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A

szakági napok sikerrel zárultak. Született néhány beszámoló is, ezekből közlünk néhány részletet:
Vízicserkészek: A gőzhajó-modell
építés majd versenyszerű úsztatás mellett kenukkal kerültük meg a
Molnár-szigetet, azután pedig olyan
vízenjárási módokat próbálhattunk
ki, melyekkel eddig nemigen találkoztunk: szörfdeszkán állva, versenykenuban térdelve, túrakenuban
ugrálva… De sokunknak a kielboat-ban való evezés vagy kormányzás is első alkalom volt. A szép kora
őszi időben tartalmas, hasznos napot zártunk.

2014. augusztus elsején 14 magyar cserkész
indult el Moszkvába a Ferihegy B2-es termináljából hajnali 5 órakor. Többségük már jól ismerte egymást a júniusban, Litvániában megtartott
előtalálkozóról. 1989. november 9-én omlott le a berlini fal, ezzel egy új korszak kezdődött a történelemben. A legnagyobb német cserkészszövetség, a BdP 2012-ben úgy
gondolta, hogy a cserkészeknek is meg kell
emlékeznie erről, így született meg a ScoutingTrain 2014 elnevezésű projekt. A program során Berlintől a Bajkál-tóig utaztak a sok országból érkezett
cserkészek, mintegy szimbolizálva az országok közötti együttműködést. Az ukrán-orosz konfliktus még időszerűbbé tette a projektet.
Dobszay Ödön (831.) és Borzák Péter (831.) részletes beszámolóját megtaláljátok a cserkesz.hu-n.
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XIV. Kalazantius Kosárlabdat
orna
Ejtőernyősök: Három cserkész
Pestről elindult Kaposújlakra, hogy
ejtőernyőzzön.
Megérkezésünket követően elkezdett
esni az eső. Vártunk hátha jobb lesz
az idő. Vártunk és vártunk...
Ha szeretnéd megtudni, mi történt
végül az ejtőernyősökkel, vagy kíváncsi vagy a vadonlakókra, olvasd
el a cserkesz.hu-n a beszámolókat.
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XXV. fogadalomtétel

Minden ősszel a koltói Teleki kastélyban teszik első fogadalomtételüket a nagybányai 15. gróf Teleki Sándor cserkészcsapat kiscserkészei, segédtisztjei és vezetői. Idén 16 kiscserkésszel, 13 cserkésszel, 5 felnőtt cserkésszel, 4 segédőrsvezetővel, 4 őrsvezetővel bővült a csapat, melynek létszáma immár 70 fő. Gratulálunk!

A X. Cserkészkerület és
a 412. sz. Kalazanti Szt
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Limány, tűzcsap, szamárharapás, MBE
módszer és az iráni jászok. Sorjázó kérdések,
pergős válaszok a Magyar Televízió Maradj
talpon! című vetélkedő műsorában, ahol
csupa cserkész állta a sarat, vagy aki nem,
az alatt megnyílott a föld.

P
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mcs Eszerint – mint víz a partot – kicsit megnyaldosta a siker a lelkedet.
ÁRON Igen, és ez egy jó érzés! Sokan gratuláltak,
örültek a sikernek, de én jobban örülök annak az eszmei profitnak, amihez a mozgalmunk jutott. Remélem, hogy pozitív benyomást tudtunk adni a cserkészetről. A kérdések és a beszélgetések által az egészen hétköznapi dolgainktól kezdve a történelmi ismeretekig, gyakorlati érdekességekig egészen sok
mindenről hallhattak a nézők.
mcs Miért te lettél a kihívó, vagyis akivel elindult a műsor?
ÁRON Ezt én is aznap délelőtt tudtam meg. Mindannyian műveltségi tesztet töltöttünk ki, volt próbajáték, interjú is. Végül egy kérdőív is segített nekik a kiválasztásban, de nem kötötték az orrunkra
a szempontjaikat. Gondolom olyan kihívót kerestek,
aki nem fog elvérezni a második kérdésnél. Azért a
szerencse is dolgozott nekem. A próbajáték során
kivétel nélkül olyan kérdéseket kaptam, amikre tudtam a helyes választ, míg a többiekére előfordult,
hogy nem. Viszont valójában a próbajátékon a
hozzáállásodat vizsgálják, nem kifejezetten a tudásodat, tehát nem csak a szerencsén múlt.

aulik Áron csst. (811.) nem kockáztatott, megállt. A cserkész takarékos! – mondta, idézve a
cserkésztörvény kilencedik pontját, és hazatért
több mint egy millió forint ígéretével a zsebében.

mcs Öröm volt látni Gundel Takács Gábor alaposan felkészült műsorvezetői munkáját. A csapatokon belüli munka mellett mindannyian azon
dolgozunk, hogy a külvilág számára is meg tudjuk
mutatni azt, milyen klassz dolog a cserkészet. Ebben a kommunikációs folyamatban ezúttal te is
szerepet kaptál.
ÁRON Nem hiszem, hogy van alkalmasabb műsorvezető Gundinál arra, hogy bemutassa a Cserkészszövetséget. A humor és a friss tárgyi tudás alkalmazása nála készségszinten működik. Nagyon elegánsan tudta elengedni azt a szálat is, hogy gyerekkorában ő az úttörőmozgalomban nőtt fel. Nem erőltette
vagy kereste a párhuzamokat, viszont tisztázta egy

Maradj talpon!
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Talponrjú Paulik Áronnal

hogy nem akarok megváltozni. Nem akartam ebből
úgy kijönni, hogy különbnek tartsam magam másoknál. Ezzel a sikerrel és alázattal szeretnék együttélni.

mondattal, hogy a cserkészmozgalom volt előbb, és
most folytatódik velünk.

mcs Nagyon fegyelmezetten tudtad elviselni és
kezelni azt a helyzetet, hogy kamerák vesznek
körül; egy sosem látott háttérvilágba nyertél betekintést. A cserkészetben mindig magunkról tanulunk valamit mások által, a próbák alkalmával szélesítjük tudásunkat, önismeretünket. Ez is
egyfajta próba volt neked. Mire jutottál?
ÁRON Szokatlan volt, annyi biztos. Olyan sok kamera
volt körülöttünk, hogy azt sem tudtam, melyikre nézzek, ne nézzek, így inkább nem is vettem róluk tudomást. Már a műsor közben is, de főleg azután, hogy
kijöttem a nyereménnyel, azon gondolkodtam, hogyan tudok ezután a nem mindennapi esemény után
mégis csak önmagam maradni. Az nem volt kérdés,

mcs Az kiderült rólad, hogy elég tájékozott
vagy. Minek köszönhető?
ÁRON Szerintem ennek az lehet az alapja, hogy
tizenéves koromban nagyon sokat olvastam, főleg regényeket. Szinte mindent, ami a kezembe
akadt. Magyar szépirodalmat, sci-fit, ifjúsági kalandregényeket Dékány Andrástól Vernéig. Valószínűleg attól lehet jó a szövegértésem, és sok
mindent meg is tanultam közben. Talán az is
egy eredménye ennek, hogy megmaradt a tudásvágyam. Nem mondom, hogy mindent meg
tudok jegyezni, de szívesen tájékozódom mindenféléről, nyitott vagyok.
mcs Mi mindenre vagy nyitott? Volt egy
olyan kérdés, amely az agyvérzés tüneteinek
bárki által felismerhető gyakorlatára vonatkozott. Honnan tudtad a megoldást?
Magyar Cserkész 7

Azóta egészen tudatosan próbálok erre figyelni, nem
mondom, hogy mindig sikerrel. Viszont megtaláltam
annak a szépségét és örömét, hogy milyen jó másokat érvényesülni hagyni!

mcs A cserkészet egymásra építkező, hierarchikus rendszerében idősebb cserkészek mutatnak
példát. Nagy kihívás, hogy a tudásból és korból
adódó vezetői szerepkört miként használja okosan és alázattal. Nálad hogy megy ez?
ÁRON Lényeges, hogy adott helyzetben észnél vagyok-e, képes vagyok-e felismerni a lehetőséget,
hogy teret adjak másoknak. Amikor a csapatom vezetősége elé tárok egy problémát, nem kell rögtön előállnom a megoldással, sorjázni az ötleteimet. Sokszor csak feldobom, és hagyom. Nem az a dolgom,
hogy instant megoldásokat adjak, amik ráadásul nem
is biztos, hogy a legmegfelelőbbek! Azzal is szembesültem, hogy a csapatom őrsvezetőinek meglátásai,
ötletei gyakran jobbak, olyanok, amelyek elkerülték

foglalkozni ezért a Pázmányra jelentkeztem, az információs technológiai karra, de nem lettem rögeszmés,
hogy én ezen a területen aztán mindenkit lemosok a
pályáról, karriert építek. Ez már akkor kiderült, amikor
emelt szintű történelem érettségit terveztem, mert
nagyon érdekel a történelem is. Végül letettem róla,
mert az ITK-ra nem hozott volna plusz pontot. Munkában is sokféle területen megfordultam már. Voltam
ügyfélszolgálatos, kertész, sofőr, és szeretném az
életemet továbbra is így élni. Nem akarok szakbarbár
lenni, aki csak egy területen képes, tagadhatatlanul
nagy mélységbe elmerülni.

mcs Vezető, központi figurának tartod magad?
Az önző személyiségvonásokat próbálom leépíteni, és bizonyos helyzetekben kihelyezni magamat a
középpontból. Volt rá alkalmam, hogy erősen megtapasztaljam, milyen visszatetsző dolog tud lenni, ha
magamat az előtérbe nyomom. A cserkészetben jött
elő, mikor már ŐV kiképző voltam. Kellemetlen volt
szembesülnöm vele, de szerencsére volt, aki segített
ennek kezelésében. Az ütött meg nagyon, hogy a viselkedésem bizonyos elemeivel, a kommunikációmmal visszatetszést keltek másokban, mert elnyomom
őket, tapintatlan vagyok. Így kevésbé fognak előhozakodni a saját ötleteikkel, másrészt úgy néznek
rám, mint egy okostojásra. Ezt a jelzőt többször megkaptam már, és szerettem volna ledobni magamról.
ÁRON
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a figyelmemet, vagy eszembe sem jutottak. Ez ráébresztett arra, hogy csapatparancsnoknak lenni nem
azt jelenti, hogy mindenre nekem kell megmondani a
frankót. Inkább arról szól, hogy biztosítsam a hátteret, és én segítsem kihozni a frankót a többiekből.

mcs Említetted a műsorban, hogy a nyereményből részben a jövő nyári japán dzsembori költségeit szeretnéd biztosítani.
ÁRON Ha minden igaz, december elején kapom meg
az összeget, ami körülbelül egymillió forint lesz. Ennek a felét szeretném félretenni vagy befektetni. A
világtalálkozóra fordítandó pénzt pedig szponzorok
segítségével szokás kiegészíteni, erre azért a nyeremény mellett is építenék.
Magyar Cserkész 9

Maradj talpon!

ÁRON Nem tudtam, rájöttem. Összekapcsoltam azzal, hogy valami fizikai rendellenesség, orvosi téma,
ehhez nem kellett tudás, de jól jött a logika. Érdekes,
mikor egy teljesen más területről ismert tudás beugrik egy csavaros helyzetben. Megtérült a sok gyerekkori olvasás és sorozatnézés. Középiskolában már
eldöntöttem, hogy számítástechnikával szeretnék

Ők mindannyian tudják milyen a csapóajtó
alatti világ. Pszt! Arról nem beszélhetnek,
de a többit elárulják a játékban résztvevő
cserkészek.
Földesi Eszter őv. (188.) Bicske

Először nagyon rossz volt ráállni a
csapóajtóra, hiszen amíg le nem estünk, mi se tudtuk mi van alul. Aztán
meg mindenki azt mondja, hogy a tévé
előtt ülve sokkal könnyebben eszedbe
jut a válasz, bezzeg ha te is ott lennél,
nem tudnád ennyire. Én ezt egyáltalán
nem éreztem. Bár a nyugalmam addig
tartott, amíg tudtam a válaszokat a kérdésre. Amikor ötletem se volt, akkor már az eséssel
voltam elfoglalva. Az esés hipp-hopp megtörtént, és
utána egyáltalán nem éreztem magamat csalódottnak, hogy nem sikerült.

Hári Márton őv. (1019.) Piliscsaba
Számomra három dolog maradt
meg igazán. Az egyik az, hogy
mennyire nyomasztó volt beállni a körbe, ahol játszottunk,
ugyanis előtte egyáltalán nem
mutatták meg, hogy hova és hogyan fogunk esni, de azért idővel elmúlt. A másik az, hogy mikor kiderült, én leszek a következő játékos, teljesen más állapotba kerültem, és a végén a kérdéseimen kívül nem
sok mindenre emlékeztem. Így a tévé előtt nézve már
csak reménykedni tudtam, hogy nem viselkedtem hülyén, vagy beszéltem hülyeségeket. Végül pedig szintén jó volt, hogy egy forgatási szünetben hosszabban tudtunk beszélgetni Gundel-Takács Gáborral, így
pluszban is megtudhattunk pár kulisszatitkot.

Marosi József cst. (412.) Budapest
Nagyon tetszett az a nyitottság, amit a cserkészettel kapcsolatban tapasztaltam a válogatón, illetve a
felvétel alatt a stábtagoktól is a sminkesektől kezdve
10 Magyar Cserkész

„Gundi”-ig. Izgalmas volt a kulisszák mögül figyelni a műsort,
aztán beállni a körbe, és várni,
mikor kerül rám a sor. És persze a játék, amikor már élesben
ment minden. Jó élmény volt
olyanokkal játszani, akikkel ös�szeköt valami, és akikkel a versengés csak a párbaj néhány
percéig tartott, miközben sikerült
tennünk a közös cél, a cserkészet népszerűsítése érdekében is.

Németh Fruzsina Lilla őv. (433.) Budapest
Rádöbbentem, milyen nagy
koncentrációt igényel ez a játék. Hogy nem szabad a betűkben elveszni, vagy leragadni,
hanem a kérdést kell végiggondolnod, és válaszolnod rá. Nem
tudom pontosan, hogy a kérdés
hogy hangzott el, de a helyes
válasz az volt az én körömben,
hogy „teljes kiőrlésű”. Mivel nem
olvastam el a kérdést, csak a
válasz betűire koncentráltam, a „teljes” szóból pedig
az LJ betűkapcsolat volt megadva, hát nagy gondolkodásomban kinyögtem egy olyan megoldást, hogy
„baljós”. Amikor Gundel elkezdett engem froclizni,
hogy baljós lisztről nemigen hallott, akkor döbbentem rá, hogy mi is volt a kérdés, és hogy erre pontosan tudom az evidens választ. Azóta ezzel ugrat mindenki. Az ostobaságért bűnhődnöm kell.

Pál Zsombor őv. (432.) Budapest
Nekem a legemlékezetesebb
a hangulat volt. A válogatás
során a műsor egyik kollegája figyelmeztetett bennünket,
hogy a (z egyébként egész
napos) forgatás hosszú, fárasztó és unalmas lesz. Erre
az egyikünk válasza az volt:
„Ön nem tudja milyen az, ha

összeeresztenek
egy tucat cserkészt. Biztos,
hogy nem fognak unatkozni!”
Jó volt újra, ismét megtapasztalni azt, hogy
ismeretlenül is
ismerjük egymást, és jó közösséget tudunk
alkotni. Egyébként soha az életben nem tudtam,
hogy mi az a csíz
az ismert karácsonyi versikében. Hát
ott a stúdióban
megkaptam a választ. (Karácsony
első napja van,/
köszönt és minden
jót kíván/egy csíz
a csupasz körtefán.
– karácsonyi mondóka, angol népköltés, Tarbay Ede
fordítása.) A műsort egy páran a játékosok közül aztán közösen néztük meg egy szórakozóhelyen.

Sáfár László Safy csst. (433.) Budapest
Mi volt a legviccesebb az egészben? Az érzés, hogy igazából tudod
a választ a félelmetesen egyszerű kérdésre, de mégsem jut hirtelen
eszedbe, mert valami teljesen másra koncentrál az agyad. Valamint
Gundel-Takács Gábor szórakoztató
kérdései is kellőképpen jó hangulatot teremtettek. Elképesztően sokat
nevettünk, kár, hogy nem fért bele
minden poén és vicces grimasz a műsoridőbe!

Svébis Márk csst. (878.) Kecskemét
A legmeghatározóbb a társaság volt. Ami a tv-ben
összevágva 45 perc, az valójában 3 óra volt, de mi
nagyon jól elbeszélgettünk egymással, sőt, kifejezetten élveztem, hogy régen látott cserkésztestvéreimmel találkoztam. A nem cserkész különkiadásra

Maradj talpon!
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érkezett játékosok pedig órákon át
ültek/álltak a stúdióban ismerősök
nélkül, nem volt kivel beszélgetniük. Szóval, ha egyedül kellett volna
mennem, nem biztos, hogy élveztem volna. Másik meglepetés volt
számomra, hogy ennyire tudok izgulni, és egy egyszerű szó nem jut az
eszembe. Harmadik tanulság, hogy
az úszás bizony hasznos tudomány,
mert az esés után a krokodilok elől csak a gyorsak
jutnak ki időben a medencéből…

Vidovich Kálmán cst. (298.) Jászberény
A Maradj talpon! vetélkedőben tulajdonképpen nem
is a nyeremény volt a fontos, hanem
a játék, a közösség, a hangulat. Úgy
gondolom, nagy elismerése a cserkészmozgalomnak, hogy egy ilyen
rangos vetélkedő részesei lehettünk,
és bízom benne, hogy ezzel a játékkal,
egy kicsit mi – a résztvevők – is hozzájárulhattunk a cserkészet népszerűsítéséhez.
Magyar Cserkész 11
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Nem a hatpettyes vált félelmetes
ragadozóvá, hanem a néhány éve az
ország légterébe repült harlekinkaticák
erőszakosabbak őshonos rokonaiknál.
Ha nem vigyázol meg is haraphatnak!

A

hideg időjárás elől menekülnek a jól fűtött lakóházakba, így országszerte tömegesen lepik el az
otthonainkat a harlekinkaticák. Nem igaz, hogy
tudatosan telepítették be őket az országba, jöttek ők
maguktól. A faj Ázsiából vándorolt nyugatra, igaz, kezdetben az emberek is besegítettek a terjeszkedésbe: levéltetvek elleni biológiai védekezés eszközeként
hozták be Európába, de a harlekinek elszabadultak.
Jó tudni, hogy a behurcolt fajok nem mindig okoznak
problémát, de általában veszélyt jelentenek az őshonos élővilágra. Az őshonos fajok kiszorítása kiszámíthatatlan folyamatokat okoz, nagyon veszélyes a biológiai
rendszerek működésére.

kiirtani őket, mert ha ez sikerülne is, akkor a határon
túlról minden bizonnyal könnyedén újra betelepülnének. Gyéríteni azért lehet, és ezzel egy kicsit segítünk
az őshonos fajokon, de hogy ez a gyakorlatban valóban mekkora segítséget jelent, azt nem tudni.”- mondja a szakember.

Elő a porszívóval!

A lakásba csoportosan bejutó kifejlett állatoknak
nemcsak a puszta jelenléte lehet kellemetlen, hanem
az arra érzékenyek esetében allergiás panaszokat is
okozhatnak, sőt akár meg is haraphatják az embert.
Előzzük meg a bejutásukat a lakásba, tömjük be a nyílásokat, szereljük fel szúnyoghálót, de ha már bent
vannak a lakásban, a küzdelemben legalkalmasabb
fegyverünk a porszívó lesz. Kíméljük meg az életüket
úgy, hogy a porzsák és a szívócső közé egy zsebken-

Egyelőre a szakemberek sem találtak
megoldást az invázióra, sőt, egyenesen
reménytelennek mondják a helyzetet.
A szakértők szerint már sosem fogunk
tőlük megszabadulni. „Sajnos egyelőre
úgy tűnik, hogy nincs olyan védekezési
módszer, amit be lehetne vetni ellenük.
Jelenleg az összegyűjtésük és az elpusztításuk a leghatékonyabb” - mondja
Pozsgai Gábor rovarkutató, a harlekinkaticákat monitorozó program, a Harlekin Projekt vezetője.
A vegyszeres irtásuk sem hatékony, másrészt természetvédelmi szempontból sem ez a helyes megoldás,
hiszen ezek a mérgező szerek nem válogatnak, a többi rovart is elpusztítanák. Pozsgai Gábor szerint nehéz
megjósolni, hogy mi várható a jövőben, de azt reméli, hogy egy hirtelen felfutás után lesz egy kis visszaesés. „A magyar faunából valószínűleg már nem lehet
12 Magyar Cserkész

dőt teszünk, ami így összegyűjti a katicákat. Ha végeztünk a begyűjtéssel könnyedén búcsút vehetünk a
kellemetlenkedő harlekineknek, és a zsebkendővel integethetünk is utánuk.

Öt éve jelentek meg Magyarországon
Első hazai példányára a Magyar Természettudományi Múzeum zoológusa, Merkl Ottó bukkant rá 2008

februárjában Szigetszentmiklóson.
A faj megjelenése nem volt váratlan, a rohamos nyugat-európai elterjedés miatt számítani lehetett
rá, hogy előbb-utóbb hozzánk is
berepülnek.
Úgy tűnik, hogy csak a hideg és a
magashegységek szabnak határt a
harlekinkatica terjedésének, mert
nincsen hazánkban természetes ellensége. A helyzet másutt sem sokkal jobb, keressetek rá a videó megosztó oldalakon. Mi többek között
svéd, német és amerikai videókat
találtunk a házakat ellepő harlekinkaticákról. Franciaországban
pedig még a bort is tönkreteszik,
ugyanis a szőlőfürtökön megtelepedő, és a szüret során a mustba kerülő katicák jelentősen rontják annak
élvezeti értékét.

Miről lehet felismerni?

A harlekinkatica rendkívül változatos megjelenésű, de
Európában alapvetően három változata terjedt el. Az
első változat szárnyfedőjének alapszíne sárgás vagy
vöröses, 0-19 fekete folttal, az előtoron általában világos (fehér vagy krémszínű) alapon fekete M-alakú
mintázattal. A második változat szárnyfedői feketék,
négy vörös folttal, míg a harmadik, legritkább forma
ehhez hasonló megjelenésű, annyi különbséggel, hogy
csak két vörös foltja van, a foltok közepén apróbb fekete pettyekkel. Hazánkban az első változata a legelterjedtebb. A tapasztalatok alapján a sötét színű második változatot sokan összekeverik a kétpettyes katicabogár sötét változatával, és további sajnálatos
közös tulajdonságuk, hogy mindkét faj meglehetősen
gyakran telel a lakásokban. Annyi biztos, hogy a kétpettyes nem fog megharapni. A kétpettyes katicán kívül több más olyan faj is van, amellyel a harlekinkatica összekeverhető, ám ezek a katicák lényegesen
kisebbek a harlekinnél, kivéve egyetlen egyet, a hétpettyes katicát.

Te is segíthetsz a kutatásban!

A harlekinkaticákat és az őshonos katicafajokat monitorozó Harlekin Projekt 2008-ban indult azzal a céllal, hogy nyomon kövessék az idegen faj terjedését, és

hatását a hazai katicákra. Most, a telelőhelyre vonulás idején
több száz bejelentést
kaptak harlekinkaticákról, ez nagy segítséget jelent a terjedés
vizsgálatában. A kutatók számára azonban
nemcsak a harlekinkaticák előfordulási adatai fontosak, de az őshonos fajoké is, ezért
bármilyen katicafajról
várják a bejelentéseket
a coleoptera.hu/harlekin/ címen.

városi dzsungel

szöveg: Nagy Emese

Az azonosításhoz fontos, hogy a kutatók fényképet is
kapjanak az állatokról. A kép mellett lényeges még a
megtalálás helyszíne - akár GPS koordinátával - és
időpontja. Pozsgai Gáboron kívül jelenleg még két ember dolgozik a programban, de várják olyanok jelentkezését is, akik segítenének a meghatározásban, az
adatfeldolgozásban, a terepmunkában és a programozásban.

Tudtad?
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III. Eurázsiai Régió

A táborhelyen óriási szél köszöntött minket.
Több sátor is elrepült – benne a hetvenliteres
hátizsákokkal. De köves sztyeppe ide vagy
oda, a magyar kontingens tizenegy tagja úgy
lecövekelte öt sátrát, hogy a tábor végéig
álltak rendületlenül. Pedig a szél kitartott.

A

táborban körülbelül négyszáz fő, többségében
Kazahsztán és Oroszország különböző tájairól
érkeztek (például irkutszkiak, rudny-ak), de vannak itt Hongkongból, Németországból, Azerbajdzsánból, Ukrajnából, Örményországból és Angliából is. A

tábor elsődleges nyelve az orosz, csak kevesen beszélnek angolul, de nem baj, ami nem megy szóval,
az megy kézzel-lábbal. A cél szent, és minden eszköz
bevetése megengedett.
A táj lélegzetelállítóan gyönyörű. A fővárostól, Asztanától 250 kilométerre vagyunk, az egyetlen hegy lábánál. Egy kazah mítosz szerint, amikor Isten megteremtette Kazahsztánt, csak síkságot alkotott. Az embernek nem tetszett, hogy olyan unalmas a táj, ezért
fogadást kötött Istennel: ha el tud előle bújni, úgy
hogy Isten ne találja meg, kap cserébe hegyeket. Isten csak nevetett, hiszen hová is bújhatna az ember

a síkság közepén. Az ember azonban túljárt az
eszén és belebújt abba a zsákba, ahol Isten a
hegyeket és völgyeket tartotta. Így kapott Kazahsztán hegyet. A kirándulásnál ki is derült,
hogy messzi vidékről érkezett kazahok számára valóban nem egyértelmű, hogyan kell egy
hegyen közlekedni. Túravezetőnk mindenkinek
egyesével elmagyarázta, hogy kell leereszkedni a sziklás hegyoldalon, és megkönnyebbült, amikor mondtuk neki, hogy mi már láttunk ilyet.
Kazahsztánnak ezen a részén nem élnek tevék, ezt
leszámítva akár a Pityergő teve című filmben is érezhettük volna magunkat. (Nézzétek meg, ha tehetitek,
nagyon jó film!) Öt jurta mutatta be a nomád sztyeppei életet – megtanulhattuk a vendégfogadás szabályait, a teaszertartást (ha egyszer leültél, két bögre előtt nem állhatsz meg, akár kérsz, akár nem), betekintést nyerhettünk a jurtakészítés rejtelmeibe, és
gyönyörködhetünk a kazah népi hangszer, a dombra
zsongító hangjában. Annyira megszerettük a jurtákat,
hogy az utolsó két napon a kontingens önhatalmúlag
elfoglalt egyet, mert sokkal kényelmesebb volt, mint
sátorban lakni. Bosszúból az altáborunk – amikor látták, hogy nem jelenünk meg a reggeli sorakozón – kalóznak öltözve esküvőt rendezett hálózsákjaink romjain (céljukat elérték, kénytelenek voltunk felébredni).
Noha azt ígérték, európai ételek lesznek a menün,
elég sokat nem ismertünk fel közülük. Ettől függetlenül minden finom volt, csak szokatlan. Szinte mindenben volt kapor és káposzta, kivéve a reggeliben, ami
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tejből és változatosan ismeretlen eredetű gabonákból
állt (magyar nevén kása). Kedvencünk a kőkeményre
szárított sós lósajt-golyó – amit a kazahok saját bevallásuk szerint az étvágy csökkentésére használnak
– és a hírhedt kumisz volt (erjesztett kancatej).
Szerencsére Asztanát, a tizenhat éves fővárost is volt
alkalmunk alaposabban megismerni, mert a tábor
után két napot még itt töltöttünk. Óriási felhőkarcolók, aktatáskás hivatalnokok és egyedien kreatív mérnöki megoldások jellemzik a várost. Noha még sok
helyen zajlanak az építkezések, Asztana méretei és
modernsége valóban tiszteletet parancsoló.
Ez a kazahsztáni látogatás a valóság egy számunkra
egészen új oldalát mutatta be. Sajnos a tábor rövidsége miatt szinte csak megsejteni tudtuk, hogy men�nyi titkot rejt még magában ez az ország, ahol ilyen
közel van egymáshoz a legmodernebb civilizáció és
az évszázados tradíciókra visszatekintő nomád hagyomány.
Magyar Cserkész 15
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Kenya
A bátor HIV-pozitív fiú története
Elijah Zachary Lemein Simel még a nyáron osztotta meg történetét a nyilvánossággal. Tanára, Stanley
Kyalo nyújtott neki alapvető segítséget, hogy a többiekhez hasonlóan tudjon élni, és diáktársai elfogadják őt.

A 11 éves Elijah a főváros, Nairobi Kasarani nevű lakónygyedében él, és csecsemőkorában
a szoptató anyjától kapta el a vírust, aki nem tudta,
hogy fertőzött. A bátor fiú ma már felszabadultan
mesél magáról, de ez nem volt mindig így. „Amikor
elkezdtem iskolába járni, nagyon szomorú voltam és
beteg. Minden nehéz volt.” – mondja.
Elijah-t gyógyszeresen kezelték, és az
egészsége helyreállt, de talán ennél is többet számított neki az az ember, akit Stanley tanár úrnak hív. A tanár, látva, hogy Elijah nem érzi jól magát az osztályban, komolyabban rákérdezett a bajokra, és azóta
sok őszinte beszélgetés feloldotta a fiú gátlásait, amit betegsége váltott ki. „Stanley
tanár úr nagyon kedves és vicces, ő a legjobb barátom!” – véli Elijah .
16 Magyar Cserkész

Elijah megkérte a tanárt, ha lehetséges, tanuljanak a betegségéről az osztályban. Stanley tanár
úr úgy döntött, hogy megosztja a többiekkel Elijah titkát, és elmagyarázta nekik, hogy Elijah ezzel együtt egy „normális” diák. Hatékonyan csökkentette a diákok félelmeit, ahogy a tanár elmagyarázta nekik, mi történt a társukkal, és arra
bíztatta őket, játszanak vele nyugodtan, mint bárki mással. „Szerintem az emberek félnek a HIVtől, és én azért vagyok itt, hogy
elmondjam, ne féljenek. Nem
olyan rossz ez.” – mondja Elijah. Nézd meg Elijah Simel történetét a youtube-on: www.youtube.com/watch?v=3NydR2SOx0w
A UNICEF (az Egyesült Nemzetek [ENSZ] Nemzetközi
Gyermek Gyorssegélyalapja) afrikai gyermek nagykövetté nevezte ki Elijah -t, a Kenyai Cserkészszövetség pedig nagyon büszke a fiúra és tanárára, mert
úgy gondolják, hogy a cserkész szellemiség igazi hírvivői.

Európa
Szerbia
Akadémia 2014
A Cserkészmozgalom Világszervezete (WOSM) Európai Régiója és a Cserkészlány Világszövetség (WAGGGS) szervezésében november elején tartották meg a
The Academy – az Akadémia találkozót, a szomszédos Szerbia fővárosában, Belgrádban.
Az Akadémia 2014 egy egyedülálló cserkésztalálkozó
célja, hogy magas minőségű képzéseket és hálózati lehetőséget biztosítson résztvevőknek a WAGGGS
és a WOSM által meghatározott értékek mentén. Az
első ilyen találkozót 2008-ban tartották a spanyolországi Molinában.

együtt töltött napon át tanácskozzanak, tapasztalatot cseréljenek, és új ötleteket találjanak ki a vízicserkészet elméleti és gyakorlati trendjeinek megújítására. Az idei találkozót még szeptemberben tartották
meg, a belga városban, ahová mintegy 50 résztvevő
érkezett 11 országból. A résztvevők megválasztották
a Európai Vízicserkészek Odüsszeusz Hálózatának
képviselőit a következő két évre, és döntöttek arról is,
hogy két év múlva Lengyelország ad helyet az Eurosea13 találkozónak. Bár sok európai országban gyakran a tengerészetről szól a vízicserkészet, a nemzetközi fórumokon igen aktívak például a tengerrel nem
rendelkező csehek.
Ha további információkat szeretnél az európai vízicserkészetről és az Odüsszeusz Hálózatról, keresd fel
a hálózat honlapját és facebook oldalát: seascouts.eu,
facebook.com/groups/seascouts.eu

Több mint 150 résztvevő négy napot
töltött együtt a rendezvény keretében,
ahol a saját maguk választotta képzéseken vettnek részt. A találkozó idén
három fő téma köré szerveződött: stratégiai menedzsment, oktatás és képzés, valamint a kommunikáció.

Belgium
Eurosea12
Az Észak Velencéjének is nevezett kikötővárosban, Nyugat-Flandria legnagyobb településén, Brugge-ben (ejtsd
kb.: brűzs) találkoznak minden második évben az Európai Cserkészszervezetek vízicserkész vezetői, hogy öt
Magyar Cserkész 17

Maradj talpon!

a hónap képe

kedőjében 17 cserkész
A Magyar Televízió vetél
enki talpon van…
vett részt. Itt még mind
fotó: MTV

18 Magyar Cserkész

Magyar Cserkész 19

szöveg&fotó: Monty&Reál

A

z egyik leghasznosabb tábori szerszám a fűrész. Bár egy fejsze
sokoldalúbb és tartósabb, fűrésszel könnyebben és biztonságosabban
lehet a tábori építményekhez szánt rönköket darabolni. Alighanem minden
cserkészcsapat tábori felszerelésében találunk néhányat ebből a szerszámból,
ám érdekes kihívás elkészíteni saját keretes fűrészünket.
5 cm vastag, száraz, egyenes,
erős, nem hajlékony ágdarabo(ka)t.
Az alapanyagot vágjuk
fel. Kell egy középső merevítőrúd, amely olyan hosszú,
mint a fűrészlap, plusz 5-5 cm
ráhagyással a két végén. Továbbá kell két feszítőkar,
amelyek kb. 40 cm hosszúak.

2

saját fűrész
Mindössze a fűrészlapot, két
csavart és egy darab zsineget
kell a boltban venni, a keretet adó faanyagot mi magunk
fogjuk megmunkálni és ös�szeilleszteni. No meg persze
szükségünk lesz néhány kéziszerszámra is a feladathoz.

Az erdőtörvény ált al
felállított korlátozás mia
tt a
bemutatott keretes
fűrészt
inkább csak engedéllye
l
használt magánter üle
ten
vagy cserkészt áborba
n
alkalmazzuk!
„Tilos az erdő látoga
tójának
[...] 50 0 g-nál nagyob
b fej tömegű fejszét, 30 cm
-nél
nagyobb vágólap hos
szú ságú kézifűrészt ma
gánál
tar tani a közforgalom
előtt
meg nem nyitott erd
ei utakon és az erdőben.”

A feszítőkarok közepét
egy késsel faragva keskenyítsük el két oldalról faragva, hogy szép egyenletes,
sima felületet kapjunk 8-10
cm hosszan.

3

A merevítőrúd két végén
az utolsó 5 cm-t keske
nyítsük el lapos felületté, hogy
az előbbi résekbe illeszkedjen.

5

Szerezzük be az alapanyagokat. Fűrészlapot
sokféle méretben kapni, számunkra a 70-90 cm közti
hosszúságú az ideális. Faanyag gyanánt keressünk kb.

1

A sima felület közepén
fúrjuk, vájjuk keresztül a
fát, és alakítsunk ki egy 5-6
cm hosszú, 1,5 cm széles rést.
Ehhez többféle szerszám is jól
jön: cigányfúró, keskeny íves
véső, de akár egyetlen késsel
is elvégezhető a munkafázis.

4

A feszítőkarok egyik végén magával a fűrészlappal, vagy egy másik kis

6

vadon szava

fűrész
a táborban

fűrésszel vágjunk be mintegy
4 cm mélyen, ebbe a vágatba
fog majd illeszkedni a fűrészlap az összeállításkor.
Az előző lépésben bevágott szakaszra merőlegesen fúrjunk egy-egy lyukat a
fűrészlapot megfeszítő csavarnak. Erre cigányfúrót vagy
egy keskeny íves vésőt is
használhatunk.

7

A megmunkálás kész,
már csak össze kell szerelni az elemeket. A karokat illesszük a merevítőrúd két végére, a bevágásba csúsztassuk

Biztonsági tipp

8

be a fűrészlapot, és csavarral
rögzítsük. Használjunk szárnyas anyát, hogy könnyen
szétszedhető legyen az eszköz.
A karok túlsó végét zsinórral
kell összefeszíteni, ez fogja
merevíteni a fűrészt. A zsinór
megfeszítéséhez egy remek
módszer, ha a több szálon futó
zsinegbe egy pálcát illesztünk
egyik végével, és ezzel a zsinórt bepörgetjük, amely egyre
jobban megfeszül, majd a pálcát a fűrész középső merevítőjén megtámasztjuk, hogy ne
tudjon letekeredni.
Fűrészünk elkészült, Tömege bizony érezhetően
nagyobb egy bolti fűrésznél,
ám ezt leszámítva ugyanolyan
jól használható. Ha pedig párban dolgozunk vele, igazán
haladós lesz a munka.

9

becsukható fűrész

Amikor elkezdünk belevágni a
fába , az első néhány húzá s alatt
szabadon lévő kezünket ne a fűré
sz
mellett támasszuk meg a rönkön,
hanem tegyük keresztbe a fűrész
keretén a penge fölött. Ezzel meg
akadályozhatjuk, hogy az esetlege
s
megakadástól felugorva a penge
megsért se kézfejünket.

A fűrész igen jól jön erdei terepen, de kisebb túrára, portyára gyakran nem érdemes
nagy fűrészt vinni magunkkal, sem kényelmi, sem jogi
okok miatt. Erre az esetre bevált eszköz a behajtható pengéjű kisfűrész. Ezek tipikusan
20 cm körüli pengével rendelkeznek, amely kihajtva biz-

tosítható a markolaton, így
munka közben nem csukódik a
kezünkre. Méretük pedig lehetővé teszi, hogy akár oldalzsebben, akár egy külön tokban
a derekunkon a tábori építkezés során állandóan nálunk legyen. A számunkra leginkább
bevált típus a Laplander névre
hallgató, ám ennél olcsóbb kivitelű fűrészek is tökéletesen
megfelelnek a célnak.

még több tipp!
facebook.com/
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szöveg: Rácz Sándor Béla
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A Hetednapi Adventista Egyház gyülekezetei
által fenntartott cserkészcsapatok
vezetőinek hivatalos fóruma, a Hangyaboly
október 17-én került megrendezésre
Budapesten.

A

káposztásmegyeri gyülekezet adott otthont a
háromnapos programnak, amelyen vendég volt
Csizmadia Róbert a magyarországi egyház uniótitkára, országos ifjúsági koordinátora. A rendezvényen a három működő cserkészcsapat - a 431.
sz. Huenergardt János Frigyes Cserkészcsapat, az
1942. sz. Michnay László cserkészcsapat, az 1301.
sz. Négylevelű Fa Cserkészcsapat - képesítéssel vagy
gyakorlattal rendelkező aktív cserkészvezetői vettek
részt Budapestről, Hajdúhadházról, Hódmezővásárhelyről, Miskolcról, Nagykanizsáról és Szegedről Ös�szesen 25 fő.
A program keretében beszámolók és értékelések
hangzottak el az elmúlt 2013/2014-es cserkészév

eseményeiről, programjáról, táborairól, közöttük a
Camporee-ről, a Transz-Európai Divízió által négyévente megrendezésre kerülő, idén 2600 fő részvételével megrendezett nemzetközi cserkésztáborról is.
A korábbi tervek értékelése után a jövő tervezéséről
is szó esett: hosszú és rövid távú tervek készültek,
amelyek maghatározzák a következő öt év feladatait.
Nem maradhatott el a közös igei elmélkedés és éneklés sem. Szombat délelőtt a részt¬vevők Csizmadia Róbert tolmácso¬lásában a konfliktuskezelés jézusi
mintájáról hallgattak meg előadást.
A konfliktusok okaként és céljaként
egyetlen bibliai indok fogadható el:
a másik ember megjobbítására és
megmentésére irányuló féltő szeretet. Ennek a szeretetnek kell lennie
szavaink, tetteink mércéjének és vezérlő elvének.
Vendégként volt jelen néhány óra
erejéig a Magyar Cserkészszövetség elnökségéből Solymosi Balázs
cst. (205.) országos vezetőtiszt,
akitől a cserkészszövetséggel való
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riport
együttműködésre irányuló kérdésekre valamint a
cserkészmunka nehézségeinek kezelésére kaphattak
válaszokat a résztvevők.
Esténként szemet, fület, orrot és ízlelőbimbókat egyaránt gyönyörködtető gyógyteaházban mélyíthették tovább barátságukat a vezetők, élményeiket és
küzdelmeiket megosztva, egymásért imádkozva. A
cserkészvezetők megelégedésére Csizmadia Róbert
ismertette, hogy az elkövetkezendő időszakban is
24 Magyar Cserkész

képviselni fogja a cserkészeket egy fő az országos
ifjúsági bizottságban Kassai Csaba cserkész segédtiszt személyében. Az országos ifjúsági koordinátor
azt is elmondta, hogy a továbbiakban is mind erkölcsileg, mind anyagilag támogatni kívánják a cserkészetet annak érdekében, hogy ez a speciális lelkiségi
mozgalom a világegyház többi szolgálatához hasonlóan hazánkban is közismert és egyre több adventista gyülekezetben elérhető ifjúságnevelő alternatíva
lehessen.
Magyar Cserkész 25

Sík Sándor:
Novemberi utazás

November van, hajnal borong, nedves, ködös, didergő.
Templom magaslik messziről, sötéten, elmosódón.
Hárman botorkálunk felé, lelket átjáró ködben;
Csonttá fagyott földön megyünk, térdig fekete hóban!
Olajlámpánk pislog búsan és harcol a homállyal.
Mindent benyel a lomha köd, csak a messze templom áll.
Mellettem balra kisfiú szökdécsel könnyű lábbal,
Körmébe néha fázva fúj és belenevet a lángba.
Nagyokat csúszik a havon és talpraszökken újra
Kacagva kél, ha elbukott s nevetve megy tovább.
Mellettem jobbra hófehér vak aggastyán botorkál,
Görcsös boton kínnal döcög, meg-megrogyó inakkal.
Szakálla közt rút zúzmara, fogai összeverődnek.
Lassan lép és nehézkesen, botját kinyújtja hosszan,
Úgy tapogatja, hova lép, az utat óvatosan.
És én közöttük harmadik, bizonytalan léptekkel,
Fázom, félek, fáradt vagyok és ismeretlen erre.
Azt súgja mégis a szívem, hogy jó helyt járok itt.
Megyünk, megyünk, el is jutunk a templom ajtajához,
És mindhárman fölmegyünk a három márványlépcsőn
És háromszor bezörgetünk a lakatos vasajtón.
Benn búg az édes orgona és biztat az édes ének,
És piros fény szűrődik át az ajtó hasadékán,
És tömjénfüstnek illata szűrönközik felénk.
Mi letelepszünk csendesen egymás mellett a lépcsőn,
Egymáshoz közelebb bújunk és keresztet vetünk,
És várakozunk a kapu előtt.
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Radnóti Miklós:
Fülpresszum
Sík Sándor a Magyar
Cserkészszövetség
elnöke, a magyar
katolikus cserkészek
lelkiségi mozgalmának, a Táborkereszt
nek az alapítója,
piarista tanár,
tartományfőnök,
költő, műfordító, irodalomtörténész, író,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. 1903ban lépett be a piarista rendbe, később
magyar-latin szakos tanári diplomát,
majd doktori végzettséget is szerzett.
Tanári, költői és irodalomtudósi munkája
mellett egyik alapítója és irányadója volt
a magyar cserkészmozgalomnak. A II.
Világháborúban a nyilasok által kivégzett
két jelentős irodalmi alkotónk, Szerb Antal és Radnóti Miklós patrónusa volt.

Éjszaka

Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom,
alszik a pókháló közelében a légy a falon;
csönd van a házban, az éber egér se kapargál,
alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,
kasban a méh, rózsában a rózsabogár,
alszik a pergő búzaszemekben a nyár,
alszik a holdban a láng, hideg érem az égen;
fölkel az ősz és lopni lopakszik az éjben.
1942. június 1.

November

Megjött a fagy, sikolt a ház falán,
a holtak foga koccan. Hallani.
S zizegnek fönn a száraz, barna fán
vadmirtuszok kis ősz bozontjai.
Egy kuvik jóslatát hullatja rám;
félek? Nem is félek talán.
1939. január 14.

Fülpresszum
Radnóti Miklós (19091944) magyar költő,
műfordító. 1930-ban kerül
a Szegedi Egyetemre, ahol
felkeresi Sík Sándort, a
neves irodalomprofes�szort, piarista szerzetest,
a cserkészmozgalom
vezetőjét, és beiratkozik
magánszemináriumára.
Hamarosan barátságot kötnek, Sík nagy
hatással van a fiatal költőre. A szerzetes később
állami és egyházi zaklatások miatt többször
is védelmébe veszi Radnótit (először amikor
vallásgyalázással vádolják, később munkaszolgálatosként), akit több munkájába is bevon.
Radnóti 1943-ban katolizál, a tanár és barát Sík
Sándor kereszteli meg. A negyvenes években folyamatosan munkaszolgálatra hívták be. 1944
novemberében a munkaszolgálattól teljesen
kimerült és legyengült költőt Győr határában
nyilasok lőtték le 21 társával együtt. Háromszor temették. Először a tömegsírba, aztán
Győrben, végül Budapesten. A harmadik, végső
gyászszertartást egykori professzora, lelkiatyja
és barátja, Sík Sándor végezte Budapesten a
Fiumei úti temetőben.
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A NoPhone egy vadiúj, teljesen technológiamentes fejlesztés, amely kiváltja azt
a rossz szokást, hogy állandóan kézben
tartjuk a telefonunkat, mivel lehetővé teszi,
hogy telefon nélkül legyünk kapcsolatban
a való világgal.

A

A telefonfüggőség mára a tudósok által is elismert, széleskörűen elterjedt beidegződés, ami
tönkreteszi a napjaidat, programjaidat, nem
tágít sem koncerten, sem a moziban, de egy egyszerű, hétköznapi sétát is rémálommá változtathat.
Most viszont valódi megoldás született a problémára! Amerikai és holland diákok, név szerint Van Gould,
Ingmar Larsen és Ben Langeveld október végén robbantak be újításukkal a nyilvánosságba, és az egész
projekt is csupán pár hetes múlttal rendelkezik.
Ismerd meg a NoPhone-t, a technológia-mentes
megoldást a telefonfüggés kezelésére!
Vékony, könnyű teljesen vezetékmentes, letisztult
dizájnjával a NoPhone, bármelyik trendi okostelóval felveszi a versenyt, hiszen miközben sima, hideg

műanyag érzetet keltő téglateste, és egyetlen jól elhelyezett menügombja rendelkezésre áll, mégsem kell lemondani egyetlen
percre sem a környezeteddel való közvetlen kapcsolat felszabadító érzéséről! Ráadásul, ha NoPhone-t
használsz, soha többé nem kell érezned azt a furcsa
taszító érzést, amikor ujjbegyeid esetleg tenyered
szabadon lévő részeihez érnek. (Fúj!)

Hogy működik?

Vedd a kezedbe és tartsad. Élvezd az érzést, ahogy
belesimul a tenyeredbe.

Tulajdonságok
•
•
•
•
•

Törésálló
Vízálló
Nem kell tölteni: akkumulátorra nincs szükség
Környezetbarát
Kompakt verzió: frissítésekre nincs szükség

Jellemzők:
•
•
•
•
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Magasság: 140 mm
Vastagság: 7,3 mm
Szélesség: 67 mm
Súly: 87,5 g

Ha megfelelő mennyiségű felajánlás érkezik a közösségi finanszírozás révén, és elkezdődhet a tömeg�gyártás, a fejlesztők nem sokat kívánnak változtatni
a szinte tökéletesre sikerült, 3D nyomtatóval előállított prototípuson. Talán kicsit simább lesz a felülete.
A kereskedelmi célra tervezett NoPhone várhatóan
decemberben kerül a boltokba, és addigra elkészül a
használati útmutató is.

Tesztelői értékelések:

„Korábban gyakran aludtam el telefonnal a kezemben, és a rémálmaim közben sokszor öntudatlan pánikreakcióként a falhoz vágtam az eszközt. A NoPhone lehetővé teszi, hogy kedvenc elalvási szokásomat
anélkül élvezzem, hogy törött kijelzővel ébrednék. Köszönöm, NoPhone!”
H. Dávid
„Mióta NoPhone-t használok, 73%-kal nőtt a másokkal való szemkontaktusaim aránya!”
R. Viki
„A NoPhone-nal hála, nem írok mérgemben gyalázó
sms-eket a volt osztályfőnökömnek.”
N. Józsi
„Ez nem is igazi telefon!
Pirike <3

iPhone 6 versus NoPhone.
Kijött az 1.0-ás upgrade, immár szelfizhetsz is
a NoPhone-nal!
Élvezd a valós idejű szelfizést! Oszd meg szelfijeidet a
mögötted álló barátaiddal. Adj a képekhez valós idejű verbális hashtaget: használd a gondolataidat és a
hangszálaidat!

Gy.Í.K

Van kamerája?
Nincs.
Bluetooth kapcsolat rendelkezésre áll?
Nem.
Lehet vele hívásokat kezdeményezni?
Nem.
Működik azután, ha beleejtettük a WC-be?
Igen.
Magyar Cserkész 29

D

élvidék és Szerbia jellegzetes konyhakultúrájára nagy hatással volt a török hódoltság, melynek étkei mai is fellelhetők a délvidéki és a szerb konyhaművészetben. A
darált húsból készült csevap (amit ott a magyarok így neveznek és nem csavapcsicsinek, vagy csevapcsicsának), kétség kívül nagyon emlékeztet a Törökországban – és persze
a nagyvárosi török büfékben – ma is fellelhető kebabra. Maga a roston sütés hagyománya, a
birkahús használata és fogyasztása is a törököktől eredeztethető. Szintén érdemes még megemlíteni a jellegzetes húspogácsából, házi lepényből, pavlakából (ez egy tejföl, mely sokkal
teltebb ízű mint a hazai) és friss zöldségekből álló pljeskavicá-t (ojeszkavica), ami itthon balkán burgerként is ismeretes. A pljeskavica elengedhetetlen része még az ajvár (ld. a legutóbbi
lapszámban), mely szintén e korból származik, amint az édességek körében a törökméz, a
halva, és a baklava is. Ami ezen felül a magyar étkezési szokásokat illeti, talán érdekesség,
hogy a vajdasági magyarság köreiben a piros paprika nagyon visszafogott szerepet tölt be. Az
éghajlati adottságok miatt a Vajdaság sokkal inkább a gabonanövények és a gyümölcstermesztés otthona. Cikkünk második részének elkészítéséhez is a Délvidékről származó Hoffmann
Ferenc cst. (118.) volt segítségünkre.

Balkáni csirke
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•

1 csirke
20 dkg rizs
2 tojás, 2dl tejföl
1 dl olaj,
szerecsendió
vöröshagyma
1 gerezd fokhagyma

Elkészítés:

A csirke zúzáját és máját feldaraboljuk, a reszelt
hagymával kevés olajon megpirítjuk. A rizst is
megpirítjuk, hozzáadjuk a pirított belsőségeket,
a tojások felvert habját, majd jól elkeverjük. Az
így elkészített masszával megtöltjük a megsózott
csirkét, tűzálló tálba tesszük, leöntjük forró olajjal,
és fedő alatt puhára pároljuk. Ezután levesszük a
fedőt, a tojássárgákat elkeverjük a tejföllel, rákenjük a csirkére, és ropogósra sütjük. A csirke belsejében párolódott májas rizzsel körítjük.

30 Magyar Cserkész

Mátrai szelet
Hozzávalók:
•
•
•
•

2 szelet sertéskaraj
5-10 dkg juhtúró
tejföl
reszelt sajt

Elkészítés:

A két szelet karajt sózd, borsozd, majd az
egyikre halmozz egy kevés
túrót, úgy, hogy
a másikat ráborítva össze
tudd tűzni. Az
így kapott csomagot egyben panírozd be a szokásos eljárással, majd süsd ki. A kisült batyuk
tetejét ízlés szerint locsold meg tejföllel, és
szórd meg reszelt sajttal.

Szerb gibanica
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•

1 csomag réteslap
fél kiló tehéntúró
5 dl joghurt (folyékony)
2 db tojás
1 ek. só
1 dl olívaolaj (a kenéshez)

Elkészítés:

Kezdjük a töltelék összeállításával. A lehetőleg háztáji, teljes tejből készített, ezáltal zsírosabb túrót keverjük el a joghurttal, üssük bele
a tojásokat és sózzuk meg. A csomag réteslapból tegyünk félre hat tepsi méretű lapot, szükség esetén vágjuk méretre. A tepsit kenjük meg
olajjal, majd rakjuk bele az első lapot a hatból,
hajtsuk az oldalát a tepsi falához, majd kenjük
meg olajjal. Tegyük ezt a következő két lappal,
de a harmadikat ne olajozzuk meg. A maradék három lap kerül majd ugyanígy a tetejére.
A többi rétestésztát tépjük szét, gyűrjük össze
és egyenként mártsuk a töltelékbe, majd laza
gombóccá gyúrva tegyük őket a tepsibe. A maradék tölteléket öntsük rá a gombócokra.
Végül a három, rétegesen olajozott lap szélét tűrjük be a tepsi szélén, és a tetejét kenjük
meg olajjal. Előmelegített 180 fokos sütőben
süssük pirosra, szükség szerint olajozva a gibanica tetejét. Melegen tálaljuk.

Csevap
Hozzávalók:

• fél kiló darált sertés hús (a tarját ajánljuk, hiszen a roston sütésnél a zsír kisül, így ettől
szaftosabb lesz az eredmény)
• negyed kiló darált marhahús (ide sokkal jobb
a szegy, mint a comb, egyrészt olcsóbb, másrészt zsírosabb, ami a roston sütésnél jól jön)
• negyed kiló darált bárányhús (amennyiben
nincs erre lehetőség, akkor 70 százalék sertés 30 marha)
• só, bors, 1 tk. szódabikarbóna

Elkészítés:

A darált húsokat sóval, borssal és egy lapos teáskanálnyi szódabikarbónával jól összegyúrjuk. Figyeljünk rá, hogy a fűszerezést a keverés közben folyamatosan adjuk hozzá, így biztos nem lesznek fűszercsomók a keverékben.
A szódabikarbóna azért szükséges, hogy kicsit
megnövekedjen és ruganyosabb legyen a csevap
állaga. Vigyázzunk vele,
mert ha túl sokat teszünk
bele, akkor olyan lesz,
mintha gumit rágnánk. A
kész keveréket kis hengerekké formáljuk és lehetőleg szabadtűzön, grillrácson megsütjük. Télen serpenyőben, minimális zsiradékon is meg lehet sütni, de az korántsem adja
vissza a faszén adta extra ízeket.
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délvidék Jöjjenek a húsok!

72
fotók: 96. Sólyom cserkészcsapat

Országszerte 330 helyszínen 8000 önkéntes
végzett ökológiai, társadalmi és közhasznú
munkát október első hétvégéjén, hogy szebbé,
élhetőbbé tegyék környezetüket, és példát
mutassanak: közösen, összefogva nagy
dolgokra vagyunk képesek, és sokat tehetünk
egymásért. A világ megváltoztatása velünk
kezdődik, veled kezdődik!

A

72 óra kompromisszum nélkül akcióban az
idei évben 12 cserkészcsapat vett részt, ös�szesen 181 önkéntessel. Az idén már társ�szervezőként bekapcsolódó Magyar Cserkésszövetségből többen helyi koordinátorként is segítették az
akció központi szervezését, a rendezvény budapesti
ünnepélyes megnyitóján pedig a szervező keresztény
egyházak ifjúsági referensei mellett Solymosi Balázs
cst. (205.) országos vezetőtiszt is biztató szavakkal
köszöntötte a munkára készülő fiatalokat. A Magyar
Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös

M

ég novemberben is vannak növények, amiket
gyűjthetünk, és gyógyhatásaikat élvezhetjük.
A szegfűvel rokonságban álló tyúkhúr például az a közismert gyomnövény, amely áprilistól a fagyokig - enyhébb teleken folyamatosan - virágzik, és
gyógyhatású. Magvai 25 évig is életképesek maradnak a földben!

szervezésében létrejött ifjúsági akció a Corvintetőn
megrendezett nyitóeseménnyel kezdődött, ahol a
résztvevők megtudták hétvégi feladataikat
A jó hangulatú nyitórendezvényt követően, péntek
reggel hatalmas lelkesedéssel vágtak bele az önkéntesek országosan 330 projektbe. Parkokat takarítottak és újítottak fel, plébániákat renováltak, óvodákban és játszótereken festették le a játékokat, és
állatmenhelyeket tettek rendbe a fiatalok. A cserkészek sírok rendbetételén dolgoztak, szegénykonyhát
takarítottak, parkot rendeztek, időseket látogattak
és ételt osztottak rászorulóknak. Néhány önkéntes
Taizéi imaórát tartott a szegedi elítélteknek, mások
ételt készítettek és osztottak hajléktalanoknak, táncos foglalkozást tartottak értelmi fogyatékosoknak,
és akadtak, akik szüreti mulatságot szerveztek
idősek otthonában.
Az idei 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ökumenikus ifjúsági akció minden eddiginél nagyobb népszerűségnek örvendett. Hatalmas összefogásnak és nagy tetteknek lehettünk szemtanúi az elmúlt hétvégén. Az akcióban részt vevő fiatalok nyomot hagytak az
ország több száz pontján: köztereken, épületekben és emberi szívekben. Mégis ők maguk
nyertek a legtöbbet: pár óra munkával jobb
hellyé tették a világot, és elkezdtek valamit,
ami 72 órán túl is tart. Velük kezdődött…
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Hazánkban és a világon is sokfelé elterjedt növény
mindössze 40 cm. Lágyszárú, heverő, dúsan elágazó szárain apró levelekkel és csillag alakú fehér virágokkal ékeskedik. A stellaria elnevezés is erre utalhat, mely a latin stella szóból ered, melynek jelentése
csillag. Magyar nevét onnan kapta, hogy a madarak,
baromfiak nagyon szeretik.
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Kertekben, szőlőben nagy hasznát
vesszük: védi a
talajt a kiszáradástól, télen is megelőzi a talajeróziót.
Virágzáskor gyűjtjük a föld feletti hajtását.
Egyike azon ritka gyógynövényeknek, melyek a vérben lévő koleszterinszintet csökkentik.
A növény hatóanyaga az epe- és veseműködést is segíti. Antiszeptikus
(= fertőzésgátló) tulajdonsága miatt
használják légúti betegségekre, köhögésre, tüdőbajra, valamint emésztési zavarokra. Reumát is kezelnek
vele vízhajtó hatása miatt. Kiváló zsíroldó tulajdonsága teszi alkalmassá
az epeműködés javítására, a vérzsír
bontására, emiatt fogyasztó hatása is van, viszont csökkenti a tejelválasztást.
Fűszerként is használhatjuk. Ennek
például az is egy módja, hogy a tavasszal összegyűjtött hajtásait, lemosva, megszárítva, porrá őröljük, és így bármilyen ételhez adhatjuk.

Drogja (Figyelem! Gyógynövények esetében a drog
szó a szárított növényi részt jelenti. Vö.: drogéria.) ásványi sókat: kalciumot, káliumot és illóolajat is tartalmaz. E- és C-vitmin tartalma miatt értékes tápanyagforrás. Tavasszal és nyáron érdemes nyersen
fogyasztani salátaként.
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Tüttyölt ratyli

csobolyó gönyézde

Egy hagyományos magyar étel receptje
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•

1,5 kg nyers ratyli
1 szép darab pese
2 csobolyó gönyézde (egy hetesnél nem régebbi!)
1 csomag ciháta (lehetőleg piros)
1 fél marék mesztli
1 marék csöszöge (ha szereted)
1 kk. sned
só, bors izlés szerint.

Miután minden a helyén van, hozzáfoghatunk a cihátás koshadthoz, ami kis gyakorlattal alig több mint
két órát igényel. A csurmot hirtelen becsesszük, majd
a csulmákokat a cihátával és a mesztlivel becajgerozzuk és a kk-nyi snedet fokozatos keverés közben
hozzácuffantjuk. A gönyézdét kurfincolva petáljuk,
áttörjük és a koshadthoz lögybítjük.

Találd meg a hét különbséget!

Most érkeztünk el a kritikus ponthoz, amikor is a pesét tüttyölni kezdjük s a kitáncsérozott ratylit hirtelen
megmelegítve, majd pontosan 47,6 Cº-on tartva egybesulyvasztjuk a pesével. Most sózzunk, borsozzunk!
Aki csöszögét is használ, az most tegye hozzá. 5 perc
forralás után, kész. Kumiszos töltött pratylival tálaljuk. Jó étvágyat!
A ratlyit és a pesét alaposan megmossuk, így biztosan elkerülhető a pohánka veszély. A ratylit fertályórát posvásztjuk amíg csurmot nem enged. A csurmot
leöntjük (de nem ki, később felhasználjuk!) majd a
ratylit szépen, höllyén, kipicskázzuk, és a nyesedékböl apró csulmákokat gyúrunk: ezek kerülnek a cihátás koshadtba.
Ezek után a pesét vigyázva lesolyvasztjuk, mert
könnyen odakap, és akkor muszály megmitigézni,
ami ugye köztudottan hosszadalmas macera, jobb ha
elkerüljük. Ha a pese szépen lesolyvadt, félrehúzzuk,
de tartsuk melegen a tüttyöléshez. Amíg a pocadék
megsettyen, a ratylit peccsentjük majd hagyjuk slot�tyanni.
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