
melynek Ivanics Ancsi az őrsvezetője, és a
mai napig tartjuk egymással a kapcsolatot.
Nagyon sokat köszönhetünk egymásnak! Ő
is mondogatta, hogy mi
segítettük át a nehéz
időszakain, és természetesen mi sokat tanultunk tőle.

mcs Ahhoz is bátorság kellett, hogy elindulj a tehetségkutató versenyen. Egy ilyen próbán kön�nyen elvérzik a gyenge, instabil személyiség. Te
láthatóan nem ilyen vagy.
8 Magyar Cserkész

Nagyon nehéz munka volt. Én véletlenül kerültem a közelébe. Nem nézek tévét, azt sem tudtam,
hol vagyok, mit csinálok! Sodródtam az árral. Amikor bekerültem a Mentor-házba, akkor fogalmazódott meg bennem
először, hogy ó,
ezt szeretném! Ez
volt az élő show
előtti utolsó állomás. A folyamat a válogatóval indult, aztán
jött az egy hetes,
160 fős tábor,
ami másnap már
csak száz emberből állt. Gyorsan
ment a szórás.
Kis csoportokra
osztottak bennünket, és az volt a feladatunk,
hogy dolgozzunk föl egy dalt. Danics Dórival és Karapándzsity Kristóffal nagyon jó csapatot alkottunk.
Nekik is köszönhetem, hogy meg tudtam birkózni a
tábori nehézségekkel. Ezzel bekerültem a legjobb ötven résztvevő közé. Itt már egyéni megmérettetés elé
LILI

néztünk. Aki helytállt, az mehetett a Mentor-házba.
Mindeközben nem éreztem azt, hogy bármit is veszíthetek. A zenét mindig is szerettem, már a cserkésztáborokban is én voltam a gitáros lány, aki vitte a
hangszerét, és mutogatta a szerzeményeit. Mindannyian nagyon sokat énekeltünk. A dal kiválasztásánál sem morfondíroztam: vittem egy kedvenc dalomat a Kispál és a borztól, a Szívrablást.
Kislány korom óta kint van a szobám
falán a dal szövege, zseniális! Mindig
találok benne valami új értelmet, kimeríthetetlen számomra. A versenyben ez a választás unikumnak számított, mert mindenki populáris számokat választott. Nem is gyakoroltam különösebben, gondoltam, lesz, ami lesz.
Viszont nagyon sokat hallgattam mielőtt a mentorom, Alföldi Róbert elé
nem álltam. Érett bennem a dal az
idők folyamán, és nagy szerencsém
volt, mert olyan pillanatban tudtam
ráhangolódni, ami miatt jól sikerült
előadnom. Akkor énekeltem élesben
először ezt a dalt. Az élő showban

már nem én választottam ki a dalaimat, volt köztük
néhány olyan, amivel nagyon nehéz volt megküzdenem. Összességében úgy gondolok vissza az egészre,
hogy ez egy nagyon jó élmény volt, tanulópénz, és a
felnőtté válás terepe. Nagyon hirtelen kellett tudnom,
hogy ki is vagyok,
mit akarok, és mit
énekelek. Ez látszott a produkcióimon is, annyira
még nem voltam
magammal tisztában, hogy melyik stílust vallom
magaménak. Mostanra már tisztult a
kép. Olyan határozottságot, felelősségtudatot, szorgalmat és túlélési ösztönt tanultam, ami
után, azt gondolom,
bármit ki tudok bírni.
Magyar Cserkész 9

Péterffy Lili, aki kényelmesen érzi magát a bőrében. Van valamicske tapasztalatom az életről. A
médiában szerepelni hónapokig nagyon kemény dolog tud lenni! Edzettnek érzem magam, és úgy érzem,
jobban rá tudok látni a dolgokra, mögé tudok nézni,
hála a viszontagságoknak. Azokból tanul az ember.
LILI

mcs A savazós kritikát is derekasan álltad…
LILI Nekem szent meggyőződésem, hogy Geszti Péter engem nagyon nem bírt. Szikorától is kaptam, de
ő igazából tündéri, csak van egy kis furcsa világa. Nehéz úgy kiállni a színpadra, hogy tudod: akármit te-

hetsz, neki úgy sem fog tetszeni. Ráadásul bennem
mindig óriási megfelelési kényszer dolgozott. Most
megtanultam, hogy nem felelhetek meg mindenkinek.
Magamnak és a szeretteimnek kell csak megfelelni,
a többi nem számít. Próbáltam úgy fogadni a kritikát, hogy kicsit kívülről is nézzem magamat. Megpróbáltam megítélni azt, hogy a vélemények jogosak-e,
van benne elfogultság, vagy sem. A negatív kritikából
épülni, fejlődni lehet. Sőt, még az is előfordult, hogy
örültem a szakszerű kritikának, mert a következő
adásra tudtam, mit kell másképp csinálni.

mcs A mentorod egyszer azt mondta neked, hogy
a sokból lehet visszavenni, a kevéshez nehezebb
hozzátenni.
LILI Velem mindig az volt a baj, hogy nagyon
10 Magyar Cserkész

Edzettnek érzem
magam, és úgy érzem,
jobban rá tudok
látni a dolgokra, mögé
tudok nézni, hála
a viszontagságoknak.
Azokból tanul az ember.
gátlásos voltam. Nem mertem magamat kiadni. A színpadon viszont ki kell
nyitnod magadat, vagy legalább úgy
csinálni. Nekem ez nem sikerült olyan
pontosan. Igazán a rutinnak és a tapasztalatnak is köszönhető az, hogy
valaki le tudja vetkőzni a gátlásait a
színpadon. Jártam színjátszó szakkörre, zenéltem a zenekarommal, írtam
verseket, novellákat – mindet nagyon
szerettem. Egy volt a bökkenő: ki kellett állni velük az emberek elé. Az írásaimat a mai napig csak egy-két embernek mutattam meg. De ez is beletartozik az előadó-művészetbe, bele kell
tanulni. Anyu az elejétől fogva támogatott, bátorított. Apu kezdetben ellene
volt, de aztán sokat segített nekem, és
mivel kommunikációs szakember, így ellátott jó tanácsokkal.

mcs A verseny miatt évet halasztottál a gimnáziumban, idén fogsz érettségizni. Hogyan tovább?
LILI Most magántanuló vagyok, hála Istennek rengeteg az elfoglaltságom. Szeretnék egy jó érettségit,
és egyetemen, főiskolán továbbtanulni. Nagyon sok
minden érdekel, tulajdonképpen kijelenthetem, hogy
minden érdekel a világon! Amit tudok, hogy nem szeretnék atomfizikus és orvos lenni.
mcs Legalább már kettőt kizártál…
LILI Mostanában azon gondolkodom, hogy talán borász leszek. A természet közelsége biztos beleszámít
majd a választásomba. Bírom a mindennapokat, de

becserkész

mcs Tehát, ki vagy?

időnként fel kell mennem egy sétára a Gellért-hegyre, vagy kirándulni az erdőbe. Ezért is ragadott meg
a cserkészet. A természetben nem csak az a jó, hogy
van, hanem általa Istenhez is közelebb tudsz kerülni.
Néha úgy sajnálom, hogy ilyen civilizációba születtem. Persze így sokkal könnyebb az élet, de el is távolodunk az igazi dolgoktól. A borászat egy spirituális szakma, alkotás, művészet a természet adottságaiból. Plusz ott van a marketing része, ami szintén
nagyon foglalkoztat. Minden művészeti ág érdekel,
vagyis minden, amiből nem lehet megélni. A zenei
pályafutás lenne a beteljesült álom maga, de úgy látom, hogy Magyarországon nagyon nehéz fenntartani magadat ebből a hivatásból, főleg, ha valóban
magadat akarod adni. Van, akinek sikerült, a többségnek nem. A rádiók a populáris slágereket sugározzák, a közönség inkább a celebek magánéletével foglalkozik. Én tudatosan kerültem a rólam
szóló híreket, nem akartam sebeket szerezni. Ha
sikerül, akkor én inkább egy alternatív zenekarban énekelnék, jazz, blues és a funky az én terepem. Ezek a zenék együtt lüktetnek velem, szinte
kiömlenek a lelkemből.
Magyar Cserkész 11

szöveg: a zoobudapest.com nyomán

Inkubátorba tették és mesterségesen
nevelik az Állatkert munkatársai a legifjabb orangutánt. A kölyök szeptember
4-én született, az őt világra hozó Jambi
azonban egy héttel később elpusztult.
Most minden fontos részlet kiderül
a történtekről.

É

jjel-nappal felügyelik az Állatkert emberszabású majmokkal foglalkozó szakemberei a szeptember 4-én született kölyköt. Szükség van
az anyai gondoskodás pótlására, mert Jambi (ejtsd:
Dzsambi), az anya az ellés után egy héttel elpusztult.
Jambi egészségi állapota rohamosan romlani kezdett, emiatt a kicsi mesterséges nevelése már szeptember 10-én megkezdődött. A hím kölyök pillanatnyilag jól van, 1540 grammot nyom, bár apróbb nehézségek folyamatosan adódnak, de
egy ilyen korú állatnál ez máskor is
elő szokott fordulni. Hanga Zoltán az
Állatkert szóvivője azt mondja, bizakodásra ad okot, hogy a kis majom
lassacskán, de növekedik. Az emberi anyatejhez nagyon hasonló tápanyag-összetételű az orángutánok
teje, mégis mesterséges anyatejpótlót kell adni a parányi állatnak, hiszen
a kevés eltérés ebben az esetben
nagy károkat okozhat.
Az orangutánok tartásával foglalkozó korszerű állatkertekben a kölykök
felnövekedésénél az a cél, hogy lehetőleg az anyaállat nevelje fel őket.
Mesterséges nevelés csak abban az
esetben jöhet szóba, ha – mint most
is – nincs más megoldás. Az állatgondozók és az állatorvosok most azon dolgoznak,
hogy a kölyök állapotát tartósan stabilizálják. Ehhez
az apróságnak a legteljesebb nyugalomra van szüksége, éppen ezért jelenleg az állatkerti munkatársak
12 Magyar Cserkész
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árva or
közül is csak azok láthatják, akiknek gondozóként
vagy állatorvosként elengedhetetlen szerepük van a
kicsi mellett.

Jambi, az elpusztult anyaállat 16 éves volt. A Chesteri Állatkertben született és 2007 márciusa óta volt
az Állatkert lakója. Az eltelt hét év során egyszer –
2010. április 4-én – már világra hozott egy egészséges és életerős kölyköt, Moirát, aki jelenleg is látogatók egyik nagy kedvence. A mostani kicsi tehát Jambi
második kölyke.

Előzmények

Az anyaállat már az ellést megelőző napokban kissé fáradtnak és étvágytalannak tűnt, ám ez ilyenkor nem számít ritkaságnak. Ráadásul az ellés után
Jambi minden nehézség nélkül el is kezdte táplálni az
újszülöttet. Azonban aggodalomra adott okot, hogy
a helyzetnek – mondja a szóvivő. Az egyértelmű jel
az volt, amikor Moira, az anyaállat előző kölyke elvette az apróságot Jambitól, ilyesmire ugyanis ebben az
életkorban nem kerülhet még sor. Ezért az ellés után
hat nappal megkezdték a kölyök mesterséges nevelését, ezzel párhuzamosan pedig a legyengült Jambi
kezelését is.

az anyaállat továbbra is nagyon
keveset, inkább csak rapszodikusan evett. Ilyenkor
persze egy idő után beavatkozásra van szükség, de
nagyon kényes kérdés, hogy mikor kell ezt megtenni,
hiszen előfordulhat, hogy az többet árt, mint használ

A tünetek bélhűdésre utaltak, amely megakadályozta az emésztésben lévő tápanyag továbbjutását a
vastagbélbe. Az állatot két napon át igyekeztek megmenteni az Állatkert munkatársai, ebben a munkában a humán orvoslásban dolgozó specialisták segítségét is igénybe vették az állatorvosok. Először bélmozgató beöntéseket, gyomorszondát, és masszázst
alkalmaztak, majd altatásban műtéti beavatkozásra
is sor került. Néhány órával a beavatkozás, illetve az
állat ébredése után azonban állapota megint ros�szabbodni kezdett, majd a keringés összeomlása miatt sajnos elpusztult.
A bélhűdés kialakulásának oka ismeretlen, mindenesetre ez az egészségügyi probléma a lehető legrosszabbkor jött. Az ellés és a tejtermelés élettani

szempontból rendkívüli mértékben megterheli az
anyai szervezetet, amely ilyenkor sokkal nehezebben
tud védekezni az esetleg már régebb óta, észrevétlenül lappangó betegségek ellen, így az pillanatok alatt
elhatalmasodik rajta. Ráadásul az anyaállat szervezete ilyenkor úgynevezett „önfeláldozó” üzemmódba
kapcsol, tartalékait elsősorban a magzat, illetve az
újszülött érdekében mozgósítja, akár a saját szervezete kárára is.
A Fővárosi Állat- és Növénykertben több mint száz
éve tartanak orangutánokat kisebb-nagyobb szünetekkel, négy évtizede pedig megszakítás nélkül. Az
1990-es évek eleje óta a népszerű emberszabásúak
rendszeresen szaporodnak is Budapesten. A jelenlegi
csapat összesen négy állatból áll. Chuij, a hamburgi
születésű, 18 éves hím 2004 óta él Budapesten. Moira, a még növésben lévő nőstény Jambi és Chuij frigyéből született négy évvel ezelőtt. Jula és Lia pedig
tavaly tavasszal érkeztek a Müncheni Állatkertből. A
négy állatot jelenleg is láthatja a közönség. Az ötödik,
inkubátorban cseperedő, még el nem nevezett kölyök
azonban természetesen nem látogatható, de szurkoljunk érte nagyon!
Magyar Cserkész 13
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A Magyar Cserkészszövetség októberben
Kőszegen, Pécsváradon és Jászberényben
szervezett emléktúrákat. Lássuk a fotókat!

képriport

fotók: Járdány Bence, Jóvér Ákos csst. (802.)

Kőszeg

Jászberény
Pécsvárad
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Afrika

intercserkész

körkép

Európa
Görögország

Egy szép nyári délutánon különleges esemény zajlott
a görögországi Attica félszigeten fekvő Mati kikötőváros partjainál. Egy újonnan épült bálnavadász ha-

Uganda

Byamukama Rogers afrikai alsó tagozatos diák már
régóta szeretett volna egy igazi cserkész egyenruhát,
hogy a mozgalomban társaihoz hasonlóan vehessen
részt olyan eseményeken is, amelyek megkövetelik a
rendes egyenruha viselését.

jót bocsátottak vízre a görög vízicserkészek, persze a
hajó megáldása és a névadási ünnepség után. A 8,2
méteres hajót – ami a Szent Miklós (St. Nicolas) nevet
kapta – 10 evezős és egy kormányos hajtja. A bálnákat természetesen nem bántják a görög vízicserkészek, de a most elkészült hajó formája a 17-19. századi bálnavadászok munkaeszközére hajaz. Összesen
egyébként 105 ilyen hajó van a görög vízicserkészek
birtokában, a Szent Miklós az első, ami a 100 éves
fennállásuk évfordulója (2013) után készült.

Magyarország

Ahelyett, hogy a könnyebb utat választotta volna, és
a szüleitől kért volna zsebpénzt, elhatározta, hogy
úgy cselekszik, hogy arra társai is büszkék legyenek.
Az idősebb cserkésztestvérektől látta, hogy minden
egyes pénzért alaposan megdolgoznak.
Megkérte szüleit, hogy az iskolai szünidő alatt hadd
segítsen be a ház körüli munkákba. A szülei díjazták
elköteleződését, és pénzzel is honorálták igyekezetét. A szünidő végére éppen összejött 63.000 ugandai schillingje, amiből már meg tudta vásárolni a hőn
áhított egyenruháját, annak minden kiegészítőjével
együtt.
16 Magyar Cserkész

A Sztrilich Pál Cserkészpark cikke is felkerült a Cserkészmozgalom Világszervezetének honlapjára, amit
mi is rendszeresen böngészünk, hogy tájékoztassunk
benneteket a nagyvilág cserkészhíreiről. A cserkészpark munkatársai a hazánkba látogató külföldi cserkésztestvéreknek adnak ötleteket az itteni táborozáshoz.

Tudtad?

Alapító

Ukrajna

Június óta szerveznek folyamatosan flashmobokat
az ukrán cserkészek. A különböző települések terein összegyűlő cserkészek
nemzetiszínű papírokból hajtogatott origami figurákkal hirdetik a
békét és az egységet a nehéz
helyzetben lévő országban.

Szlovákia

Október 1-jén online cserkészboltot nyitottak a
szlovákiai magyar cserkészek. A www.cserkeszbolt.sk címen elérhető webshop kínálata a túrázás,
kempingezés kedvelőinek is érdekes lehet. A bolt

Az MCSSZ alap

ítója a föld

cserkészeknek kier kész szer ve
legnagyobb cs
galom
oz
m
sz
ké
er
alakított árukészzetének, a Cs
ének , melynek
g
Világszervezet
letével elkészszövet sé
er
Cs
i
pa
41 euró
szövet ség
sősorban
i
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ró
eu
41
a tagja. A
elvet ha sznál.
a Szlováösszesen 35 ny
kiai Magyar Cserkészszövetség tagjainak kínál jó
minőségű ruházatot, táborozási felszerelést,
cserkész- és vallásos tematikájú irodalmat,
módszertani segédeszközöket, de bővülő
kínálatuk hasznos lehet mindazok számára is, akik bár nem cserkészek, de szeretik
a természetjárást,
táborozást, kempingezést, ill. érdeklődnek
a vallásos- és cserkészirodalom, valamint a cserkészek nevelési
módszertana
iránt.
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a hónap képe

Szellemléktúra

hasonlít egy
Ez az alak kísértetiesen
ítménytúrázóra.
jászberényi biciklis teljes

fotó: Járdány Bence
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ponyva-nedék
me

egymással szembefordítva. Alatta két cserkész
nagyon kényelmesen, de
szűkösen három-négy is
elfér.

dupla nyeregtető

B

ár a vászon sátorlapok helyét egyre inkább a műanyag ponyvák veszik át,
néhány helyen azért még beszerezhetők, és számos cserkészcsapatnak
van is ilyen a táborozó felszerelésében. Könnyen szállíthatók és sokoldalúan
használhatók, hiszen egyebek között rögtönzött sátrat vagy néhány éjszakára
szolgáló menedéket is építhetünk belőlük őrsi portyán.
Egy ponyvamenedék számos
variációban összeállítható, de
ez persze attól is függ, hány
darab és milyen formájú
sátorlapunk
van, illetve
hány cserkész
alszik majd
az ebből készült fedél alatt. Cikkünkben a
négyzet alakú sátorlap használatának legfőbb megoldásait mutatjuk be, de bármely
más téglalap alakú ponyvával
is alkalmazhatjuk ezeket.

építési tudnivalók
Akármelyik típust is építjük
meg, néhány tényezőt mindenképp szem előtt kell tartani. Az egyik legfontosabb kérdés a ponyva dőlésszögének
megválasztása. Laposabban
feszített ponyvával nagyobb
területet fedünk le, azaz nagyobb fedett alvóhelyet nyerünk, de kisebb lesz a belmagasság, esetleg ülve már nem
is férünk el alatta. Ami azonban még kritikusabb, hogy a
vászon sátorlap nem teljesen vízálló, ezért minél meredekebb szögben érdemes

rögzíteni, hogy az esővíz gyorsan leperegjen róla. Szintén
az eső miatt fontos, hogy a
ponyvák rendesen
meg legyenek feszítve, továbbá hogy se
belülről, se kívülről ne
érjen semmi hozzájuk, mert azon a ponton gyorsan át fognak
ázni. Egyébként más sátrakhoz hasonlóan nagyobb eső
előtt a ponyvamenedéket is
körbe kell árkolni. A csapadék
elleni védekezés keretében figyeljünk arra is, hogy a legtöbb sátorlapon megtalálható
karnyílás a menedék tetejében
függőlegesen álljon, mert ha
vízszintesen állna, a lecsorgó
víz ott becsöpög.
Az építmény gerince állhat egy
vízszintesen rögzített kötélből
vagy farúdból, vagy esetleg
ezek is elhagyhatók: ekkor két
függőleges rúdra kell akasztani a ponyva sarkait, és kifelé feszíteni.
Ha a menedék teteje elkészült, és még van további, fel
nem használt sátorlapunk, akkor azt fektessük a menedék
padlójára. Ennek előnye, hogy

Rögzítés

A sátorlap talaj felőli szélét
kétféleképp is rögzíthetjük. Egyrészt pillanatok alatt
faraghatunk néhány sátorcöveket: hegyezzünk
ki egy egyenes száraz
ágdarabot, és a túlsó
végén meg faragjunk
egy bemélyedést , majd
ezt a földbe nyomva
hozzáköt hetjük egy madzagdarab
bal a pony va széléhez. Az egyszerűbb megoldá s pedig az, ha egy
nagyobb
rönköt
találunk a
helyszínen,
amelyet
a pony va
aljával párhuzamosan
elhelyezve
számos rögzítési pontot kapunk,
melyhez szintén lehet kötözni.

nem közvetlenül a talajon kell
majd feküdni, így felszerelésünk sem koszolódik annyira,
kisebb tárgyaink jól látszanak,
ha véletlenül kiesnek a zsebünkből vagy a hátizsákból, és
nem utolsó sorban minimális
szigetelést is jelentenek. Ezen
kívül, pontosabban ez alatt
természetesen használhatunk
avart is a fekhelyünk kényelmesebbé tételére.

kutyaól menedék
Egyetlen sátorlapból áll, melynek felezővonalánál gerincet
képzünk, és széleit lefeszítjük.
Mindezt természetesen elég
alacsonyan ahhoz, hogy oldalról zárt belső teret adjon.
A belsejében egy cserkész fér
el, ő is kissé szűkösen és kizárólag fekve, viszont zártsága
folytán viszonylag jól véd az
időjárástól. Mivel a két vége
viszonylag kis nyílást képez,
ezeket akár hátizsákunkkal
vagy egy esőkabáttal is lezárhatjuk, így kevésbé jár át rajta
a levegő.

félnyeregtető

Ha van legalább négy darab négyszögletes sátorlapunk, akkor abból már
egy kisebb
őrsi sátor
és dupla
A nyeregtető
ltozatoknál
vá
is kitelik.
tő
te
eg
er
ny
lább egyik
a menedék lega zárni, amit Kettőt épíle
végét ér demes
tünk egyn egy hálegkönnyebbe
más mellé
al
pp
rla
to
sá
romszög alakú elyet
a fentebbi
Leginkább tábortűzm
,
eg
m
nk
tü
tehe
nk .
ítü
nyeregtezel együtt érdemes
sz
fe
a
sb
a nyílá
tős menehasználni, amelyet a
dékből, miközben az összenyílt oldal előtt rakunk
érő széleket összefűzzük. Hat
meg, és a ponyva alatt ülve
cserkész ebben már kényelvagy fekve is táplálhatunk. A
mesen elfér.
ponyva segít megtartani a tűz
melegét, de tűz nélkül
keveset ér. Mivel meglehetősen nyílt, egy
nagyobb eső könnyen
beverhet alá. Szintén
egyetlen cserkész számára lehet elégséges.

nyeregtető
Két sátorlap szükséges
hozzá, melyeket közös
gerincről feszítünk le.
Gyakorlatilag két félnyeregtetőt építünk

Szintén egy sátorlap szükséges hozzá. Ezt
ferdén kifeszítve helyezzük el,
úgy, hogy a sátorlap egyik széle képezi a gerincet, a másik
széle a földön
van rögzítve.

még több tipp!
facebook.com/
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vadon szava

szöveg&fotó: Monty&Reál

Ha te is készítettél magadnak valamilyen zsinórt,
küldd el nekünk a fotóját! mcs@cserkesz.hu

vadonszava
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C a Balaton hercege
Júniusi lapszámunkban mutattuk be
Nyulász Péter Helka – A Burok-völgy
árnyai című kalandos meseregényét,
melyben a Balaton és a Bakony egy mára
elfeledett vérbeli magyar legendája, Sió
tündér regéje szövődik tovább a Balatonfelvidék valóságban is létező, mesésen
szép, vadregényes helyszínein.

P

éter megírta a folytatást, és az új kötetben
Ciprián, Helka testvére kapott főszerepet.
Felbukkan egy kopott bundás, ha innen nézem macska, ha onnan, inkább tyúkszerű lény, Mitmitke. És persze nem maradunk izgalmas kalandok nélkül most sem. Az előző kötetből megismert
szereplők útjuk során új barátokat és ellenségeket
szereznek. Megtudjuk, hogyan keletkezett száz halom Battán,
tengerszem a
Megyer-hegyi malomkőbányában,
földvár a
Balatonnál,
vagy a Sió
csatorna. A
fődipicinyek,
nyápicok, dinkák, sziporkák, csordásfarkasok,
Zemúr és
Mitmitke úgy
gabalyítják
a történet
22 Magyar Cserkész

szálait, hogy azok az óbudavári mosókutat övező fa
gyökereihez lesznek hasonlatosak. Ciprián a varázslat
helyett a józan ész hatalmában bízik, ám elvarázsolja
az az érzés, ami néha elveszi az eszünket… A könyvet
Szepesi Szűcs Barbara grafikái diszítik. Az első kötethez hasonlóan a Cipriánból is rengeteg ötletet lehet
meríteni keretmesékhez vagy csak kirándulásokhoz.

Részlet
A sziklavár titokzatos lakói

A lovaglás hasznos tevékenység. Bár úgy tűnhet,
hogy aki lovagol, az csupán egy helyben üldögél –
szó sincs henyélésről. Ellenkezőleg: a lovas testben
és lélekben is megerősödik! A lovaglás fejleszti az
egyensúlyérzéket, acélozza az izmokat, és a hátasok
jó érzelmi hatással vannak lovasaik lelkére is. A lovak
irányítása komoly testi mozgást igényel: edzi a lábat,
a karokat, a hasizmot, a hátizmot. S amint ló és lovasa egyként cselekszik, egyként is gondolkozik, s így
együtt a természet részévé válnak.
Persze az ilyenféle, magasztos leírások egyáltalán
nem hatják meg azt, aki sokadik napja zötykölődik
egy ló hátán. Ő a lovaglásnak legfeljebb a gyakorlati hasznát látja: gyorsabban juthat el egyik helyről
a másikra, mint gyalogszerrel. Ám ha még így is napokig eltart az utazás, akkor már ez sem jelent különösebb örömöt, mert az bizony emberpróbáló feladat. Amikor a lovas esténként végre lekászálódik a
nyeregből, minden testrészét egyenként érzi, s akad,
amelyiket még reggel is. Különösen azt, amelyik
derék és comb között található…
Nincs mit szépíteni, így
volt ezzel Ciprián, Bogi,
Tramini és Furmint is, miután már ötödik napja
igyekeztek felkutatni Imót.
A manók ráadásul nem is
csak a testrészeiket érezték. Furcsa módon sajgott
a lelkük is. Vagyis bizsergett. Majdnem úgy, mint
amikor valami varázslat jelenléte sugárzik, csak mégsem. Sokkal inkább megmagyarázhatatlan nyugtalanság volt az. Azaz nem is,
hanem egyfajta várakozással teli izgatottság. Akkortól
kezdett ez éledezni bennük,
hogy a battai révnél átkeltek
a Dunán. Ám hiába próbálták szavakba ölteni, képtelenek voltak megfogalmazni, mi zaklatja őket. Csak
az volt biztos, hogy minél közelebb érnek a Bükkhöz,
annál ismerősebb számukra a vidék.

Fülpresszum

szamárfül

Nyulász Péter:

Nyulász Péter 1968ban született. Sokáig
újságíró-riportereként
dolgozott, majd furfangos mondókákat,
kitalálós verseket írt
(Zsubatta!, Miazami,
Miazmég, A baba bab)
mielőtt első regénye
megjelent. Több verséből készült rajzfilm
a Mese Tv Versfilmek
sorozatában.

Ciprián, a Balaton hercege

Megjelenés éve: 2014
Kiadó: Betűtészta kiadó
Műfaj: ifjúsági regény / fantasy
Terjedelem: 288 oldal
Illusztráció: Szepesi Szűcs Barbara

– Szervusztok! – susogták a füvek.
– Jó napot! – hajlongtak a fák.
És miközben se Tramini, se Furmint nem értette, mi az a lélekrázó kavargás ott belül, a szívük táján – ők maguk újra igazi
egyetértésbe kerültek, akárcsak Furmint századik születésnapja előtt voltak. S ahogyan nem volt magyarázat
erre, nem volt arra sem, hogy
mi az az egyre erősödő vonzerő, ami egy adott pont irányába húzza őket. Kénytelen-kelletlen afelé kellett haladniuk, mert szinte fájt, ha jobbra
vagy balra eltértek az egyenestől. Ez végül is azt eredményezte, hogy a manók
lassacskán átvették az irányítást – csak hogy ne kelljen folyton a manónyafogást
hallani: itt szúr, ott szúr, erre
sajog, arra lüktet. No meg ezek a megérzések nyílegyenesen a Bükk felé vezényeltek, Cipriánnak pedig
végülis mindegy volt, hogy a hegység melyik szegleténél kaptatnak fel a hegylábon. Neki csak az számított, hogy Imó nyomára akadjon. Elképzelése szerint
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majd a helybéliektől érdeklődik a Bükk-alján. Bogi
ugyan felvetette, hogy ha például a Balatonhoz érkezne valaki messziről jött ember, szerinte hiába kérdezősködne Sióról, Kamorról. Olyan titok övezi őket, hogy senki sem tudná
megmondani, merre találhatók. Például addig ő sem is
igen hallott róluk, míg Helkával
össze nem ismerkedett.
– Mert a déli parton éltél. Tihany körül mindig nagy hírverés volt – vélekedett Ciprián.
– Jártunk mi ott az apámmal,
még amikor élt, nem is egyszer, a Kastélylépcső alatti
24 Magyar Cserkész

szamárfül

piacon. Vittük, ami nálunk termett, hoztuk,
ami otthon hiányzott, és beszéltünk a helyiekkel mindenféléről. A hercegi párt még
csak-csak emlegették, de arról, hogy tündére
is volna a Balatonnak, meg varázslója a Bakonynak, egyszer sem esett szó.
– Talán azért, mert nem kérdeztétek.
– Meglehet, hogy kérdeztük volna, ha tudtuk
volna, hogy van miről kérdezni. Csakhogy a
titok attól titok, hogy senki sem ismeri. Azt
pedig nem csak te mondtad, hogy Kamor
nagy mestere a titkolózásnak, hanem már
Helkától is hallottam.
Tetszett a lány észjárása Cipriánnak. Talán még a göndör barna hajfürtjeinél is
jobban! Nem egy ilyen frappáns megjegyzést hallott tőle, amióta útra keltek. Például amikor a Bükk peremének ormai sötétszürkén felsejlettek a látóhatáron, és Ciprián arra gondolt magában, milyen kiváló
erődítmény lehetne ez, Bogi megszólalt:
– Akár egy várfal bástyái.
– Ezt hogyan érted?
– Azok a magasabb csúcsok, ott a meredek
hegyoldal tetején olyanok, mint valami sarokkövek – mutatta Bogi. – Kiváló lőtornyok
lehetnének – mondta, Ciprián szája pedig
tátva maradt. S nem is csak akkor egyszer,
mert újra és újra eszébe jutott. Olyankor
elámult, hogy „miket nem tud ez a lány?!”.
Pedig akadt azért, amit nem tudott. Például
a magyarázatot a manók fura érzéseire, holott azok
kezdtek egyre súlyosabbá válni.
Amikor a Mátra tömbjét már elhagyták, de még a Bükk sarka
előtt poroszkáltak, épp egy patakmeder szélén, Tramini már
egyenesen azt állította:
– Beszélnek hozzám a kövek…
– Ezt hogyan érted?
– Tisztán és világosan. Azok a
magasabb csúcsok, ott a meredek hegyoldal tetején – mutatott
előre, kelet felé – azt mondják:
„Na, gyere csak, barátocskám!”
– Komolyan?!
– Inkább kicsit fenyegetően.
– De csak azok a távolabbiak

– fűzte hozzá Furmint. – Errefelé sokkal
kedvesebben hív – mutatott balra, egyenesen északra.
– Kerüljük meg a hegyet? – kérdezte Ciprián, és nem
igazán örült a válasznak. A két manó egyszerre vágta

rá, hogy igen, és ettől nem voltak
hajlandók tágítani. Hiába érvelt Ciprián, hogy már majdnem elérték az
első bükki falvakat, és legalább a
patakon keljenek át előbb, a manók
erre már szinte erőszakosan követelődztek.
– Te még nem éreztél ilyet?! – hánytorgatta fel Furmint.
– Na de pontosan milyet?
– A szüleink hívnak… – magyarázta Tramini.
Ez nagyon furcsának tűnt Ciprián
számára, mert ahogyan ő tudta, a
manók szülei már rég nem élnek.
Kamor azt mesélte ugyanis régen,
hogy a manók haldokló apjának
tett ígéretet, hogy vigyáz rájuk.
Valamit viszont a manók elől is
titkolhat Kamor – tűnődött Ciprián, mert eszébe jutott, hogy Nemere kocsiján valamibe belekezdett volna az öreg varázsló, épp, mielőtt Bogit megtalálták.
Mégsem szólt semmit, csak balra húzva a kantárt,
megnógatta Büszkét. A manók ugyanis eszébe juttatták Helkát is. Vajon hol lehet?!
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Három fiatal mérnök találmánya alapvető
változást hozhat a vakok és gyengénlátók
életében. Nem látó honfitársaink
közlekedését a fehér bot, vakvezető kutya
és egyre gyakrabban a járdába, padlóba
mart irányjelző vájatok könnyítették meg
eddig. Ezek közül egyik sem jelent tökéletes
biztonságot.

A

bottal csak az igen közeli és a lábfej szintjén elhelyezkedő akadályok tapinthatók ki, a kutyák,
bár igen fontos társak, mindent nem tudnak jelezni, és figyelmüket is elvonhatja sok körülmény, az
irányjelző vájatok pedig csak szűk körben alkalmazhatók.
Így bár számunkra, látók számára a bottal, kutyával
közlekedő nem látó emberek könnyen felismerhetők
már messziről, ők viszont csak a közvetlenül előttük lévő akadályokat veszik észre. Már ha észreveszik. Mert az akár súlyos sérüléseket okozó tárgyak
derék, szem és fejmagasságban is lehetnek. Gondoljunk csak arra, hogy ha egy alacsony belmagasságú
helyiségbe lépcsőn kell lejutni, mi magunk is sokszor
beverjük a fejünket. De az utcán számos akadály

feltűnhet: teherautóról lelógó rakomány, derékmagasságban kihelyezett korlát, stb.
A Budapesti Műszaki Egyetem mérnökhallgatói, Gombár Tibor, Jakub János és Menyhárt Hunor erre a
problémára kerestek és találtak megoldást. Új fejlesztésük, amit – nem tudni, hogy a görög mitológia
hajnal istennője után, vagy a sarki fény tudományos
nevére utalva – Aurorának neveztek el, a vakok és látássérültek számára ultrahang segítségével teszi lehetővé a tájékozódást, a kényelmesebb és biztonságosabb közlekedést.
Az eszköz egy ultrahang szenzort és egy vibramotort használ arra, hogy segítse a vak emberek tájékozódását, és időben figyelmeztesse őket a veszélyes
akadályokra. (A rezgő- vagy vibramotor egy miniatűr
szerkezet, például a mobiltelefonok rezgését is ilyen
eszközzel érik el.)
Az Aurora csaknem négy méterig érzékel, azaz több
mint ötszörös távolságban, mint amennyire a fehér
bottal lehet. Az igazi újítás abban rejlik, hogy a kézfejre rögzíthető eszköz ultrahangokat bocsát ki. Hasonló eszközök ugyanis már ismertek, de hatékonyságuk csekély volta miatt nem terjedtek el. Az Aurora
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...a vak emberek?

által kibocsátott ultrakülönösen fontos – érzékszervet
hangok visszaverődnek
foglalva le a tájékozódásban.
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hatékony megoldás, mert
rora Devices csapata pedig fofelére csökken ha
az érzékelő a kibocsátott
lyamatosan konzultál vakokkal és gyengénlátókkal,
jeltől egyre kiszélesedve, kúp alakban észleli a körhogy tovább tökéletesítsék az eszközt. Természetenyezetben fellelhető tárgyakat, vagyis képes majdsen a tesztelésben is
nem minden akadályt észlelni, még fejmagasságban
egyaránt részt vesznek
is. Ezeknek a tulajdonságainak köszönhetően biztonlátók és vakok.
ságosabbá és gyorsabbá teszi a közlekedést a vakok
számára.
A harmadik, működő
prototípus tesztelésén
is túl vannak már, ami
elmondásuk szerint
kifejezetten jól teljesített. Van tehát
egy működőképes prototípus, amit elektronikai áruházakban, készen kapható anyagokból építettek. A
fejlesztők szerint ez még nem kellően használható,
mert például nem helytakarékos, nem strapabíró, pedig a vakok gyakran beütik a kézfejüket, sőt, sokszor
direkt ezzel ütköznek. Az egyébként vegyészmérnök
feltalálók most ütés-, por- és cseppállóvá akarják
tenni a szerkezetet, ehhez azonban már jóval több
pénz kell, amit saját erőforrásaikból már nem tudnak
finanszírozni. Egy darab eszközház 3D nyomtatása
például kb. 20 ezer Ft, és ha nem működik, mehet a
További nagy újítást jelent, hogy az eszközt a kézkukába, újra kell tervezni, és természetesen nyomfejre lehet felhelyezni, de maga a kéz – ellentétben
tatni. És akkor még nincs szó a sorozatgyártásról,
például a fehér bot használatával – szabadon macsak egy darabról. Ebben a fázisban ezért források
rad, így azzal kapaszkodni is lehet. A korábbi fejleszhiányában megakadt a fejlesztés.
tések során fejre vagy testre helyezhető készülékekkel kísérleteztek, de ezekkel több gond is volt. A
A csapat most a korábbi cikkeinkben is említett köfejre szerelhető érzékelők azért nem működtek jól,
zösségi finanszírozással próbál támogatókat gyűjtemert a nem látók egészen másként tartják a fejüni, hogy az eszköz az ötlettől a gyártásig is eljusson.
ket, nem feltétlenül „néznek” arra, amerre mennek. A
Egyelőre a megcélzott összeg 6%-a gyűlt össze.
testre szerelt érzékelőkkel pedig örökké forogni kell.
A korábbi, sikertelen fejlesztések ráadásul többnyiHa még többet szeretnél megtudni, látogass el az olre hangjelzést adtak, egy további – a vakok számára
dalukra: http://auroradevices.com
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D

élvidék és Szerbia jellegzetes konyhakultúrájára nagy hatással volt a török
hódoltság, melynek étkei mai konyhaművészetükben is fellelhetők. A darált húsból
készült ételek, a roston sütés hagyománya igen meghatározó a balkáni konyhában,
cikkünk első részében azonban a könnyebb ételekkel kezdjük a sort. A csevapra és más
húsos ételekre, valamint a kiadós desszertekre majd a következő alkalommal kerítünk sort.
Érdekesség, hogy a vajdasági magyarság köreiben a piros paprika nagyon visszafogott
szerepet tölt be. „Emlékeimet visszaidézve, paprikát talán csak a csirkepaprikásban láttam.
Pörkölt, pacal, szalontüdő, sólet soha nem került az asztalunkra, ezeket csak Magyarországról
ismerjük. Helyette roston és frissensültek, tésztaételek, kalácsok, lepények, levesek és
főzelékek hada alkotja a vajdasági konyhaművészetet.”- mondja Hoffmann Ferenc cst. (118.),
aki Délvidékről származik, ezért tőle kértünk segítséget a cikk elkészítéséhez.

Morzsóka
Hozzávalók:

• 1-2 csomó zöldhagyma (a hagyma nagyságától függően),
• só,
• bors,
• 1/2 csomó petrezselyem zöldje,
• 2,5 dl tejföl,
• 200-250 g gyenge fehér tehéntúró

Hozzávalók:

• 1 kg vastaghúsú kápia paprika
• 1 kg paradicsompaprika (pritamin)
• 1 kg padlizsán
• só
• olivaolaj
• fokhagyma
• kakukkfű
• ízlés szerint chili

Elkészítés:

A padlizsánokat mossuk meg jól, majd szurkáljuk
meg villával. Tegyük egy sütőlapra, vagy a kerti grillsütő parazsára, és addig süssük, míg barna
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lesz a bőre, a közepe pedig puha (180 fokos sütőben 40-50 perc). A paprikákat körülbelül a huszadik percnél tegyük a padlizsánok mellé. Időnként
forgassuk meg, hogy egyenletesen érje őket a hő.
Ha szépen megpirultak, és összeestek a zöldségek, tegyük zárható dobozba, és hagyjuk hűlni.
Így könnyedén le tudjuk fejteni a padlizsán húsát
a héjáról, majd egy villával összetörjük. A paprikát kicsumázzuk, lehúzzuk a bőrét, majd mindkettőt ledaráljuk, vagy apróra
vágjuk. A fokhagymát a kés
hegyével elkaparjuk, és a többi hozzávalóval jól elkeverjük.
A kakukkfű leveleit lehúzzuk
a száráról, úgy adjuk hozzá
a krémhez. Olivaolajat csak
módjával csurgassunk bele.
Ha el akarod tenni télire, forrald föl az egész masszát.
Vigyázz, állandóan kevergesd, mert könnyen leéghet! Akkor jó, ha az olaj feljön a tetejére. Töltsd
tisztára mosott befőttes üvegekbe, zárd le jól, és
azonnal fordítsd fejre, körülbelül 10 percig. Az eljárás eredménye, hogy vákuum képződik az üvegben, emiatt nem kell tartósítószert használni.

Maradt a nyári koviubiból? Ha igen, dobj össze
egy frissítő, nyári emlékeket idéző levest. Nagyon egyszerűen készíthető el, és garantált a
sikerélmény.

Hozzávalók:

• 8 dl joghurt,
• 3-4 kovászos uborka és annak 2-3 dl leve,
• 2-3 zöldhagyma,
• 4-5 gerezd fokhagyma,
• 1 kk cukor,
• 1 mk só, bors, apróra vágott kapor

Elkészítés:

A hagymát apróra vágjuk, a fokhagymagerezdeket átnyomjuk, vagy lereszeljük. Ezeket ös�szekeverjük a sóval és a cukorral, majd 10 perc
után belekeverjük a metélt uborkát, az uborkalevet, a joghurtot és késhegynyi borsot, majd
jól behűtjük. A tetejét szórjuk meg kaporral.

izsán krém
Ajvár - szerb paprika-padl
Ha eddig ketchup-ot majszoltál a tízóraidhoz,
tunkoltál a virslivel vagy a sült krumplival, akkor ideje a váltásnak. Ez egy szédületesen finom kence, és még tökéletesen egészséges is.
Török eredetű étel, az egész balkánon elterjedt,
tájegységenként változó receptúrával. Vannak,
akik csak paprikát használnak hozzá, nem sütik,
hanem olajon pirított hagymán főzik darált formában. Mások paradicsommal dúsítják, egyesek
szegfűszeggel bolondítják.

Tarator

Elkészítés:

A zöldhagymát megtisztítjuk, megmossuk, lecsurgatjuk,
majd felaprítjuk
és megsózzuk.
Összekeverjük
a szétmorzsolt
túróval, leöntjük
a kikevert tejföllel, elkeverjük vele,
szükség szerint még
sózzuk, borsozzuk, és
meghintjük apróra vágott petrezselyem zöldjével. Ilyenfajta salátát tálalhatunk tojásételek, kukoricalisztből vagy héjában sült burgonyával készült ételek mellé, tálalható különféle sült húsokhoz, halakhoz,
valamint belsőségekből készült ételekhez.
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Az Első Országos Vízicserkésznapról
készült képriportunk magáért beszél!
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z a Kelet-Európa szerte elterjedt bokrokra, fákra kúszó, jobbra csavarodó szárú növény nemcsak a sörgyártás egyik alapanyaga, de bizony
gyógynövény is. A kenderfélék családjába tartozó növény levelei 3-5 karéjosak és érdes tapintásúak. Levelének formája hasonlít a szőlőéhez,
ezért észak szőlője névvel is illetik.
Főként nedvesebb
helyeken találjuk,
ahol akár áthatolhatatlan bozótot is
képez.
A komló növénynek
a még nem teljesen
érett, toboz alakú termését gyűjtjük kora ősszel. Tonizáló (frissítő) és nyugtató hatása
egyaránt van. Igen jó emésztésjavító. Lázcsillapításra és féreghajtásra is használják, köszvényre is fogyasztják a forrázatát. Állítólag a koleszterin-szintet
is csökkenti.
A teáját nyugtató, altató hatásúnak tartják, és
gyomorpanaszok
ellen is használják a népi gyógyászatban. Az
álmatlanság elleni italokban a komlót hatékonyabb nyugtató füvekkel, mint például macskagyökérrel kombinálják.
Depresszióra ajánlott teakeverékben is szerepel,
melynek összetétele Lopes-Szabó Zsuzsa: A bükki
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füvesember nyomában című
könyve szerint: komló, rozmaring, orbáncfű, fekete ribizli levél, citromfű, macskagyökér
Elkészítése: egy csapott evőkanál keveréket leforrázni 2,5 dl vízzel, lefedve
állni hagyni 30 percig. Langyosan inni. Mindig frissen
elkészíteni.
Fogyasztása: minden nap
egy csészével lefekvés előtt
egy órával. Ha szükséges,
napközben egy második csészével a nap folyamán elkortyolva. Eleinte óvatosan
kell kipróbálni (fél adagban), hogy meggyőződjünk
róla, nem vagyunk-e allergiásak valamelyik összetevőre. Ha nincs allergiás reakció, akkor bátran ihatjuk napi 2-3 csészével is. 6
hét után azért ajánlott 4 hét szünetet tartani.

Hogyan készítsük el...

...gyógyteánkat?

Forrázat: a bögrébe
kimért teafüvet for
ralt
vízzel nyakon öntjü
k, és kb. 8-15 perc
után
leszűrjük. (lehetőleg
ne fém szűrővel!) A
legtöbb gyógyteát
ezen a módon készít
jük .
citromfű, csalán, ka
kukk fű, dió, akác , gy Pl:
ermeklánc fű, bodza ,
levendula, málna , sze
der,
cickafar k, galagon
ya , komló
Áztatás: több órán
keresztül hideg víz
ben áztatjuk az adott növé
nyi részt. Ezután szű
rjük le,
és fogya sztjuk . pl:
fagyöngy, csipkebog
yó
Főzet: a növény me
gfelelő részét 2-3
percig
főzzük tűzön, majd
leszűrjük. pl: katán
g, zsúrló
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viccek

A világnak több szerény zsenire van
szüksége – olyan kevesen maradtunk.
Oscar Levant

tve
Pizza – jól átsü
Nosztalgiavonat

vs.

vonatszerencsétlenség

Biztos, ami biztos –

hogy elég meleg legyen a tea!

Találd meg a hét különbséget!

Mondjuk én…
...takarékra
tettem volna

e
Rizs – jól átsütv
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Ez is egyfajta módszer…
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