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mmár ötödik alkalommal rendezzük meg a Szónok születik
retorika kurzust. A 2014 őszétől az MCSSZ I. és X. Cserkészkerület
által is anyagilag támogatott programja, 20 alkalomból álló komplex
retorikai és kommunikációs kurzust

elvégzők lehetőséget kapnak, hogy
egy gálaest keretében szónok különpróbát tegyenek a tavaszi képzés végeztével. Akinek felkeltette az
érdeklődését az ajánlat, a szonokszuletik@gmail.
com címen tud jelentkezni és további részleteket kérni a
kurzusról. A kurzus teljes árából cserkész és
diák kedvezményt biztosítunk, amely kedvezmények összevonhatóak. A csoport maximális fogadóképessége hét ember, a helyeket a jelentkezések sorrendjében töltjük fel.
A tematikáról és egyebekről a honlapon keresztül is tájékozódhattok.
Időpont: 2015. január 29., csütörtök 18 órakor az MCSSZ Iroda nagy
tárgyalójában (VIII. Horánszky u. 20.
IV. emelet).
Korosztály: cserkész.
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Balogh Ákos beszámolóját
olvashatjátok a dél-koreai Suncheon Asia-Pacific
Scout Centerben eltöltött
három hónapos önkéntes
munkájáról a cserkesz.hun. A cserkészek az évente kétszer megrendezett
angol nyelvű nemzetközi
kulturális falu programján (World Culture Village
in English) vehetnek részt a SAPSC-ben (Suncheon Asia-Pacific
Scout Center). Egy 3 hónapos eseményről van szó, mely alatt a
cserkészközponthoz közeli városból (Suncheon) másfél napra látogatnak el 14 év körüli fiatalok. Iskolák szerint érkeznek együtt,
vagy 2-3 turnusban. Ez a
másfél nap jó lehetőség
nekik angol nyelv gyakorlására, és különböző kultúrák megismerésére, mert több önkéntes
is jelen van,
akikkel angolul léphetnek
kapcsolatba.
További részletek a weboldalon: www.cserkesz.hu/hir/
kulugy/del-koreaban-beszamolo-egy-onkentestol

24. országos cserkész népdaléneklési,
népzenei, vers- és mesemondó verseny
Közeledik a cserkész népdaléneklési, népzenei, vers- és mesemondó verseny jelentkezési határidejének vége. Ha nem regisztráltatok
most még megtehetitek! Nagyon örülnénk, ha minél több tehetséges cserkészt ismerhetnénk meg a versenyen!
Korcsoportok: kiscserkészek (2004. február 7. után születettek) • cserkészek (2000. február 6. – 2004. február 7.)
• kószák (1997. február 6. – 2000. február 7.) • vándorok
és mesterek (1997. február 7-én és előtte születettek)
Időpont: 2015.02.14; 10:00 • Helyszín: Ciszterci Szent Imre Gimnázium • Jelentkezési határidő: 2015. január 24.
Jelentkezési lap: https://drive.google.com/a/mcssz.hu/file/d/0B50Ml0z9cS9WbGxqeElxUHpLd3M/view • Információ: Steiger Ancsa
csst. (412.) főszervező, steiger.anita@gmail.com
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vonatkozik. A kedv
igénybe, akik cser készként regisztrálnak
Nyári-Vincze Juditnál ,
a cirkusz munkatársánál. Lehetőség van
családtagok, barátok
kedvezményes jegyének megvásárlására
is ily módon, feltétel,
hogy ők közösen egy
cserkész résztvevővel
menjenek. Az igénylés
részleteit megtalálod
a honlapunkon. www.
cserkesz .hu

Busóbál Budakeszin
A Prohászka Ottokár Cserkészcsapat (1909.)
idén is szeretettel vár titeket a Busóbálra
2015. január 24-én, szombaton 14.00-tól
18.30-ig a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnáziumba (2092 Budakeszi, Széchenyi u. 141.).
A programkínálatból: kézműveskedés, kaszinó,
jósda, akadálypálya, meseszoba, néptánc,
sötét szoba, boszorkánykonyha, tombola,
busócsúfság-verseny és sok újdonság
A belépő 600 Ft/fő mindazoknak, akik őrsükkel (vagy csapatukkal) előzetesen regisztrálnak 2015. január 14-ig az alábbi űrlapon:
docs.google.com/forms/d/1ONvofAkAgUCvMPsi5qpL8HZ3urXblT7Sa1kRvq6dWz8/viewform?c=0&w=1
A később regisztrálóktól 800 Ft/fő
hozzájárulást kérünk.

Vendelbo Dzsembori - Dánia
A Dán Cserkészszövetség szeretettel vár magyar
cserkészeket is a 2015-ben már kilencedik
alkalommal megrendezésre kerülő Vendelbo
Dzsemborijukra. A tábor szlogenje a Természet
- Kreativitás - Cserkészet, és a programok is
ezekhez fognak igazodni.
A tábor helyszíne: Mosbjerg Scout Centre, Dánia
A tábor ideje: 2015. július 25. - augusztus 1.
A tábor költsége: 190 euró (ellátással)
Életkor: 14-23 év (különböző programok a 14-17
és 18-23 éves korosztálynak)
Van lehetőség eszközök „kölcsönzésére” dán
cserkészektől, így még a sátrak szállítását is ki
tudjuk küszöbölni.
Az izgalmas programok mellett a szervezők a
következő szolgáltatásokat tervezik: vadnyugati
légkör, Észak-Jylland felfedezése, ingyenes WiFi,
mobil applikáció a tábor előtti, alatti és utáni
hírekkel, elektronikus információs rendszer a
táborban, vásárlási lehetőség dán korona nélkül,
feltöltött kártyákkal.
Jelentkezési határidő: 2015. január 31., 23:59 az
intercom@cserkesz.hu-ra küldött levéllel.
További kérdés esetén forduljatok a Külügyi
Bizottsághoz bizalommal!

Mohácsi Busójárás

Hamarosan itt a far san
g. Az ünnephez köt ődő
busójárás az év legran
gosabb eseménye Mohácson. Az eseményt (fe
bruár 12-17.) számos
színes
program, babfőző fesztiv
ál, tambura fesztivál
és
sok más lát ványosság
kíséri, ezért egész évb
en
része lehet busó élmény
ekben a Mohácsra látoga
tók nak . A Busóudvar me
gismertet a busó hagyományokkal: négy lát ván
yműhelyben egész évb
en
tar tanak kézmű ves fog
lalkozásokat . A Kanizsai
Dorottya Múzeum és lát
ványtár állandó kiállít
ása pedig megismertet
Mohács tör ténelméve
l és
néprajzával. Kihagyhat
atlan program Mohácson
a
csata emlékhelyének
felkeresése. További inf
óa
település honlapján . ww
w.mohacs.hu
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Rozgonyi Róbert őv. (789.) most 17 éves,
nem is régóta cserkész. Mégis ő volt az egyik,
aki Buday Barnabás cst. (16.) országos
elnökkel elhozhatta Bécsből a Betlehemi
Békelángot Magyarországra, a Fasori
Református Templom lángátadó eseményére.
Ez a megtiszteltetés minden évben olyan
cserkésztestvérünknek adatik meg, aki
kimagasló eredményt ért el az önkéntes
munkája során.
ottó (Kiss Gergely csst. 799.) ajánlotta őt, és Szabó Attila őv-t. (1227.): „Mindkét srác kitartó, ügyes
és kreatív. Őrseik, csapataik számára példaértékű
munkát végeznek. Méltó jutalmukért mertem őket javasolni a nem hétköznapi faladatra. Főként szellemiségük miatt választottam őket.
Olyan vezetők, akik példák tudnak lenni vezetettjeik és vezetőik számára is. Robi és Attila mind a 2012-es II. kerületi
ŐVVK-ban, mind az idei mamelukképzésben megtett munkájukkal érdemelték ki a lehetőséget.
Mindkét képzésben kiképzőjük
és cserkésztestvérük voltam, és
bízom benne, hogy sokáig az is
maradhatok.”

L

Az egykori gyöngyösi 789. sz. Kapisztrán Szent János cserkészcsapat nem volt ismeretlen a két Rozgonyi
testvér előtt, mert családi kapcsolatok révén közelről
ismerték az előző csapatparancsnokot. Egy alkalommal, mikor Robi még csak hétéves volt, az idős vezető
beteg lett. Ekkor meglátogatták őt a testvérek, aki sokat mesélt a cserkészetről, az életmódról és a kalandokról. Robi akkor még nem érezte, hogy ez az ő világa
lenne, talán ha nagyobb lesz… Az évek folyamán Pócsy
Béla bácsi meghalt, de az özvegyen maradt feleség,
6 Magyar Cserkész

Ica mama folytatta az elkezdett cserkésztörténeteket.
Akkoriban már hajlott rá a két gyerek, hogy mégis nekik
való lenne ez a közösség. De még nem volt Gyöngyösön cserkészcsapat.

mcs 2010-ben indult újra a 789. Kapisztrán. Végül Ica mama szólt neked?
ROBI Azonnal szólt, amikor tudomást szerzett a csapat újjáalakulásáról, de ezt is a lelkemre kötötte, hogy
ha elkezdem a cserkészéletet, akkor innen nincs visszaút, nem lehet kitáncolni belőle. Itt nem lehet félmunkát
végezni! Ez egy önként vállalt hivatás. Azt válaszoltam
neki, hogy én komoly szándékkal vagyok a cserkészet
iránt, és jól meggondoltam a döntésemet. Velük tartok!
2011-ben tettem cserkészfogadalmat, ekkor kezdődött
az én „cserkészkálváriám”.
mcs Miért jelent ez számodra kálváriát? En�nyi nehézség, kihívás
nyomja a vállad?
ROBI A mai világban
önkéntes munkát vállalni, egyfajta missziós
tevékenységet folytatni
nagyon nehéz feladat.
Mindenki a hasznot sejti benne, azt vadássza,
de általában is a többség az életben önmaga
érdekeit előrébb tolva
létezik. A másik észrevételem azzal van kapcsolatban,
hogy amikor a „külvilágban” járunk cserkészegyenruhában, azt mondják nekünk: cowboy, katona, seriff! Hol
van a sütid? Igyekszem megmosolyogni ezeket a megszólításokat, ha ismerős mondja, szeretem vele megbeszélni, mi is valójában a cserkészet.

mcs Mit tudsz tenni személyesen azért, hogy
ezek a téves elképzelések változzanak a közvetlen környezetedben?
ROBI A csapatunk próbál a külvilág felé nyitni, de

mcs A karácsonyi lángvivők egyike lehettél. Mivel indokolták a
döntést a vezetők?
ROBI Huh, én igazából
nem is tudom. Én nem
csináltam semmi kirívó
dolgot, csak magát a cserkészetet. 2014-ben a II. kerületi ŐVVK táborban mameluk voltam, első alkalommal.
2012-ben még csak őv-jelöltként vettem részt a táborban. A mameluk munkámról elmondhatom, mit éreztem közben. Először is, nagy megtiszteltetés számomra,
hogy jelöltként megfelelőnek találtak az ŐVVK-ban. Az
akkori kiképzőmnek tetszett a feladatokhoz való hozzáállásom, azt tudom. Ez is közrejátszott a döntésben.
mcs Mivel tűntél ki a többiek közül?
ROBI Nem tudom, mert nem szeretek kitűnni a tömegből. Inkább próbálom az elvárt követelményeket
a legjobb tudásom szerint teljesíteni, a lehető legprecízebben. Amit kiadok a kezemből, az felvállalható legyen, hiszen a nevem adom hozzá. Próbálok mindig
olyan dolgokba belefogni, amit végül be is fejezek. A
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Ez ainterjú Rozgonyi Róberttel

számos akadályba ütközik rajta kívül álló okok
miatt. Az az elképzelésünk, hogy mindannyiunk
közös munkálkodását
megkönnyíti, ha a gyerekeknek van valamilyen
kapcsolata a vallással, Istennel. De mindenkit szívesen fogadunk. A nem
cserkészek körében vannak olyan téves elképzelések a vallásgyakorlást illetően, amik miatt
idegenkednek a mozgalmunktól. Én, amikor csak
tehetem, ha arra alkalmas
helyzet adódik, szeretek
erről beszélgetéseket folytatni, mert a társadalom
felé sok homályos területe
van a mi munkánknak. Pedig az őrsi gyűlés nem hittanfoglalkozás.

cserkészek nem lehetnek megbízhatatlanok! Én ezt fogadtam meg. Az én cserkészbarátaim mind ilyenek, azt
hiszem jó hatással vagyunk egymásra. A facebook-on
sem tartok fenn felesleges, látszólagos kapcsolatokat. Olyanok az ismerőseim, akiket bármikor fel is tudok hívni, és ők is számíthatnak rám. Ezt hívom én barátságnak.

mcs Te mire használod az internetet és a közösségi oldalakat?
ROBI A legjobb és leggyorsabb kapcsolattartás céljából, és hírforrásnak. A hagyományos levelezés nagyon
szép dolog, de már nem szükségszerű, felveszem a haladó korral a versenyt és inkább e-mailban kommunikálok. Úgy vélem, hogy a papíros levelezésből, a megfontoltan leírt gondolatokból sok mindenre lehetett
Magyar Cserkész 7

mcs Fontos a tapasztalati tőke. De te mégis csak
néhány éve tartozol a cserkészek közé.
ROBI Igen, ez biztos furcsa lehet sokak számára, hogy
ilyen rövid idő alatt ilyen sok lépcső van mögöttem. Az

ŐVVK, a mameluk megbízatás, a Békeláng szolgálata.
A következő kihívás pedig a Világdzsembori lesz Japánban, mert bekerültem a 200 fős magyar kontingensbe.
Volt egy válogató tavaly ősszel, és az ottani teljesítményem alapján jutottam be a csapatba. Feladatokat
kaptunk, én pedig – mint minden cserkészmunkámat –
próbáltam a lehető legpontosabban teljesíteni.

becserkész

következtetni, több igazság volt benne, mint ebben a
gyors kommunikációban, ami a virtuális világunkra jellemző. Azok is a kapcsolatokat, barátságokat keresik
persze, akik folyton a telefonjukat babrálják, de lehetséges, hogy magukra lettek hagyva. Gyakran tapasztalom, hogy nem lettek eligazítva a virtuális világ csapdáit érintő kérdésekben. A cserkészetben mi erre is
igyekszünk jó példákat hozni, és személyes életünkkel
is mintát mutatni. A személyes kapcsolatok sokkal maradandóbb élményeket adnak, mint a facebook-os kapcsolatok. Én próbálom ésszerűen és igaz módon használni az internetet, ami a mameluki képzésben is sok
hasznot hozott. A világhálón való kapcsolattartás elengedhetetlen volt, hiszen a képzés központja Miskolcon
van, én pedig Gyöngyösön élek.

mcs A japán út és az ott tartózkodás drága mulatság lesz. Tudtál már támogatókat szerezni,
vagy a közösség segít neked?
ROBI Mindenkinek saját magának kell összeszednie
ezt a félmillió forintot. Itt a helyi cserkészcsapatban a
régi tagok, akik koruknál fogva, vagy családi okok miatt már nem tudnak hagyományos értelemben cserkészkedni, összefogtak értem, és szívesen beszállnak
a költségek előteremtésébe. Megmozgatják a kapcsolataikat, kontaktokat kapok tőlük, noha nem is ismernek engem alaposan. Bizalmat kaptam! Ez is egy nagy
megtiszteltetés!

mcs Milyen a családi háttered?
Alapvetően nekik köszönhetem a cserkészetet. A
nagyszüleim, szüleim mind közösségi emberek, szervező
egyéniségek. Anyukám iskolai közösségben ügyködött
a még akkori úttörőmozgalomban, apukám nagyobb
sportrendezvényeket szervezett, ahogy már a nagypapám is a sport, mozgás területén volt tevékeny ember,
amellett, hogy a korabeli ifjúságnevelésben is jelentős
szerepet vállalt. Ezt az indíttatást örököltem tőlük.
ROBI

mcs Mit hallottál az úttörőmozgalomról?
Abban mindenképp hasznosnak bizonyult, hogy
összefogta az akkori ifjúságot. Kicsit szervezettebbé próbálta tenni az életüket, ahogy a mostani cserkészszövetség is. Sajnos a múlt rendszerben a lényeget, a vallásosságot vették ki a mozgalom alapvetéséből, és a politikát
tették a helyébe. Mi ellenkezőleg: kivesszük a politikát,
hiszen mi egy politikamentes közösség vagyunk, és a
vallást tesszük a helyére. Leszámítva ezeket a körülményeket, szerintem az is egy jó közösség lehetett, mert
volt formáló ereje, amiről a szüleim is meséltek.
ROBI

mcs Élen járó cserkész lettél. Mit lát ebből a környezeted?
8 Magyar Cserkész

ROBI A suliban tudnak a közösségi munkálkodásomról, és rég próbáltak rávenni arra, hogy részt vegyek
az iskola életében a Diákönkormányzat tagjaként. Tudják, hogy cserkészvezetőként nekünk van affinitásunk
a gyerekek vezetéséhez. A gyöngyösi Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Középiskolába
járok, és szeretnék a gépész szakirányon továbbtanulni. Örülök, hogy aktív cserkészkorban vagyok, amikor
még arról szól az életünk, hogy egymásért vagyunk,
nem haszonszerzésért csináljuk, nem származik belőle
anyagi hasznunk, nem különböztetnek meg bennünket,
inkább elismeréseket kapunk. Jelenleg van egy őrsöm,
akik 14-15 évesek, közben próbálom kivenni a részem
a csapat vezetésében is, mert nálunk kevés az aktív
felnőtt cserkész. A csapatparancsnokom egy hatgyermekes családapa. Kevés szabadideje van a munkája
és a családja mellett a 30 gyerekre. Így minden vezetői
kéz elkél. 2011 táján meggyújtották bennem a cserkészet lángját, Bécsből is egy hasonló lángot hozhattunk
haza, hogy másokban is meggyújthassuk, felszíthassuk
a szeretet lángját. A dzsemborit is izgatottan várom,
ahogy a további életeseményeket, amelyekben koromnak megfelelő kalandok és kihívások elé nézek. Ez a
cserkészet lényege, ez az én utam!
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Néhány cserkésszel és pár baráttal indult,
ma már 300-an lesznek a SkiJAM-en,
vagyis a nyitott cserkész sítáborban.
Irány Vars, a déli-Alpok hegyei. Az indulás
előtt Svébis Márkot csst. (878.), a túra
szervezőjét kérdeztük.

ne legyen szigorú értelemben vett cserkész sítábor,
hívjunk meg a mozgalmon kívülieket is. A síelésen kívül pedig legyenek tartalmas programok. Ez nagyon
bejött mindenkinek, egyre többen lettünk az évek folyamán.

Az alpok

mcs 2011-ben volt az első SkiJAM, akkor Orelle, a Francia Alpok síparadicsoma, a Trois Vallées - három völgy térsége volt a célpontotok. Aki síel, tudja, az
egyik legklasszabb helyszín a sportra.
SVÉBIS MÁRK Mi is nagyon szerettük, csak kinőttük. Az egész úgy kezdődött, hogy megkeresett Treer Albert a 2007-es Jubileumi
Dzsembori után, hogy kéne szervezni valamit, hiszen olyan kevés mozgós téli program
van a cserkészetben. A másik elvárás az
volt, hogy összehozzunk több korosztályt,
főleg a felnőtt cserkészeknek adjunk lehetőséget egy kis ismerkedésre, barátkozásra. Viszont
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Az idén még nagyobb lelkesedéssel fogtunk neki a cserkészeknek és barátaiknak szervezett nyílt sítábor előkészítésének, mert egyre jobban
hajt minket, hogy egy olyan
téli “vakációt” szervezzünk,
ami a síelés és a bulik mellett
a közösség összehozásáról, a
különböző programokon való
részvételről és a közös kikapcsolódásról is szól. 2015-ben,
szakítva egy kicsit a hagyományokkal, visszatérünk a két évvel ezelőtti tábor helyszínére,
Vars-ba, a déli-Alpok második
legnagyobb egybefüggő síterepére. A régebbi SkiJAM-esek
előnyben lesznek, hiszen ismerik már a helyet és adottságait,
a most először velünk tartóknak

pedig megvan a lehetősége felfedezni egy új,
izgalmas síterepet, és
nem utolsó sorban a SkiJAM közösségének tagjává válni. A szórakozásról is gondoskodunk!
Lesz társasjáték-est, pókerezni is fogunk, tartunk borkóstolót is. A testünk mellett a lelkünk is
edzésben marad. Tartunk
misét is, mert arról mindig gondoskodunk, hogy a
síelők között feltétlenül legyen egy pap vagy lelkész.
Cserkészek vagyunk, elmaradhatatlan életünkből a
tábortűz, ahol énekelünk,
körjátékokat játszunk majd. A túra végén síverseny is
lesz, az oktatás pedig folyamatos a tábor ideje alatt.

mcs Hat nap hosszú idő. Milyen megfontolások
alapján választjátok ki a helyszíneket?
SVÉBIS MÁRK A legfontosabb a pályák tulajdonsága.
Azt mondják az eddigi résztvevőink, hogy inkább legyen a szállás gyengébb, csak a pályák legyenek kellően nehéz fokozatúak és hosszúak. A kék pálya már
a kezdőknek is könnyű pár nap után, ezért keressük
az egy fokozattal meredekebb pirosakat és a legnehezebb feketéket. A helyszín kiválasztásában fontos

Az Alpok (magya
rul Alpesek
néven is hívjuk) Eu
ró
hegylánca , amely pa nagy
keleten Szlovéniából és Ausz
triából Olaszor szágon, Svájcon
, Liechtensteinen és Németorsz
ágon keresztül
egészen Franciao
rszágig nyúlik.
Két fő vonulatra
, Ny
pokra és Keleti-A ugati-Allpokra szok ták
osztani. Legmag
asabb csúcsa a
francia- ola sz ha
táro
tó Mont Blanc, 48 n találha07 méter. A
hóhatár az északi
oldalon kb.
2500 méteren, a
délin 28 00
méter felett, a he
gység belsejében 30 00 méter
körül húzódik .

még, hogy lehetőleg kabinos sífelvonók legyenek, és viszonylag jól karbantartott pályák. Ami
ez utóbbit illeti, a franciák nem
jeleskednek benne, szemben az
osztrákokkal, de ez az ára annak, hogy noha mes�szebb van Franciaország, mégis olcsóbban kijövünk
a végén.

Sípályák színjelölései
Egy sípálya nehézségi
foka az útmutatón és
a
pályat áblákon színes
ábrákkal van megadva.
Ez
a nor mál hó- és időjár
ási viszonyokra vonatk
ozik.
Szervezett síterületeken
egyezményes jelöléssel
jelzik a nehézségi fokoka
t. A könnyű pályát kék
kel , a
középnehezet pirossa
l, a nehezet feketével
jelölik.
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Repülővel érkezik majd az élelem, és épül egy
ház csak az ő részükre. Jelenleg tanfolyamon
tanulják a gondozók, miként kell bánni
az Ausztráliában őshonos koalákkal.
Az egyedi igényű állatok cserébe majd
megmutatják, hogyan alszanak naphosszat.
Február elejétől lesz látogatható a Fővárosi
Állatkertben a két új jövevény.

A

távoli kontinens a világ egyik olyan vidéke, ahol
a legtöbb erszényes állat él. Közülük a legismertebb a kenguru, a koala, a vombat és az erszényeshangyász. Mindegyikre jellemző, hogy az újszülöttek embrionális állapotban, igen fejletlenül jönnek a világra, és az anyaállat testén kívüli, az emlőt
körülvevő erszényben fejlődnek tovább. A különleges
állatok az őshazájukon kívül csak kevés állatkertben
láthatók. Ezért is kitüntető eredmény, hogy hamarosan hazánkban is otthonra talál két kis állat. Hanga
Zoltánt, a Fővárosi Állatkert szóvivőjét kérdeztük.

mcs Aki koalát akart látni, legközelebb Bécsbe
kellett mennie. Ezen kívül Európa néhány városában, Észak-Amerikában, Szingapúrban és Japánban
tartanak ebből az erszényesből néhány egyedet.
Mivel érdemeltük ki, hogy Budapestre is jöhetnek?

Tudtad?

zényes. A koalaféA koala nem maci – ers
élő képviselője,
en
etl
lék családjának egy
vombat. A növényevő
a
ona
rok
bbi
ele
köz
leg
k,
tuszlevéllel táplálkozi
állat kizárólag eukalip
letét is. A helyi
ség
zük
éks
yad
fol
a
ebből fedezi
i
ezték el koalának, am
bennszülöttek ezért nev
húsz
a
ont
nap
es
Kép
t.
annyit tesz: nem ivó álla
r
tásokkal aludni. Amiko
órán át rövid megszakí
r többnyire
iko
am
l,
éjje
án
azt
ik,
megébred, esz
kül rágcsál. A fejtöébren van, megállás nél
gát: koponyaüregének
réssel sem fárasztja ma
el is sok energiát
ezz
,
víz
k
csa
éka
40 százal
takarít meg.
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HANGA ZOLTÁN Valóban nagyon szigorú feltételei vannak
a koala tartásnak, és örökké az Ausztrál állam tulajdona marad az összes egyed, bárhol is éljenek a világban.
Sok állatkert vágyik ezekre a kedves állatokra, azonban tartásukra szakmailag csak kevés alkalmas. Ahol
Ausztrália engedélyezte a koalák fogadását, ott természetesen a szaporodásuk is biztosítva van. Ezek az
új jövevények kerülhetnek tovább a világ állatkertjeibe,
így hamarosan hozzánk is. Egy szigorú szakmai szervezet döntése nyomán mi leszünk a következők a sorban,
több évnyi várakozás után. Mi ezt azzal érdemeltük ki,
hogy sikeresen tartottuk a másik ausztrál erszényest, a
vombatot. 2011 óta foglalkozunk ezzel a fajjal, és azóta két kölyök is született, ami óriási szakmai eredménynek számít. Erre figyelt fel az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA), és éves konferenciájukat
is hazánkban tartották. 600 szakember volt kíváncsi az
apróságokra, még a tengeren túlról is érkeztek érdeklődők. Ez volt a szakmai érv a koalák tartása mellett,
a másik inkább állat-diplomáciai. Az ausztrál hatóság
mérlegeli, hogy az adott állatkertnek mekkora a látogatottsága, milyen módon mutatja be az ausztrál állatokat, egyáltalán van-e komolyabb múltja az adott állatkertnek az ausztrál élővilág bemutatásában. Ez nálunk
szintén adott volt. Össze is állítottunk egy anyagot az
elmúlt 150 év ezzel kapcsolatos megjelenéseiből. Így
kerültünk a várólista élére.

yes
ens erszén
Renitgos
novemberi éjjelen az

mcs A kettőből

Egy átla
az egyik koala
ausztrál Campbelltownban letarmár biztos, hogy
a
tóztattak egy koalát, adta hírül
g
őrsé
rend
Németországból
a
ót
akci
Az
.
News.com
érkezik hozzánk.
kutyás egysége hajtotta végre,
egy vicces közleményt is írtak
Mi előzi meg a foaz esetről. „Hajnali kettőkor a
gadásukat?
y
Barr
a,
tagj
k
egyi
ég
egys
kutyás
HANGA ZOLTÁN Épül
egy koalára lett figyelmes, ami a
városi forgalomban szaladgált.
a koalaház a paBarry feltartóztatta a koalát, és
rasztudvarban, az
figyelmeztette a forgalomban való
istálló helyén. A
án
Ezut
ire.
élye
rohangálás vesz
án leendő gondozók
távozásra szólította fel, de miut
a koala a többszöri felszólításnak
pedig koalatartó
nem tett eleget, erősítést kért. A
európai állatkerpiőrka
rend
ni
ltow
kiérkező campbel
az
tekben sajátítják
k
tattá
tányság emberei letartóz
k. el az állatok sajáállatot, és rendőrautóba helyezté
Az állatvédelmi hivatal azt taná
át tos életmódjával
csolta a rendőröknek, hogy a koal
járó ismereteket.
femeg
erre
engedjék szabadon egy
A
Annak a szervelelő helyen, a forgalomtól távol.
or zése is folyamatkoalát utoljára akkor látták, amik
a
a bilincseit hátrahagyva kiszállt
ban van, hogy
rendőrautóból”.

miként tudjuk
biztosítani a folyamatos eukaliptusz
ellátást. Ez a mirtuszfélét Ausztrália térségén kívül
először Portugáliában termesztették, hiszen ott kapott helyet az első európai koala. Folyamatosan, nagy
mennyiségben Portugália és Anglia tud megfelelő takarmányt biztosítani az európai koalaállománynak. Ez
azt jelenti, hogy légi úton érkezik majd a két állatnak
való élelem, és arról is gondoskodnunk kell, hogy számukra tartalékot képezzünk. Üvegházban mi is nevelünk majd eukaliptuszt arra az esetre, ha valamilyen
ok miatt a légi szállítás átmenetileg nem működik. Lehet ilyen amiatt, mert kitör egy vulkán – gondoljunk
csak az izlandi esetre -, de lehet sztrájk, terrorcselekmény is az oka a kimaradásnak.

mcs A koalák 35 napig vemhesek a kölykükkel, akik
majd hónapokig erszényben fejlődnek tovább. Milyen korban választhatóak le az anyáról a kölykök?
HANGA ZOLTÁN Az egy évesnél fiatalabb kölykök nem
alkalmasak az önálló életre. A kifejlett fiatal nőstények hagyják el előbb az anyát, a fiatal hímek viszont
még két-három éves korukig az anyjuk közelében
maradnak. Mi két néhány éves hímet kapunk. An�nyi biztos, hogy idővel az egyiket kicserélhetjük egy
nőstényre, és bizakodva várhatjuk a hazai szaporodásukat.

Apróhirdetés

Pernahajder mackó

Apróhirdetésben igyekszik megválni egy éve vásárolt koalájától egy amerikai férfi. Szerinte ugyanis egy megátalkodott gazfickó a GumNut névre
hallgató kicsiny jószág. Az apróhirdetés azért nem
mentes a vicces tartalmaktól sem; ki tudja mennyi
mindebből az igazság! (Figyelem koalát még az
Egyesült Államokban is csak különleges engedéllyel
lehet tartani!)
A hirdetésben a tulajdonos leírja, hogy anno 3200
dollárért vette meg GumNutot, majd figyelmezteti a
leendő új tulajt, hogy cserébe nem megy bele. Ezek
után leírja a mackó jó és rossz tulajdonságait:

Jó tulajdonságok

• Szobatiszta, macskaalmot használ – többnyire…
• Az idő nagy részében kifejezetten csöndes, de ez
majd a rossz tulajdonságoknál is visszaköszön.
• Pókokat eszik. Nem vicc! Mióta velünk van, egyetlen pókkal sem találkoztunk a házban!
• Utálja a „Született feleségeket”, ami a feleségem
kedvenc sorozata volt, de ma már nem nézi.
• Egész jól kijön az egyik kutyánkkal (a másikkal
nem).
• Imád kocsikázni.

Rossz tulajdonságok

• Rengeteg eukaliptuszt eszik, ami nem
túl olcsó mulatság.
• Alapvetően úgy
tűnik, hogy az eukaliptusz úgy működik
a koaláknál mint a
drog: ha GumNut
már egy ideje nem
fogyasztott belőle,
agresszívvé, és erőszakossá válik.
• Megerőszakolta és megölte a feleségem cicáját,
Miss Kitty-t. (Őszintén szólva ezt először a jó
tulajdonságok közé akartam tenni, mert már két
éve próbáltam megszabadulni attól a haszontalan
macskától.)
• Imádja a Vin Diesel filmeket. Nem tudni miért, de
tényleg imádja őket.
• Rettentő éles fogai és karmai vannak, amiket igen
sűrűn használ is.
• Kifejezetten csöndes, nagyon jól lopakodik.
Leginkább akkor, amikor a feleségemet akarom
megcsókolni. Engem ez kifejezetten zavar, de
hátha téged nem.
• Néha egészen büdös, és nem könnyű megfürdetni.
Általában kloroformos ronggyal kell elkábítani
ahhoz, hogy be tudjam tenni a vízbe.
• Amikor már a vízben van, általában minden
rendben. De amíg bele nem teszed, ő karmolni és
harapni fog, te pedig vérezni!
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Művészi alakzatok a Nagy Jégszobrásztól.
December első napjaira sokféleképpen
emlékszünk. A városban a fűtött házak, az
épített környezet melege miatt enyhe téli
napok jöttek, míg a budai hegyekben és a
környező településeken az ónos eső tett
jelentős kárt a természetben. Egyszerre
nyújtott festőien szép látványt és félelmet
keltő erőt a jégdíszes táj.

H

űvösvölgyben volt olyan utca, amelynek az
egyik felén nyoma sem volt a jégnek, míg a
másikon kerítést döntött a jég súlya alatt letörött faág. Valóban, az időjárási körülmények érzékenysége miatt pár fok különbség is okozhat katasztrófákat.A Nagykovácsiban élők is sziréna hangjára
kaphatták fel a fejüket, a tűzoltókat Lakatos Gergely riasztotta. A Tisza-kastély parkjában és a Julianna-majori cserkészpark területén először csak a
vékonyabb gallyakat húzta a ráfagyott ónos eső, de
ahogy szakadt tovább, egyre vastagabb rétegben ült
meg a jég a fákon. A súlyt aztán már az öles vastagságú ágak sem bírták tovább tartani. Gergő eddig ismeretlen morajlásra figyelt fel, amint a távolban, recsegve törtek meg a fák.
A közúton jöttem a kastély felé, ahol
oldalról egészen behajoltak a fák a rájuk nehezedő tömeg miatt. Mivel az itteni fák között sok az értékes, történelmi jelentőségű, ezért azokat különös
gyengédséggel kell gondozni, metszeni. A közútkezelő
dolgozói évközben folyamatosan vágják a fák lombjait a zavartalan közlekedés érdekében, ezért láthatjuk azt a néhány méteres kockát kivágva a lombozatból. A kastély területén viszont egy tájkert van, ami
örökségvédelmi oltalom alatt áll, amint a műemlékháznak minősülő kastély is. Az időjárás persze ezt
nem tartja számon, és időről-időre pusztítást végez
LAKATOS GERGŐ
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a környezetben. Amit mi, cserkészek tehettünk, hogy
a lehető legnagyobb mértékben együttműködtünk a
katasztrófavédelemmel, a rendőrséggel és a tűzoltósággal. A mi öreg fáink szakadtak a Nagykovácsiba
bevezető útra. A bajban mindenki számíthatott a másikra, működésbe lépett a bajtársiasság. A tűzoltóknak is felajánlottuk a segítségünket, mondván: van
két komolyabb fűrészünk, miben tudunk ezzel nekik
segíteni a kastélyon túli munkákban. Később forró
teát vittünk a terepen dolgozó rendőröknek, akik az
elakadt forgalmat irányították.

mcs Milyen károk keletkeztek a park területén?
LAKATOS GERGŐ A kerti szaletli (fedett pihenőhely) teteje berepedt a rádőlt fák alatt. Más hasábok a kerítést zúzták szét, de szerencsére embert, és épületet
nem ért sérülés. Tíz-tizenöt fa dőlt ki, néhányat megfogtak a társai.

mcs Látva a tűzoltók munkáját, tudtatok tőlük
tanulni a kármentesítésről?
LAKATOS GERGŐ Igen, nem szabad ész nélkül nekiesni a
favágásnak. Figyelni kell a távvezetékekre, és megtervezni, merre dőljön a fa. Sok esetben azt láttuk, hogy
először több kisebb darabot metszenek le, hogy végül
az utolsó darab fa ne dőljön se házra, se vezetékre. Így
is sok kár érte a környékbelieket, mert a ráfagyott jég
súlya az elektromos vezetékek egy részét elszakította. Majdnem egy napig nem volt áram, így lámpa, internet, bizonyos helyeken fűtés sem Nagykovácsiban.
Ezért például a bolt sem nyitott ki. Hajlamosak vagyunk
megfeledkezni arról, mennyire ki vagyunk szolgáltatva
a civilizációnak, és a természetnek egyaránt. Érdemes
otthon ilyen esetekre feltankolni tartós élelmiszerből,
vagy egyszerű gyertyákból, elemekből.
Mátyás Lőrinc lélegzetelállító filmet készített egy drón segítségével a nagykovácsi
jegesedéről, amit itt tudsz megnézni: www.
youtube.com/watch?v=ixCFg6-PB0M

Tudtad?

Mitől ónos az eső
?

Az „ónos” vagy
„ólmos” eső a m
agyar nyelv eg
játos kifejezése
yik sa, amelyet már
a le
meteorológiai
tankönyv (Ber de gelső magyar nyelv ű
Áron Kolozsváro
ben kiadott Lé
gtüneményt an
tt 18 47a) is ha sznál. A
a latin nyelvek
ge
ben „fagyott”,
„darás” vagy „tú rmán és
esőnek ” nevezik
lh űt
. Az ón, illet ve
ónos szavunk ős ött
ugor eredet ű, s
i, finnegy 1138 -ból sz
ár mazó írá sos
fordul elő elős
zör. Feltehetően
emlékben
az ősi onu, olnu
alakult át . Az ól
szóból
om
oklevelekben, de újabb keletű szó, 1490 -től
szer
a kettő jelenté
se csak a XIX. sz epel
ban különült el
eg
áz
úgynevezett fe ymástól. Ettől kezdve jelöli az ad kete ónt, az ón
ólom az
pedig az akkor
ónnak nevezett
még fehér
fémet . Az ónos
és az ólmos jel
régóta ha szná
zőt is
ljuk. Az ágakra
ráfagyott esőv
nagyon ha sonl
íz látványa
ít a fémmel be
fu
tta
nen az elnevezé
tott tárgyakhoz
s.
, in az említett fém Valójában tehát közvetlen kö
ze nincs
ek hez az ónos
esőnek .
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intercserkész

körkép

szemezgetés
a cserkészvilágból

Cserkészfotósok

A Cserkész Fényképmisszió
Versenyt azzal a céllal szervezték, hogy elősegítsék egy
új, fotós cserkészközösség
létrejöttét (http://photomissions.scout.org) a scout.org oldalán. (A scout.org a WOSM,
azaz a Cserkészmozgalom Világszervezete hivatalos oldala.) A versenyre október 20-áig
80 országból több mint 2000
fotó érkezett. A zsűri a világszövetség és a Pichit.me nevű
fotós weboldal szakembereiből és önkénteseiből állt, akik
gondosan mérlegelték a beérkezett alkotások tekintetében
a kreativitást, a képminőséget, a vizuális megoldásokat, és azt, hogy mennyire illeszkednek a fotók a
cserkésztevékenységekhez. Három fő témában és az
„egyéb missziók” témában lehetett pályázni. A „közösségi szolgálat” témáját egy venezuelai cserkész
nyerte meg, a „cserkészet a természetben” kategóriában egy madagaszkári, a „legjobb cserkész pillanataim” kategóriájában pedig egy görög cserkész kapta
a fődíjat. A zsűri végül nagyon
elégedett volt. Az összes díjazott nevét itt olvashatod: http://
scout.org/node/48541. Ha regisztrálsz az oldalon, a képeiket is meg tudod nézni. (Nyelvtudás szükséges!)

AUSZTRIA
Kilencéves fiú
hozta a lángot
A felső-ausztriai Tizian Ronacher gyújtotta meg a Békelángot idén Betlehemben,
a Születés Templomában.
16 Magyar Cserkész

PORTUGÁLIA

A portugáliai Braga város cserkészei a lánggal 2014.
december 14-én.

ANGLIA
A hercegné látogatása
Tizian, a kilencéves linzi fiú ezután a tiroli Völs Cserkészcsapatához vitte a lángot. Több mint ezer cserkész ünnepelte szerte a világon a Békelángot december közepén a legnagyobb osztrák protestáns templomban, a Gusztáv-Adolf templomban Bécsben, a
béke üzenetét közvetítve családjaiknak, közösségeiknek és barátaiknak.

NORVÉGIA
Békeláng a világ tetején
Norvégiát is
megjárta a Békeláng. A hurtigruti parti úton
vitték el Honningsvåg-be, a
kontinens legészakabbra fekvő városába, majd
innen busszal szállították Európa legészakibb pontjára, a
Nordkappra.

December elején Katalin cambridge-i hercegné (Vilmos brit királyi herceg, Cambridge hercegének felesége) és Steve Judge, paratriatlon világbajnok látogatta meg a lelet-londoni, 23. számú Nyárfa Cserkészcsapat kiscserkészeit. A látogatás az Egyesült
Királyság Cserkészszövetségének egyik projektje keretében valósult meg. A „Légy résen még jobban”projekt hasonlít a mi uniós programunkhoz, az a célja,
hogy közelebb hozza a cserkészeket és a helyi közösségeket, és új tagokat nyerjen meg a szövetségnek.
Nekik is az a fő céljuk, hogy minél több gyereknek legyen lehetősége megtapasztalni, milyen kalandos és
vidám élményekben lehet része a cserkészek között,
miközben számos területen fejlesztheti magát.

súlyosan megsérült. Szívós munkával, nagy erőfeszítések árán azonban hamar lábra állt, és mára a mozgássérültek egyik speciális sportjában, a paratriatlonban jeleskedik. A kiscserkészek a nap folyamán elsajátították a jelnyelv alapjait, és azt is megtapasztalhatták, miként tájékozódnak a vak és látássérült emberek. A legjobbak jelvényt is kaptak a nap végén.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

Obama elnök még májusban találkozott az oklahomai
cserkészlányokkal, a Fehér Ház tudományos vásárán. A lányok arra kérték, hogy kedvükért viseljen ő is
olyan tiarát egy fotó erejéig, amilyet ő szoktak. A humoráról is jól ismert elnök természetesen teljesítette
a kérést. A fotó azonban csak november végén került
napvilágra, amikor a Fehér Ház fotósa év végi képrendezgetése között megtalálta a sok ezer kép között.

Katalin hercegné és Steve mint a cserkészek sok más
önkéntese, a legnagyobb természetességgel vetette
bele magát a csapat mindennapi tevékenységeibe. A
látogatáskor a program a sokszínűség és befogadás
témája köré szerveződött. A vendégek részt vettek a
sor- és csapatjátékokban, melyek a fogyatékossággal kapcsolatos tudatosságot is növelték. Steve néhány éve autóbalesetet szenvedett és mindkét lába
Magyar Cserkész 17

a hónap képe

Cserkészkarácsony
Kezeket a magasba!
fotó: 205.
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téli

túraruházat

N

incs olyan, hogy rossz időjárás,
csak nem megfelelő öltözék” –
halljuk néha azoktól, akik nem hajlandók
útiterveiket olyan apróságok miatt
megváltoztatni, mint például egy kisebb
hóvihar… És ebben van valami – na, nem a
hóviharban, bár ott is lehet érdekességeket
találni, hanem a mondásban.
„

Ruházatunknak – akármilyen élethelyzetben vagy
évszakban is vagyunk – meg kell felelnie a körülményeknek. A melegebb időszakban ez kevésbé problematikus, mert a rosszul megválasztott öltözék inkább kellemetlenséget, mint veszélyt jelent, ám télen
ne találomra válogassunk ruhadarabokat, ha terepre
indulunk. Legutóbb a fejfedőket és kendőket veséztük ki, most lássuk a többit.

alsóruházat
Aki belekóstolt már a téli sportokba, nyilván sejti,
mi következik itt. Bizony, a testhez szorosan simuló
technikai öltözék lehet az első védelmi vonalunk a hideg elleni küzdelemben egy téli túrán. Ne feltétlenül
gondoljunk itt klasszikus jégeralsóra, inkább műszálas nadrágra és felsőre. Az anyagválasztás nem mellékes, ugyanis a manapság széles körben használt,
jó minőségű nejlon lényegesen gyorsabban szárad,
mint a pamut, ugyanakkor nem feltétlenül kényelmetlenebb viselet, bár tény, hogy kevésbé tart melegen, mint a természetes anyagok. (Persze próbát tehetünk a merinói gyapjúval is, mely egyesíti a kettő
előnyös tulajdonságait, az ilyen anyagú ruhadarabok
ára azonban meglehetősen magas.) Természetesen
mindig a várható időjárás és a terepen töltött időtartam, továbbá a tevékenység függvényében döntsünk
arról, van-e szükség az ilyen típusú alsóruházatra,
esetleg csak az éjszakai pihenő idejére kell felhúzni.
Ez azért kulcsfontosságú, mert jellegéből adódóan
ezt a legmacerásabb dolog levenni, ha mégse lenne
rá szükség.

köztes rétegek
Nem mellékes, hogy mi kerül az alsóruha és a kabát
közé. Ezeknél a ruhadaraboknál is abból induljunk ki,
hogy tél van és hideg. Ennek megfelelően a hosszú
ujjú, gumírozott mandzsettával és magasított nyakkal ellátott pólók a legideálisabbak, különösen, ha
műszálasak.
A pulóverek és kardigánok tekintetében is próbáljunk
magas nyakú, állítható vagy gumírozott mandzsettával rendelkező darabokat választani. (Hogy cipzáras, részlegesen cipzáras vagy cipzár nélküli-e, az
már részletkérdés: előbbieket könnyebb le- és felvenni, utóbbiak hőtartása viszont előnyösebb.) Külön jó
pont, ha zsebei vannak, esetleg ha kapucnis, ez utóbbi ugyanis egy állandóan kéznél levő további réteget
jelent fejünk számára.

kabát
Téli használatra szánt kabát kiválasztásánál a következő szempontokat vegyük figyelembe: legyen
kapucnija, mely nem csak a csapadéktól, hanem bizonyos mértékig a széltől és a hidegtől is véd; a szabályozható mandzsetta és a magas gallér is a hőtartás érdekében fontos; a zsebkiosztás is lényeges, hiszen ezekben a zsebekben el kell férjen a sapka, sál,
kesztyű, nem is beszélve az olyan apróságokról, mint
a napközbeni nasi vagy a mobiltelefon. Az anyag vonatkozásában a lélegző béléssel ellátott, jó minőségű poliamid/poliészter vezet, mely kellő mértékben
szélálló, vízálló és gyorsan szárad. A kivehető bélés
mindig előny, mert így jobban tudjuk kombinálni rétegeinket az adott időjárási viszonyokhoz. Nagy általánosságban egyébként praktikusabb egy vékonyabb
túrakabát, amit aztán a béléssel vagy pulóvereinkkel
úgy „turbózunk fel”, ahogy a körülmények kívánják –
már csak azért, mert tapasztalataink szerint télen is
kifoghatunk egy pár igazán enyhe napot a terepen,
és akkor nem mindegy, hogy a legkülső rétegünk milyen vastag. Márpedig kívül mindig kabátot érdemes
viselni, lévén ez a leguniverzálisabb, legtöbb zsebbel
és általában legnagyobb védelemmel (magas gallér,
kapucni, stb.) rendelkező rétegünk.

nadrág
A nadrágok vonatkozásában mindenképp az időjárástól és a tereptől függően válasszunk, de érdemes
valamivel vastagabb, és lehetőleg vízálló darabot választani. Amennyiben ez nem lehetséges, még mindig

hagyatkozhatunk külön
kapható esővédőre, mely
elég bő ahhoz, hogy nadrágunk fölé (akár bakancson
át) felhúzzuk. A kamáslit se
feledjük (lásd lejjebb), hisz
a nadrágszár jelentős részét lefedi, jelentősen növelve ruházatunk védelmét.
Egyesek talán a sínadrágot is megfontolnák… Ez
megint attól függ, mennyi
időt töltünk mozgással és
egy helyben, és milyen hőmérsékleten. Tapasztalataink szerint, ha alapvetően
mozgásban vagyunk, akkor
a sínadrág megengedhetetlenül meleg tud lenni.

kesztyűk
A többes szám nem tévedés: ahogy a fejfedőknél,
úgy a kesztyűknél is érdemes többet, legalább két
párat magunkkal vinni. Az egyik mindenképp legyen
egy (legalább részlegesen) vízálló pár. Az orkán és
softshell borításúak kellően erősek és megbízhatóan védenek a nedvességtől, illetve a széltől, de precízebb munkáknál (menedékállítás, főzés, stb.) túlságosan bumfordiak. A precíziós feladatokhoz ezért
megfontolandó a vékonyabb bőrkesztyű vagy a sztreccskesztyű (vékony kötött kesztyű) használata. Ez
utóbbi például elenyésző áron kapható, ahhoz képest, hogy milyen hasznos, és milyen kis helyet foglal a zsebünkben. Emellett egész meleg és könnyen
szárad.

bakancs & kamásli
Mivel megszámlálhatatlanul sokféle bakancs kapható manapság, vásárláskor az elsődleges szempont
az legyen, hogy a leendő lábbeli vajon mely évszakokban alkalmas a viselésre, illetve nekünk mikor
lesz szükségünk rá. A mi éghajlatunkon a teljes bőr
felsőrésszel bíró darabok a legideálisabbak, még akkor is, ha lélegző membránnal nem rendelkeznek. A
bőr megfelelő ápolás mellett tartós és erős, illetve
mérsékelten vízálló. A gyöngyvászon betétekkel ellátott bakancsok havas-saras időben már impregnálást is igényelnek ezeken a felületeken, márpedig az

impregnálóanyagot
valamivel nehezebb
és drágább beszerezni. Ma már szinte természetes, hogy
egy jobb minőségű
túrabakancs lélegző
béléssel (pl. Gore-Tex
vagy SympaTex) rendelkezzék, akkor is,
ha nem csillagászati
áron kerül forgalomba. Mindenesetre ellenőrizzük a lábbeli
címkéjén, illetve kérdezzük meg az eladót, hogy megbizonyosodjunk róla.
Fontos szempont
még a talp kialakítása
is, ugyanis télen számolnunk kell a hóval és a jéggel is. Aki tehát egyszerű utcai egészcipőben képzeli el magát egy téli túrán, legalább ellenőrizze
(minimum városi havon), hogy a talp recéi megfelelő tapadást biztosítanak-e.
Mivel mostanság a magas szárú túrabakancsoknál gyakoribbak a bokáig érő szárral rendelkező
típusok, nem érdemes spórolni egy jobb kamásli árán. A kamásli vagy bokavédő manapság általában gyöngyvászonból készül, eltérő hosszal
és színekben. Feladata a bakancs bokarésze és
a nadrág szára közötti nyílás, illetve az alsó lábszár víztől, sártól, portól és hótól való védelme.
Nem különösebben elegáns, viszont túlzás nélkül
nagyon hasznos felszerelési tárgy. Le- és felvétele – ha már hozzászoktunk – egyszerű, de érdemes alaposan begyakorolni, még éles használat
előtt. Ügyeljünk rá, hogy a gumis beszabályozópántok segítségével szabjuk magunkra, ugyanis egyedül így láthatja el teljes egészében funkcióját.
És ha már bakancs, a zokniból is érdemes melegebb változatot beszerezni, lehetőleg magas, gumírozott szárral, mely a bokát is megbízhatóan
fedi. Egy meleg talpbetét sem árthat ilyen időre,
mert egy egész napos túra végén még egy rendesen impregnált lábbeliben is fázhat a lábfejünk...

még több tipp!
facebook.com/

20 Magyar Cserkész

vadon szava

szöveg&fotó: Monty&Reál
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akatos István meseregényének főhőse egy Zalán nevű kisfiú, akihez egyszercsak beállít egy
Székláb nevű, bagószagú öregember, aki arra
kéri, csomagoljon, mert indulnak. Nem maradhatnak
a lakásban, hiszen akit a szüleinek vél, azok valójában nem azok, kicserélték őket, az igazi szüleit pedig
elrabolták, Dobozvárosba vitték.
„És bármilyen rettenetes hely is az a Dobozváros,
az alsó tagozatos napközinél nem lehet rosszabb.
Zalán erről szentül meg volt győződve, szemernyi
félelem sem volt hát benne.”

A steampunkos hangulatú, képregénybetéttel ellátott ifjúsági regényben Zalánnal együtt kereshetjük
a válaszokat olyan fontos és időszerű kérdésekre,
mint az emberek egymástól való elidegenedése, és
a környezetszennyezés. A cselekmény itt-ott bonyolultabb, mint kellene, helyenként pedig a(z eredeti)
Grimm meséket is túlszárnyalóan kíméletlen, de fő
erénye, hogy igazán a gyerekek gondolatvilágát tükröző megoldásokkal rukkol elő. A szerző fantáziájára sem lehet panasz: van itt minden, ami egy igazi
steampunk világhoz kell: Székláb kerttel együtt síneken guruló, expresszek elől félreugró háza, amit
a sufniból előtúrt szerszámaival és a saját két kezével tákolt össze, aztán a hidraulikusan megemelt
tóvíz, helyváltoztató lomtárak, csillaggyurma, leszerelhető száj, és persze a fura szerzetek sem hiányozhatnak. Jónás, a sértődősen gőgös kecske és a munkamániás mosómedve, aki a háztartást vezeti, ja, és
ne felejtkezzünk el a tehénről, ami a titokzatos konyhaszekrény lakója, hogy ne kelljen naponta friss tejet venni…

Részlet a regényből

Leereszkedtek a tófenékre. Székláb határozott léptekkel masírozott előre, Zalán viszont azonnal térdig merült a sárban, és szégyenszemre orra bukott.
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fölött, a vízréteg túloldalán egy halraj gyűlt össze, és
– és rajta nevetnek. – Nincs jobb dolgotok? – kiabálta
feléjük Zalán. Ám a halaknak eszük ágában sem mutatkozott továbbúszni, vidáman csapkodtak uszonyaikkal, és majd megpukkadtak a nevetéstől.
Szépen vagyunk, ha már a halak is kiröhögnek – dohogott magában a fiú. Más körülmények között önfeledten dagonyázott volna, mert azért valljuk be,
fene jó érzés fülig elmerülni a lágy sárban, és tetőtől talpig koszosnak lenni, de ha kinevetik az embert, az rögvest elveszi a kedvet a mókától, különösen, ha buta halak mulatnak a nyomorúságán. No
meg az a rusnya béka, amelyik az imént csatlakozott
a kárörvendő bandához. Ráadásul még hideg is volt,
az a fránya szél még a tófenékre is befújt. Zalán dideregve összehúzta magán mocskos kabátját, nyakát, amennyire csak tudta, behúzta, és belelépett az
öregember lábnyomába. Nem süllyedt el, sőt olyan
biztos talaj volt a lába alatt, mintha betonon állt volna. Nagyszerű – ingatta a fejét, és mert nem kívánta
tovább szórakoztatni a tó lakóit, végig a talpnyomokon maradva Székláb után ugrabugrált. A halak és a
béka követték, hátha láthatnak még néhány kinevetni való hasra esést. Székláb egy árok mellett állt, a
szerszámos ládájában kotorászott.
– Végre előkerültél – vetette oda félvállról Zalánnak.
– Jegyezd meg, hogy amikor velem vagy, nem játszadozunk, hanem dolgozunk! Keményen dolgozunk.
– Felemelkedett a ládából, és a fiú felé fordult. – Te
meg hogy nézel ki? Zalán már éppen nyitotta volna a

Prüszkölve próbálta magát kiszabadítani. – No,
mi van? – fordult vissza Székláb. – Mi ez a locsipocsi? Nem élvezkedni jöttünk, dolgunk van, fiacskám.
Szedd össze magad, és maradj a nyomomban, akkor
nem fogsz elsüllyedni. – Ezzel az öreg továbbment.
– Köszönöm a segítséget – morogta félhangosan Zalán, miközben nagy nehezen kikászálódott a sárból.
Mindene csupa mocsok lett, és jó modor ide vagy
oda, kiköpött egy jókora barnás ragacsot. A szeméből
is kikaparta a sűrű, hideg masszát, és amint ismét viszonylag normálisan látott, észrevette, hogy a feje

Fülpresszum

szamárfül

Lakatos István:

Lakatos István (Budapest, 1980. november
10.) író, képregényrajzoló és illusztrátor.
Az általános iskolát
Kiskunhalason járta
ki, Kecskeméten, a Piarista Gimnáziumban
érettségizett. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen diplomázott. Az Új Ember
ifjúsági lapjába, a Teofilba írt filmajánlókat és
készített képregényeket. 2006-tól rendszeres résztvevője képregényes pályázatoknak.
2011-ben jelent meg Dobozváros című regénye, amely megnyerte az Év Gyermekkönyve
2011 díjat. Legújabb regénye a 2014-ben
megjelent Óraverzum.
Dobozváros
Megjelenés éve: 2011
Kiadó: Magvető kiadó
Műfaj: ifjúsági regény
Terjedelem: 328 oldal
A szerző illusztrációival

száját, de inkább meggondolta magát. Kiabálni akart
és méltatlankodni, bepanaszolni ezeket a kárörvendő, büdös halakat és kövér béka cimborájukat, aztán emlékeztette magát, hogy ha nem teszi azt, amit
Székláb mond, bizony lehet, hogy soha nem találja meg a szüleit. Ezért csupán annyit mondott, hogy
„elestem”. – Gyere ide, megszárítalak – vonta magához Székláb. Itt-ott megpaskolta a
fiút, Zalán kabátja pedig hamarosan száraz
és finom meleg lett. Közben a fiú válla fölött
a bámészkodókra nézett, s mérgesen összevonta szemöldökét: – Ejj, de rég ettem már
halászlevet – kurjantotta, s a halak egyszeriben, huss, elúsztak. Csak a béka lebegett
a vízben, gülü szemeit Széklábra szegezve,
szája bárgyú vigyorrá görbült. Székláb farkasszemet nézett vele egy darabig, majd
miután tudomásul vette, hogy nagyon buta
ez a béka, közölte vele, hogy békacombot
is nagyon régen evett már. A béka csak nézett, nézett értetlenül, míg nagy sokára
felbukkant egy hal, oldalba bökte, s orrával
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eltaszigálta onnan. –
Most pedig munkára! – dörögte Székláb. Meglóbálta csavarkulcsát. – Míg én a tavat javítom, te szépen
összeszeded ezt a sok szemetet, amit a derék emberek széthajigáltak. Miféle szemetet? Zalánt annyira
lekötötte saját nyomorúsága, hogy észre sem vette
azt a rengeteg hulladékot, ami a tó fenekét borította. Gumiabroncsok, hordók, konzervdobozok és egyéb
rondaságok hevertek szanaszét, kész szeméttelep
volt körülötte.
– Mégis, hogy szedjem fel ezeket? Kicsi vagyok, nem
tudok megemelni egy ekkora hordót – méltatlankodott. – És különben is: hova tegyem? – Hova, hova, a
zsebedbe – dörmögte Székláb. – A kabátod már nem
sajnálom, így is tiszta mocsok vagy. No, eredj, tedd a
dolgod, és hagyd, hogy én is végezhessem a sajátom!
Mielőtt Zalán bármit mondhatott volna, eltűnt az
árokban. A fiú tanácstalanul álldogált, a fejét vakarta, és azon töprengett, hogy mégis, hogyan kezdjen
hozzá a szemétgyűjtéshez. Az árok mélyéről csörömpölés hallatszott, majd Székláb fogak közt szűrt szitkozódása, majd egy kiáltás: – Nem hallom, hogy járna a kezed! Zalán dünnyögve elindult az
egyik gumiabroncs felé. Lábnyomok
híján óvatosan lépdelt, hiszen nem
akart újból elsüllyedni. Az kéne
még csak, így is főhet a feje,
hogy mihez is kezdjen ezzel
a sok kacattal. Töprengett
még egy kicsit, aztán eszébe
jutott, hogy: miért nem
teszi, amit Székláb
mondott? Amióta találkozott
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szamárfül

az öregemberrel, rá kellett volna jönnie, hogy semmi nem olyan unalmasan működik, ahogyan azt korábban megszokta, ha egy kecske beszélhet, ha egy
egyszerű szerszámmal felemelhetik egy tó vizét, ha
halak nevethetnek rajta, miért is ne férne bele ez
a rengeteg szemét egy kabát zsebébe? Mindezt továbbgondolva napnál is világosabbnak tűnt, hogy bizony a nagyobb darabokat, akár egy papírgalacsint,
egyszerűen csak össze kell gyűrnie. Így tett hát. Megemelte a gumiabroncsot – kicsit nehezen ment, mert
nagyon csúszott a rárakódott zöld nyálkától -, összenyomta a két oldalát, azután ismét összenyomta, és
lám, nagyjából feleakkora lett. Zalán elvigyorodott,
tetszett neki ez a meglepő fordulat, apró kis gömbbé
gyúrta az abroncsot, és belepottyantotta a zsebébe.
Azután egy gusztustalannak tetsző olajoshordót né-

zett ki magának, egészen kicsire sajtolta, majd ment
az is az abroncs mellé. A hordó mellett fekete tócsa
sötétlett. Zalán feltekerte, akár egy szőnyeget, kétrét
hajtotta, és már el is tűnt zsebében a többi szemét
mellett. Soha nem volt ilyen jó móka a takarítás! Egy
hínárral benőtt biciklivázból emberkét hajtogatott,
mielőtt végzett volna vele, egy lyukas vödörből pedig egy nagyon elegáns hadvezéri csákót. Olyannyira belefeledkezett a munkába, hogy észre sem vette
azokat az apró, nyálkás kupacokat, amelyek lassacskán köréje gyűltek. Egyre több emelkedett ki a tófenék iszapjából, minden mozdulatát követték, s mikor
Zalán épp egy lyukas bádoglavórral volt elfoglalva,
mintha valami jelre tennék, egyszerre ráugrottak a
fiúra. • Az idézet forrása: kiadok.lira.hu
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láng története 1986-ra nyúlik vissza. A karácsonyt megelőző szentestén sugározta a Fény
a sötétben című adakozó műsorát az osztrák televízió. Az adás során az egyik
meghatódott néző köszönetképpen lámpást nyújtott
át az ajándékozóknak. Innen
eredeztethető a Betlehemi Békeláng ötlete, amelyet
egy Habsburg Rudolf nevét
viselő osztrák cserkészcsapat karolt föl.

Azóta minden évben osztrák
cserkészküldöttség indul Jézus szülővárosába, hogy az
ottani örökmécsesről meg�gyújtott lángot Európába hozza. A születés helyét örökmécsessel megvilágított csillag jelöli a Születés Templomában. Ebből a mécsesből vesznek minden évben
lángot az osztrák
cserkészek, hogy
lámpásba zárva repülővel elvigyék Bécsbe és
továbbadják az
egyes országok,
nemzetek cserkészküldöttségeinek. A
Magyar Cserkészszövetség képviselői 2014. december
13-án vették át és
hozták haza Magyarországra a lángot, az ünnepélyes
láng-átadó ceremóniára 2014. december 14-én, Budapesten, a fasori református templomban került sor.
Bécsben Rozgonyi Róbert őv. (789.), Budapesten Jóvér
Ákos csst. (802.) örökítette meg az eseményeket.
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találmányok, amik

Az agyvezérelt exoszkeletontól a tűmentes
injekcióig – találmányok a múlt évből,
melyek korunk fontos kérdéseire reagálnak.
Nemcsak felesleges kütyük, amik például
gyorsabban töltik a mobileszközöd, vagy
„forradalmian új” megoldásokat kínáló
alkalmazások, hanem tényleg olyan
fejlesztések, melyeknek hosszú távú hatása
van, és jobbá teszik a világot!

1. ReSound LiNX hallókészülék

A ReSound LiNX egy Iphone-hoz fejlesztett eszköz, melyet februárban mutattak be a Mobil Világkonferencián.
A készülék bluetooth
kapcsolaton keresztül
kommunikál a telefonnal, és lehetővé teszi a
használójának, hogy a
hangerőt a mobiljával
állítsa be. A hallókészülék így észrevétlenebb
a hasonló eszközöknél.
Az igazi segítség azonban az, hogy a telefon ReSound
alkalmazása rögzíti az elhangzottakat, a felhasználó
így utóbb is hozzáfér. További extra, hogy személyre lehet szabni a beállításokat, többek között helyhez kötött
hangerő-szabályozást is be lehet programozni az alkalmazás segítségével.

2. Mobilhálózat a hátizsákban
A Vodafon Alapítvány
idén februárban mutatta be instant mini
mobilhálózatát. A hordozható mobilhálózat
minden alkatrészével
együtt elfér egy hátizsákban, a tömege
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is figyelemreméltó, alig több mint 11 kg. (A prototípus
91 kilós volt!) A hálózat teljeskörű felállítása körülbelül 10 percet vesz igénybe, és óriási segítséget jelent
a katasztrófa sújtotta területeken dolgozó segélyszervezetek munkatársainak. A mini mobilhálózat akár öt
készüléknek biztosít egyidejű hívást, és többezer sms-t
lehet egyszere kiküldeni segítségével.

3. Foldscope – összehajtogatható
mikroszkóp papírból

A Stanford Egyetem
biomérnöke, Manu
Prankash márciusban fejlesztette ki a
féldolláros áron kínált papír mikroszkópját, amit Foldscope-nak nevezett
el. A rétegelt kartonból készített eszköz alig nagyobb egy könyvjelzőnél,
mikrolencséje a megfigyelt tárgyakat 2000-szeres nagyításban képes megmutatni. Ez az olcsó, testreszabható és könnyen összeszerelhető mikroszkóp tökéletes
eszköz a tudományok iránt érdeklődő gyerekek számára, de alkalmas arra is, hogy a kutatók alapfelszerelése
legyen olyan szegény területeken, ahol a költséges laborok előállítására nem állnak rendelkezésre források.

4. Napenergiás országút

Egy idahoi (USA)
startup válalkozás,
a Solar Roadways
májusban került
címlapokra, miután
szétterítették vírusvideójukat a neten.
Edzett üveg és napelemek felhasználásával a cég létrehozott egy „okos”, mikroprocesszor-vezérelt, energia-termelő felületet, amely alkalmazkodik

5. A világ legkisebb és leggyorsabb
nanomotorja

Texasi kutatók egy új nanomotort fejlesztettek ki, ami
500-szor kisebb, mint egy sószem! A motor 18.000-es
fordulatszámon pörög (mint
egy repülőgép-motor), és
erre 15 órán át képes. A korábbi nanomotorok sokkal
lassabbak voltak, és csupán
néhány percig működtek. Az
igazi áttörés azonban az,
hogy a nanomotorok csoportosítva szinkronban képesek működni, és hamarosan sor kerülhet rá, hogy segítségükkel rákölő gyógyszereket juttassanak a sejtek
belsejébe.

6. Agyvezérelt robotruha

Juliano Pinto, egy 29 éves rokkant férfi kezdőrúgásával indult a foci vébé tavaly nyáron. Juliano egy agyvezérelt exoszkeletont viselt, melyet a Duke Egyetemen fejlesztettek ki. A találmány
elektródák segítségével az agyhullámokat fizikai
mozgássá alakítja.
A civil Walk Again (járj újra) projekt résztvevői remélik,
hogy a robotruha segítségével a lebénult emberek idővel búcsút vehetnek a kerekes széktől.

7. Szemvizsgálat okostelefonnal

A Stanford egyetem tudósai olyan szenzort fejlesztettek ki, amely képes a szembe ültetett parányi eszköz
segítségével vizsgálni a zöld hályogot. A technológia az
okostelefon kameráját használja, és segítségével megelőzhető a vakság világszerte. A zöld hályog bárkinél
kialakulhat, a 40 év feletti lakosság kb. 2%-át érinti ez
a betegség. A glaukóma néven is ismert kór a látóideg
károsodásával jár, és sokszor nehéz hamar felismerni.

Idén októbertől
lehet majd megvásárolni a találmányt, melynek
kifejlesztéséhez
közösségi finanszírozás segítségével teremtették
elő a forrásokat.
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a meleghez és a hideghez, és megvilágítja az utakat
LED izzók segítségével. A cég állami támogatás segítségével a 2. prototípust is sikeresen kifejlesztette. Egy
független kezdeményezés, a SolaRoad pedig tavaly novemberben megalkotta a világ első napelemes kerékpárútját Amszterdamban.

8. Füstnyelő tűzhely

A világ népességének 40%-a szilárd tüzelőanyagokkal működő készülékeket használ főzéshez-sütéshez.
Emellett több mint 4 millió ember hal meg szén-monoxid mérgezésben. Az Eco-Zoom vállalat kifejlesztett
egy energiatakarékos tűzhelyet, a Zoom Jet-et, amely
70%-kal kevesebb füstöt bocsát ki a szokásosnál, és a
korábbinál 40%-kal kevesebb tüzelőanyagot használ
eközben. A tűzhely nemzetközi kiváló dizájn díjat
nyert, és eddig 90 ezer
darabot adtak el belőle.
De nem csak vállalatok
terveznek környezetbarát
tűzhelyet, két amerikai
egyetemista feltalálta
a K2-t, egy olyan tűzhelyet, ami 95%-kal képes csökkenteni a füst mennyiségét, közben telefontöltőként is
működik, és mindössze 50 dollár (kb. 10-12.000 Ft).

9. Nanopatch - nanotapasz

Az ausztrál Vaxxas vállalat fejlesztése azoknak jön jól,
akik frászt kapnak az injekciós tűtől. A körülbelül felnőtt hüvelykujj-köröm nagyságú, nanopatch névre keresztelt eszközt a bőrre kell helyezni, és nem csak fájdalommentes a használata, de a fejlesztők szerint hatékonyabban képes a bőr alá helyezni a hatóanyagot
a tapasz. További előnye, hogy segítségével nem kell
folyékonyan és hűtőben tárolni a vakcinákat, így a trópusi országokban, ahol gyakran akadozik az áramellátás,
óriási segítséget nyújt majd.
Nem beszélve arról, hogy az
egészségügyi dolgozóknak is
biztonságosabb körülményeket biztosít, akik ezáltal nem
lesznek kitéve a tűszúrásból
eredő fertőzések veszélyének. via Mashable.com
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zűk a nadrágod? Lihegsz a lépcsőt mászva? Tunyulsz a karácsonyi trakta után? Itt az ideje, hogy változtass a rossz szokásaidon! Kevesebb cukor, fehér kenyér, cupákos husi, több
zöldség, gabonák és zsírban szegény húsfélék. Nem minden rossz, ami egészséges!

Rántotta light
Klasszikus napindító fogás, bár a tojássárgájában lévő zsírok emelik a vér koleszterinszintjét,
ami megterheli az érrendszert és a szív működését. Cselezzük ki ezt a káros hatást, és a
szokásos három tojásból csak az egyik legyen
egész, a másik kettőnek válasszuk le a sárgáját, és így verjük fel a fehérjékkel. A tojás azon
ételek egyike, amelyek teljes értékű fehérjéket
tartalmaznak, az összes esszenciális aminosav megtalálható benne, és még vitaminokban
is gazdag. Az aminosavak az izmok működését,
felépítését szolgálják, és kizárólag élelemmel
juttathatjuk a szervezetünkbe. Rendben, hogy
egészséges reggelid lesz, de nem túl kívánatos.
Hogy eltereld a figyelmedet a sápadt masszáról, adj hozzá különféle színes zöldségeket.

Elkészítési javaslatok
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ek. olivaolaj
póréhagyma
fél kápiapaprika vagy piros kaliforniai
fél TV paprika (TV = tölteni való, azaz a hagyományos „zöld” paprikánk)
10 vékony szelet kígyóuborka
3-4 csiperkegomba
só, bors
ízlés szerint zöldfűszerek

Megtisztítjuk a hozzávalókat: a póréhagyma
külső héját lehúzzuk, ha szükséges, több rétegben is. A gombát folyó víz alatt lemossuk,
vékony cikkekre vágjuk. A paprikákat apróra
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elek
Saláták, könnyű egytálét
Ne legyen szenvedés a diéta. Nem kell rögtön
szejtánt majszolni (vegetáriánusok húspótló készítménye búzasikérből, durumbúzából és fűszerekből), tofut sütögetni (szójababból készített
növényi fehérjében gazdag, nyersen kocsonyás
állagú „sajt”), vagy teljesen lemondani az édességről. Hagyományos ételeinket apró változtatásokkal egészségesebbé tehetjük, pofon egyszerű
módon. Az egyik ilyen apróság, ha a sült krumpli
köret felét lecseréljük friss, tejfölös káposztasalátára, vagy párolt zöldségekre.

Káposztasaláta

• 4 1/2 teáskanál (22,5 ml) tárkonyecet
• 6 1/2 evőkanál (97,5 ml) étolaj

• 3/4 csésze (180 ml) finomra vágott hagyma
• 2 1/2 csésze (600 ml) light majonéz
• 1 csésze 240 ml kristálycukor
• 2 közepes sárgarépa
• 2 fej közepes méretű friss fehérkáposzta
Torokszorító, idegesítő ez a precizitás! Semmi
baj nem ér, ha azok a fél teáskanalak elmaradnak. A tárkonyecet helyett használhatunk almaecetet, a majonéz helyett tejfölt, a kristálycukor
fele helyett pedig mézet. A legfontosabb, hogy
a káposztát és a répát reszeljük le, így gyorsabban átjárja a rostokat az ecet és a hagyma. Miután elkészültünk vele, pihentessük egy órát. A káposzta igazi fogyi csemege, mert az emésztése
több energiát igényel, mint amennyit tartalmaz!

Rizses hús...
szeleteljük, az uborkát vékonyra vágjuk, vagy
legyaluljuk. A serpenyőbe kanalazzuk az olajat, ha felmelegedett, először a gombát tes�szük bele, mert annak kell a legtöbb idő. Kicsit megsózzuk, borsozzuk. A só abban is segít,
hogy gyorsítja a párolást, hiszen vizet von el.
Ezt követik a paprikák. Kavargatjuk, pirítjuk. Mehet utána a póré, ha szükséges, adhatunk hozzá
még egy kanál olivaolajat. A tojásokat folyó víz
alatt megmossuk, felütjük, és kettőt elválasztunk a sárgájától, majd az egy sárgát a három
fehérjével felverjük. A masszát az enyhén fon�nyasztott zöldségekre öntjük, kevés sót, borsot szórunk rá, és egy perc alatt készre sütjük.
Az év bármelyik szakában kedved szerint alakíthatod, nyáron paradicsommal, friss bazsalikommal, zsenge zöldborsóval, tavasszal pirított retekkel, újhagymával gazdagítva. Hogy ne
menjen kárba a fáradozásod, lehetőleg teljes
kiőrlésű, sokmagvas kenyérrel egyed, vagy egyszerűen hagyd el a kenyeret a reggelidből. Időnként jutalmazd meg magad egy kis reszelt sajttal a tetején.

…helyett készítsünk gerslis
„rizottót”! A sertést cseréljük
le pulykára vagy csirkemájra,
máris finomabb, egészségesebb, olcsóbb és táplálóbb
lesz az ebéd. A gersli hagyományos gabonánk, az árpa német elnevezése. A
töltött káposzta és a sólet meghatározó alkotóeleme, egyedülállóan puha, mégis feszes állagú.

Elkészítése két személyre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 dkg árpagyöngy (gersli)
15 dkg pulyka felsőcombfilé
1 fej vöröshagyma
2 gerezd fokhagyma
10 dkg zellergumó
5 dkg vaj
2 szál sárgarépa
5 dkg mirelit zöldborsó
1 köteg petrezselyem
5 dkg kemény füstölt sajt
só, fehér bors
2-3 csésze húsleves

A gerslit szitában, folyó vízben mossuk meg, majd áztassuk be legalább
egy órára. Készítsük elő a többi alapanyagot. A zellert hámozzuk meg,
vágjuk centis kockákra. A sárgarépát
zöldséghámozóval pucoljuk meg, karikázzuk fel. A húst mossuk meg, csöpögtessük le,
szeleteljük fel a rost irányával derékszögben. Ezáltal szaftosabb, ízesebb lesz. Daraboljuk kétszer két
centiméteres kockákra. A hagymákat vágjuk apróra. Olvasszuk fel a vajat, fonnyasszuk meg rajta a
hagymákat, dobjuk rá a pulykahúst. Fehéredésig
forgassuk a zsiradékon, majd adjuk hozzá a gerslit.
Húslevessel főzzük fel, lassacskán adagolva a folyadékot. A gerslinek dupla annyi időre van szüksége, mint a rizsnek. Ez azt jelenti, hogy körülbelül fél
óráig kell kavargatni. Sózzuk, borsozzuk. A huszadik percnél kerüljön bele a répa és a zeller, azután
pedig a borsó. Ha szükséges, adjunk hozzá még levest, a végeredmény egy krémes, roppanós egytálétel lesz. Tálalás előtt hintsük meg apróra vágott
petrezselyemmel, forgassuk bele, majd tálaljuk reszelt füstölt sajttal.
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szöveg: Nagy Emese

karánccspáopanbesyzérdae
Fere

Megvan-e bennünk a bátorság, hogy gyengéd
szeretettel fogadjuk a mellettünk élők nehéz
sorsát és gondjait, vagy a személytelen
megoldásokat részesítjük előnyben, melyek
lehetnek bár hatékonyak, de nélkülözik
az evangélium melegét?

„

A

nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik
a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad” (Iz 9,1). „Megjelent a pásztorok
előtt az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket”
(Lk 2,9). Karácsony szent éjszakáján a liturgia így mutatja be nekünk a Megváltó születését: fényként, amely behatol a legsűrűbb sötétségbe, és szétoszlatja azt. Az Úr
jelenléte népe körében megszünteti a vereség terhét, a
rabszolgaság szomorúságát, és életbe lépteti az örömet,
az örvendezést. A világot borító sötétség eredete a régi
idők éjébe nyúlik vissza. Gondoljunk csak ama sötét pillanatra, amikor az emberiség első bűncselekménye történt:
amikor a féltékenységtől elvakult Kain keze halálosan lesújtott testvérére, Ábelre (vö. Ter 4,8). Ekképpen a századok folyására az erőszak, a háború, a gyűlölködés és az
elnyomás nyomta rá bélyegét. Isten azonban, aki reményét a képére és hasonlatosságára teremtett emberbe
helyezte, várt. Oly sokáig várakozott, talán már azon volt,
hogy feladja. De nem tudta feladni reményét, nem tagadhatta meg önmagát (vö. 2Tim 2,13). Ezért továbbra is türelemmel várakozott, az emberek és népek minden romlottsága ellenére.
A történelemben a sötétséget áttörő fény feltárja előttünk, hogy Isten atya, és az ő türelmes hűsége erősebb
a sötétségnél, a romlottságnál. Ez a karácsonyi éjszaka
üzenete! Isten nem ismeri a dühkitörést, sem a türelmetlen felháborodást. Ő mindig ott van, mint az apa a tékozló fiúról szóló példabeszédben, vár, hogy már messziről
észrevegye elveszett fia hazatérését. Izajás próféciája
olyan végtelen erejű fény érkezését hirdeti meg, amely
átszakítja a sötétséget. Ez a fény Betlehemben születik,
Mária ölelő karral, József gyengéd szeretettel, a pásztorok ámuló szemmel fogadják. Az angyalok a következő
szavakkal hirdették meg a Megváltó születését: „Ez lesz
nektek a jel: kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba
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fektetve” (Lk 2,12). A „jel” Isten végletekig vitt alázata, az
a szeretet, amellyel azon az éjszakán magára vette törékenységünket, szenvedésünket, aggódásunkat, vágyainkat és korlátainkat. Az üzenet, amelyre mindenki várt,
mindenki vágyott szíve legmélyén, nem volt más, mint Isten gyengédsége: az az Isten, aki jóságos szemmel néz
ránk, aki elfogad minket a magunk nyomorúságában, a
mi kicsinységünkbe szerelmes Isten.
Miközben szemléljük a most született, jászolba fektetett
kis Jézust, e szent éjszaka arra hív minket, hogy gondoljuk végig: hogyan fogadjuk Isten gyengéd szeretetét? Engedem-e, hogy elérjen, hogy átöleljen, vagy meggátolom,
hogy közeledjen hozzám? „De hát én keresem az Urat” –
vethetné ellene valaki. A legfontosabb azonban nem az,
hogy keressem őt, hanem, hogy engedjem: hadd találjon ő rám, és hadd simogasson meg gyengéd szeretetével. Ez az a kérdés, amelyet a gyermek már pusztán a jelenlétével feltesz nekünk: megengedem-e Istennek, hogy
szeressen engem? Továbbá: megvan-e bennünk a bátorság, hogy gyengéd szeretettel fogadjuk a mellettünk élők
nehéz sorsát és gondjait, vagy a személytelen megoldásokat részesítjük előnyben, melyek lehetnek bár hatékonyak, de nélkülözik az evangélium melegét? Mily nagy
szüksége van ma a világnak a gyengédségre!
A keresztény ember nem adhat más választ, csak amit
Isten ad a mi kicsinységünkre. Az életet jósággal és szelídséggel kell megközelíteni. Amikor tudatosítjuk magunkban, hogy Isten szerelmes a mi kicsinységünkbe, és hogy
ő maga kicsinnyé lesz, hogy még jobban tudjon találkozni
velünk, akkor nem tudjuk megtenni, hogy ne nyissuk meg
előtte szívünket, és ne kérleljük: „Uram, segíts, hogy olyan
legyek, mint te! Add meg nekem a gyengédség kegyelmét
az élet legfájdalmasabb körülményei között, add meg nekem a személyes jóság kegyelmét bármiféle szükség láttán, és add meg nekem a szelídség kegyelmét mindenfajta konfliktus közepette!”
Kedves fivéreim és nővéreim, e szent éjszakán tekintsünk
a betlehemi jászolra: ott „a nép, amely sötétségben jár,
nagy fényességet lát” (Iz 9,1). Az egyszerű emberek látják meg, azok, akik készek befogadni Isten ajándékát. Ellenben nem látják meg a pökhendiek, a beképzeltek, akik
a törvényeket személyes szempontjaik alapján hozzák, és
akik elzárkóznak mások elől. Nézzük a betlehemi jászlat,
imádkozzunk, és kérjük a Szűzanyát: „Ó, Mária, mutasd
meg nekünk Jézust!”

szöveg: Csepregi-Heilmann Eszter

útifű

öko

léleksuli

Forrás: Ferenc pápa beszédei, írásai - teljes szöveggel fb-oldal • Fordította: Tőzsér Endre SP

Kirándulásaink, sétáink során szinte
mindenhol találkozhatunk az útifűvel, hisz
gyomtársulásokban gyakran előforduló,
évelő, tőrózsás növényről van szó.

A

lándzsás útifű (Plantago lanceolata) hosszúkás,
a nagy útifű (Plantago major) tojásdad, párhuzamosan erezett leveleivel már messziről kitűnik a többi növény közül. 10–50 cm-es tőkocsányon
nyílnak apró fehéres színű virágai, melyből a porzók
kiemelkednek.
Az ép és egészséges leveleket gyűjtik a nyár folyamán.
Magja is gyűjthető, abból kíméletes hashajtó készül.
Sebgyógyító, gyulladáscsökkentő hatását az ókor óta
ismerik. Kneipp tiszteletes így ír az útifűről: „úgy zárja
be a tátongó sebet, mintha aranyfonallal varrtuk volna
össze, mert mint ahogy az arany nem rozsdásodik, az
útifű sem tűri a seb tisztátalanságát!”.
Elsősorban légzőszervi panaszokra, köhögésre, hör
gőgyulladásra, asztmára alkalmazzák. Pektin és

nyálkaanyaga miatt bevonó hatású gyomorfekélyre,
sipolyra, hasmenésre. Aukubin baktériumölő hatóanyaga kihajtja a húgysavat. Növeli a vér sűrűségét,
vérzékenységben segíti a hajszálerek regenerálódását. Külsőleg hidratáló, lágyító, összehúzó, tisztító hatású. Teát forrázással készítünk a leveléből.
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viccek

Reinkarnációs tanfolyamra járok.
Kicsit drága, dehát egyszer élünk!

Találd meg a hét különbséget!
„Közeleg a tél”
Aszfaltangyal:
enyhe tél…
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