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A

Kelet-Ukrajnában zajló háborús események következményei miatt szomszédaink életkörülményei napról-napra romlanak,
egyre nehezebbé válik a mindennapi
megélhetésük. Valutájuk elértéktelenedett és teljesen elszabadultak az árak.
Az alapvető
élelmiszerek, a
liszt, olaj, cukor a boltokból
eltűnőben vannak, s ezek ára naponta többször változik, az árat sok helyen már ki sem írják. A kárpátaljaiak segítségünket kérik. Legnagyobb
szükségük most a pénzadományokra van, ugyanis a tárgyi dolgokat nehezen engedik át a határon. A Magyar Cserkészszövetség is felkarolja
és támogatja bajba jutott testvéreinket. Kérünk Benneteket, hogy lehetőségeitekhez mérten Ti is segítsetek, például a kérés továbbításában
családtagjaitok felé. Tartsunk össze
a nehéz időkben is!
Az adományozáshoz
szükséges információk
megtalálhatók az alábbi linkeken: http://www.
ferences.hu ; http://www.
jezsuita.hu/cikk/bajban-karpatalja • http://
www.maltai.hu/?action=new&newid=1654
Az aktuális helyzetértékelést Kárpátaljáról itt
tudjátok szemmel kísérni:
http://www.ferences.hu/
hirek_005-2015.php
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Szónok különpróba

Hat cserkészvezető
állta ki sikerrel a
szónok különpróbát, amihez ezúton
is gratulálunk!
A megtisztelő
szónoki címet idén
ők érdemelték ki:
Németh-Nagy Melinda, Arany János,
Ronkay János Péter
(Hangya), Schulek Gáspár, Sinka Ármin és Szabó Márton.
A különpróba mellett Szókratész-díjban részesült a korábban
végzett szónokok szavazatai alapján Arany János előadása,
Hangya pedig a csoport által megszavazott Démoszthenész-díjat vehette át a kurzus során megmutatkozott fejlődéséért.

Felfedező tábor

Elindult a jelentkezés a Felfedező táborra. Kérünk titeket, jutassátok
el a hírét minél több olyan fiatalhoz, például osztály- és évfolyamtársaitokhoz, akik még keveset hallottak a cserkészetről, de szívesen kipróbálnák, és elég bátrak ahhoz, hogy 5 napon
keresztül sátorban aludjanak, illetve készen állnak a
kihívásokra. A nyári táborra 3-7. osztályos gyerekek
jelentkezhetnek.
További információ: http://felfedezotabor.hu/
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Hímesek bűvöletében
Fekete Ildikó népi iparművész kiállítása a
Duna Palotában. Fekete Ildikó, a matematikus
tojásíró „ Hímesek bűvöletében” című kiállításán megláthatjuk, hogy a tojásírás
és a hozzá kapcsolódó szokások
Kárpát-medencei hagyománya
mennyire gazdag és változatos.
A matematikusság és a tojásírás
nagyon különböző tevékenységnek
tűnik, a fiatal alkotó azonban a
hímesek motívumaiban is kutatja
a matematikát, ami igen különleges megközelítés. A méhviasszal,
írókával írott hímes tojások mintakincse ősi
eredetű. A minták jelentése mára elveszett,
de régen mindenki tudta, hogy mit jelentenek.
Fontos volt, hogy ki kinek milyen mintával
díszített tojást adott. A Magyar Kézműves
Remek-díjas népi iparművész, Fekete Ildikó
viasszal írt tojásain megláthatjuk ezeket az ősi
szimbólumokat.
A kiállítás 2015. április 5-ig, naponta 10 és
18 óra között tekinthető meg. Helyszín: Duna
Palota, 1051 Budapest, Zrínyi u. 5.
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Bajban
Kárpátalja!

szöveg: Nagy Emese

becserkész

i
n
d
e
k
e
r
ö
t
é
l
e
f
a jó

legnagyobb csapat élén
a
a
ok
sn
nc
ra
pa
bb
la
ta
ia
az MCSSZ legf

Húszévesen egy srác a jegyzeteit fürkészi,
vagy álláskereséssel van elfoglalva.
Balázs Bulcsú csst. (433.) a neuroanatómia
tanulmányozásával üti el az idejét, mindezt
latinul, ha éppen nem a legnagyobb, 433.
Szent Bernát cserkészcsapatot vezeti.
mcs Fontos a csapat mérete?
BULCSÚ Néha húzzuk egymást ezzel. Szoktunk vitatkozni a Szent Imrésekkel (25.), a Báthorysokkal (442.)
és a Prohászkásokkal (1909.), hogy melyik csapat a
legnagyobb. A számok alapján, az ECSET szerint mi vagyunk azok, mi jelentjük be a legtöbb embert.

mcs Pimaszkodok: nem volt jobb ötlet annál, hogy
egy húszéves srácot válasszanak a csapat élére?
BULCSÚ Jó kérdés, úgy látszik nem volt… Nekem sem
volt könnyű bekerülni a vezetésbe, nem is voltam a vezetőség tagja. Mezei őrsvezető voltam, nálunk pedig
(egy ekkora csapatnál) erősen működik a hierarchia.
Az előző csapatparancsnok mégis bennem látott fantáziát.
mcs Mik lehettek a melletted szóló érvek? Mit láthatott benned az elődöd, amivel magad is tudsz
azonosulni?
BULCSÚ Szerintem képes vagyok hatékonyan vezetni az
embereket, akár a nálam idősebbeket is. Nagyon szeretek a kicsikkel is foglalkozni, ismerem mindannyiukat
név szerint, talán a legújabbakat kivéve. De amint találkozom velük, másodikra tudni fogom az ő nevüket is.
Másrészt már hatéves koromban megismerkedtem a
cserkészettel, kiscserkész lettem, a bátyám is cserkész
volt. Mindig is itt laktunk a Gellért-hegyen, melynek tövében áll a csapatotthonunk. Mikor kiscserkész voltam,
három perc alatt leszaladtunk őrsgyűlésre. Az első
cserkésztábori élményem is beégett az agyamba, és
nem ereszt. 2002-ben történt, hogy a nyolc nap alatt
végig zuhogott az eső, mi bent kuksoltunk a sátrainkban. Egy lankán, egymás alatt álltak a sátrak, a miénk
6 Magyar Cserkész

volt a legalsó. A körbeárkolt sátrakból mindenki vezette
le a vizet, a sátort övező árkokból csajkával mertük ki.
Mi persze legalul a nyakunkba kaptuk az egészet. Mégis jó élmény volt!

mcs Minden csapat egy kicsit más – mi jellemzőa
433-asokra?
BULCSÚ Ez egy budai csapat, egyházi iskolákból, gimnáziumokból érkezett gyerekekkel, többségük rendszeres templomba járó. Azonos értékrenddel, életformával
rendelkező fiatalokkal talán kevesebb is a feladatunk. A
csapat méreténél fogva is vannak sajátosságaink. Nálunk nincs toborzó munka, 2020-ig látjuk előre a tagságunk folytonosságát, utánpótlását. Testvérekből, barátokból, ismerősökből épül fel a rendszer, nem is tudnánk befogadni a toborzással behívottakat. Egyrészt ez
egy pozitív visszajelzés, másrészt kihívás is megoldani
az őrsök létszámának növekedését, a vezetők utánpótlását. Ezért nálunk két őrsvezető is áll egy őrs élén, így
tudunk 12 fős csoportokat alkotni.
mcs Felkészültél arra, ha nehezebb sorsú gyerekek csöppennének közétek?
BULCSÚ Nem lenne könnyű dolgom, mert nincsenek tapasztalataim e téren. Mindenképpen integrálni, befogadni kell őket, keresni olyan őrsöt, amely befogadó, és
a vezetője is alkalmas a feladatra. Azt gondolom, hogy
jól is elsülhet egy ilyen nyitás, hiszen összehozhatja
a közösséget, ha közösen segítünk, támogatjuk őket.

Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy rengeteg energiát
kell fordítania az őrsvezetőnek egy ilyen gyerekre, és a
többiekre így kevesebb figyelem marad.

lépcsőn, mint ahogyan segítünk egymásnak, ha valaki
eltöri a lábát, kezét. Egy alkalmas vezető ezt a hozzáállást ki tudja alakítani.

mcs Lehet, hogy nem jól csinálja az őrsvezető, ha
személyesen fordít sok energiát a csapat átlagától eltérő gyerekre? Ha azonos figyelemmel van
irányába, akkor a többi gyerek is ugyan ezt fogja
másolni és együtt figyelnek egymásra.
BULCSÚ Igen, például egy mozgássérültet le kell vinni a

mcs Azért az elég menő, hogy a nálad tíz-tizenöt
évvel idősebb csapattársaidnak is a parancsnoka
vagy. Hogy kell ezt jól csinálni?
BULCSÚ Első körben ez volt a legnagyobb félelmem,
de szerencsére úgy látszik, mindenki el tud fogadni vezetőnek, és tisztelettel vannak felém. A rajvezetői őrs
őrsgyűlését, az Aranyhalakét nem én tartom, hanem
egy másik rajvezető. Neki gazdag tapasztalata van
már ebben. Amikor átvettem a csapatot, nem voltak
korszakváltó ambícióim, de azért feltettem a kérdéseket, ezt és ezt miért csináljuk így? Amire kaptam ésszerű választ, azt elfogadtam, de amikor csak annyi volt,
hogy „nem jó így, de ez a hagyomány”, úgy döntöttem,
változtatni kell. A próbarendszerünk most központilag
is megújul, de én már korábban elkezdtem az igények
felmérését. Manapság a VHS kazetták kezelési útmutatója teljesen elavult ismeret, helyette például a facebook helyes használatára kellene felhívni a figyelmet.
Ezen kívül a programokat is szeretnénk megújítani, a
cserkészotthont pedig felújítani.
Magyar Cserkész 7
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érnem. Versenyeken indulok. Nagyon végig
kell gondolni, hogy merre fussál, melyik
útvonalat válaszd. Sajnos az elmúlt másfél évben az egyetem mellett erre nem
volt lehetőségem.

mcs Azon kívül, hogy ezt a hatalmas
csapatot vezeted, a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára jársz.
Nem megy az egyik a másik rovására?
BULCSÚ Visszavettem a tempóból, és lassítottam az utamat az egyetemi rendszer lehetőségeihez mérten. Nyertem
másfél évet és két nyarat, és nem veszítettem semmit, azon kívül, hogy 25
évesen leszek orvos, nem 24 évesen. De
több idő jut a csapatomra!
mcs Volt valamilyen emlékezetes esemény, amely
során kiderült, hogy alkalmas vagy a vezetői munkára?
BULCSÚ Ez szépen, az évek során alakult ki. Mikor még
cserkész korú voltam, a saját őrstagjaim közül én kezdtem el szervezni a programokat, ahogyan az iskolában,
az osztályban is én voltam az aktív, a kapcsolattartó az osztályfőnökkel,
ha programszervezésről
volt szó.
mcs Ebben a munkában
mit tartasz a legnagyobb
kihívásnak?
BULCSÚ Azt, hogy a vezetőnek mindig példát kell mutatnia. Ha sétálok az utcán,
nem mehetek át a piros
lámpán. Mit szólna hozzá
az egyik gyerek anyukája,
ha ezt látná? Ez a nehéz
felelősség azért jó, mert
arra sarkall, hogy a jó felé
törekedjek.
mcs Hogy tudsz lazítani? Miben tudod magad elengedni?
BULCSÚ A hobbim a tájfutás. Az erdőben nekiiramodok,
és térkép alapján a lehető leggyorsabban kell célba
8 Magyar Cserkész

mcs A cserkésztapasztalat segít abban, hogy orvos leszel? Melyik területen fogsz tevékenykedni?
BULCSÚ Mindenképpen hasznos tapasztalat a cserkészvezetői, hiszen emberekkel foglalkozom, problémákat kell megoldanom, amit
orvosként is hasznosítani tudok. Ráadásul gyerekorvos szeretnék lenni.
Amúgy nem a Vészhelyzet vagy a Doktor House vonzott a
pályára: apukám és
a nagypapám is orvos volt, a bátyám
pedig nem akarta
folytatni a hagyományt, így én jöttem
a sorban. Bár óvodában még úgy gondoltam, Jedi leszek, később rájöttem, hogy
nem reális célkitűzés,
433, Turul őrs, 2009.
így elég korán eldöntöttem, inkább orvos
leszek.
mcs Az orvos is Jedi, kis lézerkarddal, nem?
BULCSÚ

Lehet benne valami!
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Nagy volt az érdeklődés, idén harmincöten
jelentkeztek különpróbázni. Tíz alkalommal
kúszós-mászós feladatok voltak, a tizenegyedik volt a próbáztatás. Fábry Nóra őv.
(25.) és Kun Botond őv. (433.) azt mondja,
ebben a szakágban az első időkben nagy
mértékű a lemorzsolódás.

helyszín, ahol összegyűltek a barlangászat iránt
érdeklődő cserkészek maradjon titokban! Így
van ez ősztől tavaszig, sok-sok meglepetéssel.
Van egy rejtélyes akadálypályájuk, amin haladva a
különpróbázás rendszerében eljut addig a cserkész,
hogy kiérdemelje a jelvényét. A rendszeres találkozókon szerzett tapasztalatok alapján erre minden kalandvágyó cserkésznek megvan az esélye. Nem unalmas fejtágításról beszélünk: minden héten terepen
gyakorolnak.

A

Van, aki lelkileg nem bírja elviselni azt, hogy a föld
alatt van. Ugyanazon az úton tud csak kijönni, ahol
bement. Szűk helyek vannak, sár mindenütt.
NÓRI Pihenésként van csoki és csendszünet. Ilyenkor
mindenki lekapcsolja a fejlámpáját, elcsendesedünk,
és csak ülünk a vak sötétben. Minden nehézségért
kárpótol ez a varázslatos világ. Este, munka után találkozunk, hogy még egy fél napot töltsünk odalent
- érdekes záróeseménye a napnak. Volt, hogy az éjszakát is ott töltöttük. Ez a bivakolás. Nem tudtam
előre, hogy ez tetszeni fog-e vagy sem, de nagyon jó
élmény volt! Megborzongató az a tudat, hogy csak
kevés ember jut el ilyen rejtett helyekre, előttem sem
voltak sokan, és utánam sem fognak tömegek járni.

NÓRI A barlangászás sokaknak teszik, első alkalommal még kényelmes is lehet, de aztán annyira már
nem komfortos foglalatosság. Ez egy piszkos dolog:
kell váltóruha, a szabad ég alatt kell átöltözni, kint
eshet az eső. Mire végzünk a föld alatt, már az éjszakai buszra kell várakozni, szóval ez az igazán bevállalósak sportja. Én tavaly kezdtem egy nagyon jó
csapatban. Tudni kell hozzá, hogy vannak a szakági

próbáztatók, és a különpróbára bejelentkező
„civil” cserkészek. Esetemben mindkét közösség jól tudott együttműködni, igazi egységet
alkottunk!
BOTI A barlangászat kifejezetten csapatmunkát igényel. Csak egymás után tudunk haladni
a szűk járatokban, nem mindegy, hogy men�nyire vagyunk képesek egymásra figyelni. Tudni kell, hogy ki megy előtted és mögötted, és
fénytávolságot tartva lehet csak haladni. Türelmesnek kell lenni, segítőkésznek. Minden
egyes leszállás komoly megpróbáltatást jelent, elkötelezettnek, kitartónak kell lenni.
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Barlangász külö

npróba

A cser kész ba
rla
barlangász ok ngász különpróba a négy
fokozatú
ta
elvégzi a külö tá si rendszer alapjaira ép
ül . Aki
np
tudá s egy rész róbát, az az alapfokú barla
ngász
ét már birtok
olja
próbázó zárt a
sikeresen a kü . Idén tizenhárom
lönpróbát, kö
kilencen csat
lakozt ak a BA
zülük
RIT szakágho
z.

Az is vonzó, hogy talán ez a „legrendszeresebb” szakág. Kilenc éve működik, és szinte minden héten,

sőt van, hogy hetente kétszer van alászállás. Az sem
számít, hogy tél van-e vagy nyár, hiszen a hőmérséklet odalenn szinte mindig ugyanannyi.
Nem kell nagy költségekbe sem vernie magát annak, aki ide jár. Eleinte, de akár később is - elég a régi
ruha, cipő. Sok év elteltével van már a szakágnak
kölcsönadható sisak és lámpa a birtokában, amit a
különpróbázók használhatnak, illetve bárki, aki jár a
szakágba. Persze később mindenkinek sajátja van.
barit.cserkesz.hu
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Reggelente az az első dolgod, hogy odaszaladsz a szobában nyújtózkodó palántádhoz,
mennyit nőtt az éjjel. A napsütötte, meleg
ablakban álló cserépben néhány hét alatt
virágzásnak indul a növény. Ha már kellően
felmelegedett a levegő, nappalra kirakhatod
az erkélyre, teraszra, vagy egyszerűen nyitott
ablaknál magára hagyhatod a palántádat.

Cikkünk olyan vállalkozó kedvű leendő kiskertészekhez szól, akiknek nincs lehetőségük otthon a kertben
növényeket nevelni, de szívesen kipróbálnák. A paradicsommal kezdjük, mert nem túl igényes, hálás növény. Neveléséhez két megoldást kínálunk: vagy vetőmagot nevelsz, vagy palántát. A biztos sikerélmény
érdekében a palántákat javasoljuk. A csarnokokban,
piacokon márciusban már elérhetőek a melegházban
nevelt palánták, válogathatsz kedvedre a különféle
apró szemű koktél- vagy balkonparadicsomok közül.
A palánták már ránézésre is kis különbséget mutatnak: rengeteg fajtával találkozhatsz.

Tudtad?
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markukba a földgombóccal együtt. Helyezzük a mélyedésbe, finoman nyomkodjuk bele, és húzzuk köré a
peremén álló földet. Legyen minél mélyebben a szára, annál erősebb lesz a gyökérzete.
Az otthon termesztett paradicsom íze, illata sokkal
intenzívebb, kellemesebb, mint a kereskedelmi forgalomban kapható féléretten, vagy melegházban szüretelteké. A napon nevelt növény vitamin- és ásványianyag-tartalma ugyanis jelentősen magasabb. Mégis, talán a tudat a legfontosabb, hogy napról napra
látjuk munkánk és gondozásunk eredményét.

Hogyan fogjunk hozzá?

Vegyünk általános virágföldet. 10-20 kg-os műanyag
zsákokban lehet beszerezni kertészetekben, virágboltokban. Készítsük elő a munkaterepet. Legyen kéznél
újságpapír, kis lapát, műanyag kesztyű, vagy különleges kertész kesztyű. Töltsünk meg lazán egy minimum 25-30 cm átmérőjű cserepet (minél nagyobb,
annál jobb), és mélyítsük ki a közepét kézfejnyi mélységben. Lényeges, hogy az edény alja mindig ki legyen lyukasztva, és alátéttel együtt használjuk. Azért
kell kilyukasztani, hogy a felesleges víz el tudjon távozni. A palánta helyét locsoljuk meg bőségesen vízzel. Fogjuk meg a palántát – ezek általában tejfölös
pohár nagyságú csészékben vannak. Fordítsuk fejre,
és tenyerükben nyomkodva pottyantsuk ki a másik

Hogyan kell gondozni?

A paradicsomtő mellé szúrjunk karót a földbe. Nagy
növésűek mellé (ezeknek nagyobb tárolóedény is kell)
minimum 150 cm magasat, hadd legyen támaszuk. A növekvő palántát folyamatosan kötözni
kell, de csak lazán, nehogy eltörjük vagy elszorítsuk a hajtásokat. A
növény növekedésével
párhuzamosan legalább
két alkalommal adjunk
hozzá tápanyagot. A fejlődő növényünket sokszor öntözzük, naponta
akár többször!

Ezt azért fontos megtenni, mert így a növény energiája a termés nevelésére összpontosul, nem pedig a
levélzetre. Az edényben nevelt paradicsomot a gombabetegségek nehezebben támadják, mint a szabadföldön termesztettet, és a növény ellenálló képessége erősebb. Ha mégis találkozunk beteg levéllel, azt
távolítsuk el, így megelőzzük a további fertőződést.
Sok sikert kívánunk! Ha kedvet kaptál, oszd meg velünk fényképes beszámolódat!

Amit még tudni érdemes:

Tegyük a leginkább napos helyre a növényt, így ízletesebb lesz a termés. Távolítsuk el az úgynevezett
hónaljhajtásokat, amelyek a levélzet tövénél nőnek.
Magyar Cserkész 13

szöveg: Steiger Anita őv. (412.) • fotók: Dauner Ágoston őv. (205.), Téglásy Dániel őv. (433.)
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Csengő sziporkázó mesék
Hagyományőrzés? Verseny? Szórakozás?
Tehetségkutató? Hasznos időeltöltés? Talán
mindez egyben? Egy biztos: önmagában
egyik sem jellemzi az eseményt igazán.
Idén 24. alkalommal került megrendezésre
az Országos Cserkész Népdaléneklési,
Népzenei, Vers- és Mesemondó Verseny.
z eddigi tapasztalatok alapján azt gondoltam,
hogy a jelentkezés lezárása bőségesen elegendő lesz a verseny előtt egy héttel, azután pedig nyugodtan elő tudok készülni az eseményre. Nem
így lett. A határidő lejárta előtt nem sokkal azzal a
(jó értelemben véve) sokkoló ténnyel találtam szemben magamat, hogy nem kevesebb, mint 65 műsorszámot jelzett a táblázat! Nem hittem a szememnek, gondoltam, majd biztos sokan nem is jönnek el.
Próbáltam többször hangsúlyozni a résztvevőknek és
a kapcsolattartóknak, hogy jelezzék azonnal, ha bizonytalanná válik részvételük. Aggodalmam azonban
szerencsére nem igazolódott be.

A

Mindent újra kellett gondolni, hiszen nem számítottam ilyen nagymértékű jelentkezésre. Nem lesz elég
egy terem, csoportokba osztva és több zsűritaggal
kell a versenyt megszervezni. Az utolsó héten nagy
hajrával és annál nagyobb lelkesedéssel vártam,
hogy mi is fog történni ezen a szombat délelőttön.
14 Magyar Cserkész

Hihetetlen zsibongás
lepte el a Szent Imre
Gimnázium harmadik emeletét. Olyan
lelkesen készülődött
mindenki, mintha élete egyik legfontosabb
fellépésére készült
volna! Csodálatos
érzés volt a tömött
rajzteremben a regös
himnusz közös eléneklése után köszönteni a megjelenteket. Csillogó szemek,
pirospozsgás arcok, kezeket tördelő (kis)cserkészek
és izgalmukat leplező kószák és vándorok ültek a teremben: várták, hogy beinduljon a forgatag.
Versenynek hívjuk, de igazán nem is az. Minden évben kiemeljük Némethy Kálmán csst. (442.) regös
szakági vezetővel, hogy ez inkább egy szép együttlét,
ahol mindenki ajándékoz a másiknak a saját tehetségéből. Itt nincs ki- és beszavazás, nem kell sms-eket
küldeni, mentorok legfeljebb a szülők és cserkészvezetők személyében jelennek meg. A zsűritagok igyekeznek fejlesztő értékelést adni, és mosolyukkal biztatni az előadókat. Újra lehet kezdeni, ki lehet menni,
lehet időt kérni. Hiszen cserkészek vagyunk, testvériesen működnek a dolgok. Itt is.
A résztvevők leginkább az izgalommal versenyeznek.
Lehet, hogy nem is jó szó akkor erre a délelőttre a
„verseny”? Minősítést és visszajelzést kapnak ugyan
a produkciójukról a résztvevők, de itt tényleg igaz,
hogy a részvétel a legfontosabb.
A zsűri és a versenyzők négy csoportra oszlottak. A
mese kategóriában Némethy Kálmán csst. (442.) és
Ragó Ákos csst. (1004.) zsűriztek, a versmondóknál
Mezei Orsolya csst. (412.) és Gál Tibor csst. (433.), a

népdalosoknál két csoportban Káplár Gréta őv. (955.)
és Szalay Fatima (439.) ill. Végh Júlia csst. (32.) és én.
Volt, aki hangszerrel kísérte a népdalokat, voltak őrsi
előadások, amelye ket kellékekkel dobtak fel, sokan
népviseletben jelentek meg, és volt egy őrs, melynek
tagjai árnyjátékkal adtak elő egy népmesét, de azok
sem szégyenkezhettek,
akik „csak” elénekeltek
egy népdalcsokrot, szavaltak vagy meséltek.
Miután mindenki megmutatta, mivel készült,
a korgó hasak nyomásának engedve a résztvevők a büfében ismerkedtek egymással, osztották meg élményeiket
falatozás közben. (Ezúton is hálát szeretnék mondani mindenkinek, aki 1-1 tálca süteménnyel hozzájárult a
közös étkezéshez.)
Színvonalas, eredményes és értékes
együttlétet tudhatunk magunk mögött. Összességében 130-an voltunk jelen a rendezvényen: 92 versenyző, 11 segítő és körülbelül 20-25 kísérő. Nem is
tudom, voltak-e valaha ennyien ezen a programon.
Egy nagypapa megemlítette, hogy minden egyes pillanat kincs volt, kár, hogy nem vettük fel videóra.

Igaza van. Kár, hogy nem örökítettük meg a csodálatosan csengő népdalok, a sziporkázó mesék és az átható versek megszólaltatását, de így talán még bensőségesebb maradt az esemény. Csak az lehetett részese, aki ott volt. Ez az élmény a mienk.

Köszönet mindazoknak, akik bátorították a cserkészeket, hogy jöjjenek megmutatni kincseiket, és köszönet mindenkinek, aki segített, hogy létrejöjjön a
verseny! A szövetség támogatásának hála, igényes
oklevelek és értékes nyeremények találtak gazdára.
Kíváncsian várom, jövőre hogyan alakul tovább a
verseny története! Gyertek bátran! Akár még többen!
Hadd ismerjük meg szövetségünk tehetségeit!
Köszönet a képekért Dauner Ágostonnak (205.) és Téglásy Dánielnek (433.), illetve a büfé elkészítéséért a
Názáret Leányai Kollégium segítőkész fiataljainak!
Magyar Cserkész 15
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Milyen volt az első magyar kokárda? Hol és
hogyan raboskodott Táncsics? Miért ment
bele Léderer a 12 pont és a Nemzeti dal
kinyomtatásába?
indenki tudja, hogy Petőfi a Nemzeti Múzeum
lépcsőjén szavalta el a Nemzeti dalt. Nos, Petőfi több helyen elszavalta híres versét, egy helyen azonban biztosan nem, a múzeum lépcsőjén. Itt
legfeljebb csak egy beszédet mondott, melynek sorai
nem maradtak fenn.

M

Az első magyar kokárdát Petőfi felesége, Szendrey
Júlia készítette. A francia forradalomban elterjedt kiegészítőt hívják még szalagrózsának is, utalva a dísz
formájára. Az első kokárda helytelenül, a heraldika
(a címerekkel foglalkozó tudomány) szabályaira fit�tyet hányva készült, ugyanis Szendrey Júlia kokárdáján nem kívülről, hanem belülről
indultak ki a színek, azaz tulajdonképpen sikerült egy olasz
kokárdát varrnia. Miatta-e
vagy más okból, a márciusi ifjak többsége ilyen kokárdát viselt, tehát ha a
történelmi hűséget fontosnak tartjuk, nem követünk
el hibát, ha ilyet hordunk.
Állítólag Jókai kokárdája sem volt
tökéletes: felesége, Laborfalvy Róza sárga és a kék
színeket is beleszőtt a piros-fehér-zöld mellé.
A 12 pont már korábban, feltehetőleg március 11-én
elkészült. A politikusok azonban megpróbálták elhalasztani kibocsátását, az ifjak viszont ezt nem hagyták annyiban. A március 13-ai bécsi forradalom hírére
eldöntötték, hogy nem késlekednek, és 15-ét jelölték
meg a cselekvés napjaként. A szöveg végleges verziója 14-én készült el, utoljára a politikai foglyok szabadon bocsátását taglaló pont került bele.
16 Magyar Cserkész

A 12 pontot először Sükei Károly költő olvasta fel a
tömegnek. A költő beszédhibája, erős dadogása, a havas eső és a hideg ellenére a tömeg fellelkesült, és
amikor a titkosrendőr el akarta vitetni a szavaló poétát, a forradalmárok megakadályozták.
Eközben Petőfi sem volt tétlen! Két nappal a forradalom kitörése előtt megírta a
Nemzeti dalt. Első sora így
hangzott: „Rajta magyar, hí a
haza”. Egy anekdota szerint
Petőfi egy ismerőse, Szikra Ferenc hívta fel a költő figyelmét, hogy így nem lesz
jó: „Barátom, elébb talpra
kell állítani a magyart, azután rajta!”
Na, de milyen körülmények között került sor a 12 pont
és a Nemzeti dal kinyomtatására? Azt mindenki tanulta, hogy Landerer Lajos nyomdájában történt az
eset. Azt kevesebben tudják, hogy amikor a márciusi
ifjak nyomdába vitték a 12 pontot, a tulajdonos cenzori engedélyt kért tőlük. Naná, hogy ilyenjük nem
volt, ezért már éppen elkullogtak volna, amikor Landerer félrevonta őket. Állítólag azt súgta nekik, hogy
engedély hiányában nem tehet semmit, hacsak a heves ifjúság le nem foglalja az egyik gépét… Ekkor
hangzott el az „E sajtót a nép nevében lefoglaljuk!”
felkiáltás, majd a fiatalok beözönlöttek az épületbe,
és kinyomtatták a 12 pontot, valamint Petőfi költeményét. Landerert a látszat kedvéért - kérésére - bezárták az egyik szobába, így biztosítva alibit számára. Landererről később kiderült, hogy császári besúgó
volt, de aztán egyértelműen a forradalom és szabadságharc oldalára állt, a szabadságharc leverése után
bujdosnia is kellett.
A Nemzeti dal kinyomtatásánál történt egy kis fennakadás: Petőfi otthon felejtette a szöveget. Végül gyorsan kézzel leírta a verset, és azt nyomtatták ki.

Táncsics Mihály börtöne ma

Petőfiék egy Jókaival közösen bérelt budapesti, Dohány
utcai lakásban készültek a
márciusi eseményekre. Az
épület ma már nem látható,
lebontották. Vasvári Pál gyakori vendég volt a lakásban,
ilyenkor nem egyszer Petőfi
tőrös botjával hadonászott.
Egy alkalommal a bot szuronya kirepült, és az ajtófélfában kötött ki. Petőfi ezt jó jelnek vette, mert a szurony hegye Bécs felé mutatott.
Táncsics Mihály a Táncsics-börtönként elhíresült (ma
Táncsics Mihály utca 9. sz. alatti)
épületben egy utcai, földszinti szobában raboskodott,
aminek bedeszkázták az ablakát, mert
úri fogolynak számított. Ezért az ifjaknak csak ki kellett
verniük a deszkákat,
Táncsics pedig kiléphetett az utcára.
A Nemzeti Színházban
Táncsics tiszteletére
előadták a Bánk Bánt csakhogy oda Táncsics

soha nem érkezett meg. Miután kiszabadították a cellájából, úgy elaludt,
hogy még felébreszteni sem
tudták. Jókai beszélt helyette.
Amikor felment a
függöny, a várakozástól felcsigázott tömegnek valószínűleg fel sem tűnt, hogy a színpadon álló szakállas
alak nem a hősként ünnepelt egykori fogoly, hanem a
népszerű író.

Tudtad?
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Zene és szöveg
NépdalVersenyzők az Országos
n
és Mesemondóversenye
fotó: Dauner Ágoston
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szöveg&fotó: Monty&Reál
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A teljesítménytúrázás Magyarországon cserkész körökben is különösen népszerű. Lényege roppant egyszerű: adott időkorláton belül (amit szintidőnek hívnak) végig kell haladni egy
adott útvonalon, bizonyos ellenőrzőpontok érintésével, hegyen-völgyön át.
„

résztvevők nem annyira a versenylehetőség miatt indulnak neki, inkább a természet
szeretete és a mozgás öröme hajtja őket
egy olyan megmérettetésre, melyen elsősorban önmagukat kell legyőzniük. Másrészt a
teljesítménytúrák általában hazánk legszebb vidékein keresztül haladnak, így az egészséges
testmozgás mellett van alkalmunk a tájban is
gyönyörködni, esetleg eldugott természeti kincseket vagy ódon építményeket is felfedezni.

A

mielőtt nekivágnánk
A teljesítménytúrázás nagyobb távok esetén
komoly fizikai igénybevételt jelent. Életkorunktól, testi állapotunktól és tapasztalatainktól
függően válasszunk a túrák közül, és ne csak
a távolságot, hanem a szintemelkedést, sőt az

évszakot és a várható időjárást is mindig kalkuláljuk bele a nehézségbe. Ha rendszeresen sportolunk, már jobb esélyünk van arra, hogy ne készüljünk ki a végére, de a futás, kocogás, illetve
a rövidebb túrák mind-mind segítenek a felkészülésben. Emellett a lelki ráhangolódás is sokat
számít: keményebb útvonalakon sokszor fejben
dől el, képesek vagyunk-e teljesíteni a távot. A
felkészüléshez érdemes a térkép előzetes tanulmányozására, esetleg a vonatkozó túrabeszámolók elolvasására is időt szakítani. Lehetőleg ne egyedül menjünk: kettesével, hármasával nemcsak biztonságosabb, hanem a hangulat
is jobb lesz. Ha még olyan túratársat fogunk ki,
akinek tempója és erőnléte a miénkhez hasonlatos, annál jobb.

ezt fogod cipelni
A felszerelésről talán nem kellene sokat mondani, hiszen cserkészként mindenki tudja, mit
szokás magunkkal vinni – mégis érdemes megvizsgálni, mivel a teljesítménytúrázás picit eltérő a megszokott kirándulástól. Általános tanács, hogy minimalizáljuk a cuccunkat. Ehhez
ismernünk kell saját szükségleteinket, az útvonalra eső vízvételi, illetve élelemszerzési
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lehetőségeket (kutakat és boltokat), illetve a
várható időjárást. Egy közepes hátizsákban minden szükséges holmi elfér. Ügyeljünk rá, hogy a
zsák kényelmes legyen (párnázott pántok, mellcsat, külső zsebek, stb.) és most is csomagoljunk
mindent vízhatlanul.
A legfontosabb a folyadék, ami esetünkben legyen víz, lehetőleg ásványvíz. Ha izotóniás port
szórunk bele, akkor még egy lépést tettünk a
megterheléskor elveszített ásványi anyagok
mielőbbi pótlása felé. Érdemes egy kisebb palackot vagy kulacsot a kezünk ügyében tartani
és egy nagyobbat a zsákban, amiből utántölthetjük az előbbit. A másik megoldás a szívócsővel ellátott vizestömlő, melynél nem kell megállnunk előásni semmit, egyszerűen csak „ráharapni” és szívni.
Az élelem terén ügyeljünk arra, hogy gyorsan
és könnyen fogyasztható dolgokat válogassunk
(szendvics, péksüti, csokoládé, müzli- és energiaszeletek, magvak, alma, banán stb.), persze, ha
olyan helyen járunk, ahol étkezdék is találhatók,
akkor egy adag meleg étel is szóba jöhet. Vésztartaléknak szőlőcukor vagy energiazselé legyen nálunk. A fáradtság néha túlnő az éhségen,
ezért tudatosan együnk, lehetőleg többször, de
kevesebbet.
Egészségügyi csomagunkat se hagyjuk otthon,
de az itt részletezett formában csak az extrém

nehéz teljesítménytúrákon lesz rá szükségünk
igazából. Ebben legyen ragtapasz, kötszer és
sebfertőtlenítő. A gyógyszerek közül kiemelném a láz- és fájdalomcsillapítókat, de majdnem ugyanilyen fontosak a hasfogók. A B6 vitamin hányinger vagy gyomorgörcs esetén lehet fontos. A kalcium- és magnéziumkapszulák
is jól jöhetnek, ezekből érdemes 8-10 óránként
bekapni egyet. Zsebkendőről és törlőkendőről
se feledkezzünk el, nem is beszélve egy fél guriga WC-papírról (bár ez utóbbit kellő mennyiségű
zsepivel is kiválthatjuk). A zoknicsere alkalmával némi hintőpor is jól jöhet, ezt a tartalék zokni mellé csomagoljuk. Vízhólyag kiszúrásához,
illetve például szálka eltávolításához egy tű is
hasznos lehet. Mivel alkattól függően a kidörzsölődés
A túrabot néhány évvel ezelőtt robis veszélyt jelentbant be a köztudatba . Használata
het, főleg a comb,
könnyen elsajátítható, segítségével
illetve a fenék körfelsőtestünk átveszi a lábra jutó
terhelés egy részét . Különösen jó
nyékén, valamiemelkedőn és lejtőn, kimer ült állalyen zsíros krémet
potban, illetve sötétben, ráadá sul
is vihetünk. Ezek
egy térdfájást is megspórolhatunk
használatáról an�- vele.
nyit érdemes tudA modern botok teleszkópos kivitelni, hogy némelyiűek, vagyis használaton kívül ös�ket csak előzőleg
szetolhatók , így könnyen tárolhatók
szabad használés szállít hatók . Ám túrabot használatához ujjatlan keszty űt (például
ni, némelyiket pebicajoskesztyűt) is szerezzünk be,
dig utólag is (ezemivel az izzadt tenyér könnyedén
ket feltüntetik a

Túrabot

feltörik.
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túraruházatról szóló cikkünkben írtuk, lehetőleg több vékony, lélegző vagy könnyen száradó réteget viseljünk, így a ruhánk alatt megülő
izzadság nem okoz majd galibát.) Pihenni csak
módjával érdemes, bár a helyszín és az időjárás
sokszor tartósabb pihenőre csábít minket. Ezzel
azonban időt is vesztünk, illetve gondoljunk izmainkra, melyek, ha kihűlnek, akkor sokkal kellemetlenebb lesz felállni és folytatni. Hasonló
megfontolásból legyünk óvatosak, ha kútnál állunk meg, és a meleg miatt esetleg mosakodni
szeretnénk: lábunkat ne érje hideg kútvíz – arcunkat és felsőtestünket viszont nyugodtan törölgessük át.

csomagoláson, illetve a világhálón is utána lehet nézni). Szükségünk lehet még izomlazító
krémre (sportkrémre), és egy pár térd- vagy bokafásli sem árthat. És persze a kötelező dolgok:
térkép, esetleg iránytű vagy GPS, pulóver, kamásli, illetve a zseblámpát se hagyjuk otthon!

menet közben
Ha képességeinknek megfelelő nehézségű túrát
választottunk, akkor az komoly, de nem teljesíthetetlen kihívást jelent majd számunkra. Ennek
megfelelően a túra során végig figyelni kell magunkra, és tudatosan fenntartani mind a jó hangulatunkat és motivációnkat, mind fizikai hatékonyságunkat. Indulás után negyedórával érdemes végiggondolni, van-e máris valami, amit
igazítani kell öltözékünkön (például félrecsúszott
zokni, hátizsákpánt), vagy máris érdemes lehet
levenni egy réteg öltözetet, mielőtt átizzadjuk. A
túra alatt folyamatosan figyeljük a térképet is,
hogy ha rossz irányba haladnánk, akkor mielőbb
észrevegyük tévedésünket. Figyeljünk arra is, nehogy kihagyjuk az ellenőrzőpontokat. Tudatosan
együnk és igyunk! Nem érezzük majd éhesnek
magunkat, hideg időben pedig esetleg szomjasnak sem, de szervezetünknek szüksége van az
utánpótlásra a nagy terhelés miatt.

Ha lábunk feltörik, felhólyagzik, akkor érdemes
minél előbb lépni az ügyben. A vízhólyagot sterilizált tűvel szúrjuk ki, nyomjuk ki belőle a folyadékot, majd ragasszuk le tapasszal. (Itt említhetnénk még a körömápolást is: 3-4 nappal a túra
előtt tanácsos levágni, hogy a vágás ne szakadhasson fel a bakancsban.) A fizikai megterhelés
napos, meleg időben könnyen párosul a napszúrással és a hőgutával. Előbbit az agyhártya enyhe gyulladása okozza, és szédüléssel, fejfájással
és hányingerrel járhat, utóbbit pedig szervezetünk
túlhevülése, mely emelkedő pulzust, magas testhőmérsékletet, kivörösödött arcot hoz magával.
Mindkét esetben a pihenés, a hideg vizes borogatás és a folyadékfelvétel jelenti a gyógymódot,
ám a megelőzés valamivel egyszerűbb: rendszeresen igyunk kellő mennyiségű vizet, és óvjuk a
napfénytől arcunk és nyakunk megfelelő ruhadarabokkal. Ha már úgyis csapatban megyünk, figyeljünk egymásra és keressük a tüneteket!
A hideg évszakban tett túra esetében egészen
más jellegű problémát jelent az átizzadt ruházat. Általános szabály, hogy öltözékünkkel mindig igazodjunk saját tempónkhoz és az időjáráshoz. Télen ez azt jelenti, hogy többször is fogunk öltözni vagy vetkőzni, de az alkalmazkodás elengedhetetlen. (És persze, ahogy a téli

túraruházat
A téli túraruházatot nemrég kiveséztük, ezért most
beszéljünk az enyhébb és meleg évszakokban
szükséges öltözékről. Felülre könnyű, lélegző anyagú széldzsekit javaslunk (mely eső ellen is véd), alá
vékony, lehetőleg műszálas, vagyis könnyen száradó pólót. Átmeneti időszakban a hosszú (de feltűrhető) ujjú póló a nyerő. Köztes rétegnek (illetve
az éjszakai szakaszra) egy pulóver sem árthat, kiegészítve egy kötött sapkával. Nyakunkat is védjük a hideg vagy a napsütés ellen kendővel. A kalap
és a fejkendő is kötelező tartozék. Alulra kényelmes alsóneműt és ízléstől függően hosszú vagy lecipzározható szárú, sokzsebes nadrágot javaslunk.
Lábbelinek inkább rendes, masszív túrabakancsot
ajánlunk, mint sportcipőt, mivel ez a leguniverzálisabb a lehetőségek közül: hóban, sárban, homokon,
köveken vagy füvön ez a legjobb.

Túra minden hétvégén
Manapság már olyan sok szervezett túra
létezik, hogy lényegében minden hétvégére
találhatunk egyet. Elég csak rákattintatni a Teljesítménytúrázók Társaságának honlapjára és
máris dőzsölhetünk a választékban. Cserkész
vonatkozásban sincs okunk panaszra, hiszen
évente számos alkalommal indulhatunk neki
ilyen megmérettetésnek.
A márciusi és az októberi emléktúrák az 1848as és az 1956-os forradalmak résztvevőinek
tiszteletére szerveződtek. A hagyományosan
a Pilisben megrendezett túrát a kilencvenes
évek közepe óta rendezik a megbízott csapatok (jelenleg a pomázi 937. Szent Tarzicius). A
tavaszin általában 12, 24 és 48, az őszin 14, 28
és 56 kilométeres távokon lehet rajthoz állni.
Az útvonal érinti a hegység több frekventált és
pár kevésbé ismert pontját is. Míg a márciusi
időjárás szeszélyesebb (hózáportól a kellemes
tavaszi hőmérsékletig kaptunk már mindent),
októberben szinte mindig kiváló, hűvös túraidő
borítékolható. A legnagyobb távok mindkét
esetben közepesen erős megmérettetést jelentenek, vagyis aki ezeket teljesíti, méltán lehet
büszke magára. Az utóbbi években számos más
helyszínen is rendeznek emléktúrákat.
Az elmúlt években tél vége felé tartották a
nagykovácsi és a csobánkai cserkészparkok
közt a Cserkészparkok 30 teljesítménytúrát,
ami a rövidebb nappalok miatt épp megfelelő kihívás az évnek ebben a szakaszában.
Megemlítendő még a Farkasordító túra, amely
nemcsak, hogy januárban, esetleg februárban esedékes, hanem ráadásul éjszaka. A X.
cserkészkerület rendezte megmozdulás csak
16 éven felüliek számára nyitott. Az évszaknak
megfelelően gyakran hó borítja az útvonalat,
de már maga az alacsony hőmérséklet és a sötétség is egészen más élményt ígér, mint a fent
említett rendezvények. Emiatt ezt inkább idősebb és tapasztaltabb túrázóknak javasoljuk.
Az extrém nehéz teljesítménytúrák közül pedig
talán legismertebb a Kinizsi 100-as, amely bő
100 km megtételét írja elő 24 óra alatt. Nagyon
alapos felkészülést igényel, de büszkén mondhatjuk, számos cserkész van hazánkban, aki
már ezt is teljesítette.

még több tipp!
facebook.com/
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Sem színházi darab, sem film nem ér el
annyi embert, amennyien az Időfutár rádiós
hangjátékot hallgatták: a három évad
210 részét esténként 130 ezer, a délelőtti
ismétlésekkor több mint 400 ezer hallgató
követte! A népszerű hangjátékból a szerzők
végül könyvet, illetve könyveket írtak.

M

i most az első résszel foglalkozunk, de garantált, hogy aki kezébe veszi, az le nem tudja tenni, és a további három részig meg sem áll! A
fordulatos cselekmény egy igazi krimi szövevényes
világába csöppenti a gyanútlan olvasót. Az első részt
jegyző szerzőtrió, Gimesi Dóra, Jeli Viktória, Tasnádi
István szövegei betalálnak. Mintha csak ők is a szereplők kortársai lennének. Semmi ömlengés, szépelegés vagy unalmas frázisok, erőltetett szófordulatok; csak őszinte kortárs dumák. A szöveg gyakran a
levélregény formáját hozza, de mai módon: emailek,
skype- és facebook chatek, sms váltások során osztják meg információikat a szereplők. A történetben
pedig minden megvan, ami egy jó könyvhöz kell: izgalom, szerelem, humor. Ez utóbbi gyakran osztálytermi beszólások formájában.
Az első részben, A körző titkában bontakozik ki
Hanna, a Szegedről Budapestre költözött hetedikes lány és barátai izgalmas kalandja. Hanna
egy gangos, hetedik kerületi bérházba költözik szüleivel. Lassanként megismeri a ház fura lakóit, az
üvöltöző taxist, Bubkót,
akit minden zavar a nappali alvásában, a minden
lében kanál Jolánka nénit,
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Kalandjaik során számos akadállyal kell megküzdeniük, de valódi nehézséget leginkább az emberek, illetve az emberi gonoszság jelentenek. Itt van mindjárt a
Bujdosóné. Igazgató-helyettes és töritanár. Rettentő
egy perszóna, rosszabb, mint egy dementor, de jobb
csúfnevet nem is találhattak volna neki. Cinkosa, a
Felemásszemű az erőszaktól sem riad vissza. Szerencsére a felnőttek között is vannak jófejek. A már említett Sándor bácsin kívül Géza bá’, az ofő, meg a hozzá igencsak vonzódó Rogyák Mari, alias „Roggyant
Mari”, a magyartanár. (Ő egyébként amellett, hogy
a versek megszállottja, igazán jófej. Például Quimby
szöveget elemez irodalomórán, és abba is belemegy,
hogy a gyerekek az év végi Varázsfuvola előadást
maira hangolják, rapbetétekkel.) A történet során
elég sokat megtudunk egy ma már ritkán emlegetett
zseniális koponyáról, a XVII. században élt Kempelen Farkasról, találmányairól, meg a szabadkőműves
mozgalomról, és hát az idővel is történik valami, ha
már időfutár a cím…

Részlet a könyvből

az Elképesztően Helyes Srácot, aki szemben lakik,
Csongi bácsit, a félig süket, de teljesen mogorva házmestert. Persze Hannáék sem átlagosak, az anyukája például rajong mindenféle ezotérikus őrültségért,
amivel kikészíti lányát és annak apukáját. Új iskola, új osztálytársak. Például Edina, és udvarhölgyei: roppant
divatosak, izé, trendik, és roppant
mód visítanak mindannyian. Csak így
képesek kommunikálni. Nem úgy Tibor, a történet másik főhőse, Hanna
padtársa, aki szökőévente szólal csak
meg, és hamar ki lehet hozni a sodrából, de azért igen nagy szíve van.
Barátjukkal, a szegeden élő Zsófival,
na meg Sándorral, a fura öregúrral
közösen hajtják végre a küldetést,
amibe egy rejtélyes tárgy, egy régi
rozsdás körző titka hajszolja őket.

Zsófi álmatlanul feküdt az ágyán, és két percenként
ellenőrizte az óráját. Mindjárt éjfél. Hívta Hannát, ki
volt kapcsolva. Hívta Tibit, kicsöngött, de semmi. Akkor beszélt velük utoljára, amikor lemásztak a csatornába. De annak már vagy 12 órája.
A csatornában fullasztóan párás volt a levegő. Már
amennyi levegő ott volt egyáltalán. Hanna mindenesetre úgy érezte, nem túl sok. És ami van, az is szinte használhatatlan.
– Rohadt büdös van!
– Mit vártál? Hozzá lehet szokni – nyugtatta meg Tibi,

Fülpresszum
A történet facebook oldala:
https://www.facebook.com/Idofutar
Megjelenés éve: 2013
Kiadó: Pozsonyi Pagony Kft.
Műfaj: ifjúsági regény
Terjedelem: 400 oldal

aki a Lukács fürdős kaland óta igazi szakértőnek számított csatorna-ügyben.
A fejük fölött fémesen súrlódó hangot hallottak: valaki a helyére tolta a csatornafedőt. Teljes sötétség
borult rájuk. Tibi előkotorta a hátizsákjából a zseblámpát, és felkattintotta. A fénynyaláb végigsiklott
a nyirkos falakon, és belevilágított az alagútba. A
sötétség mintha összesűrűsödött volna a távolban,
hogy végül teljesen elnyelje a zseblámpa sugarát.
Tibi megfordult, és megnézte, mi van a másik oldalon. Nem volt meglepve: egy ugyanolyan alagút.
– Most merre? – kérdezte Hanna a csatorna-szakértőt.
Tibi tanácstalanul forgatta ide-oda a fejét és a zseblámpa fénycsóváját, de aztán mentő ötlete támadt,
hogyan tudná visszapasszolni a labdát Hannának.
– Térkép?
– Térkép?! – kérdezett vissza a lány. – Azt mondtad,
innen már csak pár száz méterre van az Apostol utca,
oda már csukott szemmel is eltalálunk!
– De térképpel! – pattogott Tibi.
– Ha csukva a szemünk, akkor minek a térkép?!
– Jaj, Hanna!
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szamárfül

Időfutár I.

Tibi már ezerszer megfogadta magában, hogy nőkkel
nem bonyolódik vitába, mert úgysem jön ki jól belőle,
úgyhogy inkább annyiban hagyta a dolgot, és találomra az egyik irányba bökött.
– Arra!
Két óra mászkálás után világossá vált, hogy talán
mégsem arra.
– Akkor arra.
– Kizárásos alapon – dohogott Hanna, aki már kezdett nyűgös lenni.
Bár a bűzt tényleg megszokta, a cipője teljesen elázott, és utált így cuppogni a kétes összetételű trutyiban. Szótlanul caplattak a végtelennek tűnő járatokban. Tibi nem gondolta volna, hogy amikor reggel
azt mondta a nagyinak, Hannával
egész napos kirándulásra mennek, nem is jár messze az igazságtól.
Valami megzörrent. Megtorpantak. Aztán egy gyors surranás,
és újra csend lett. Hanna közelebb húzódott Tibihez. Álltak és
füleltek.
– Hallottad? – suttogta Hanna.
A fiú bólintott, majd lekapcsolta
a zseblámpát. Újra teljes sötétség borult rájuk.
– Mit csinálsz? – sziszegte riadtan Hanna, és görcsösen belemarkolt a fiú karjába.
Ekkor újra hallatszott a surranás,
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és Tibi újra felkattintotta a
lámpát. Árnyékok cikáztak a
falakon, aztán megint semmi. Tibi megkönnyebbülten sóhajtott.
– Jól van, csak patkányok.
– CSAK PATKÁNYOK? – kiáltott
Hanna. – Erről nem volt szó!
– Most mit izélsz? – mondta
Tibi. – Biztos megérezték a párizsis szendót.
– Hát kösz!
– Nem bántanak. Na gyere!
Tibi élvezte, hogy ezúttal en�nyire lazán és bátran vette
az akadályt. Most mégis csak
látszik, hogy ki a fiú. Újult erővel vágott neki a járatoknak. Hanna pedig igyekezett nagyon-nagyon közel
maradni hozzá. És akkor meglátták a létrát.
A csatornafedél megemelkedett, és lassan oldalra
csúszott. Egy borzas fej bukkant ki a nyílásból. Tibi
óvatosan kikandikált. Ahogy körülnézett, megkön�nyebbült. Az Apostol utcai villa kertjében voltak. Már
esteledett. Tibi kimászott a csatornából, és suttogva
leszólt Hannának.
– Jöhetsz! Tiszta a levegő!
És ez minden szempontból igaz volt. Mikor Hanna felmászott a létrán, és kimerülten végighevert a füvön,
percekig csak itta a tiszta levegőt, szívta magába a
friss oxigént, hogy átjárja minden porcikáját, és kimossa magából a csatorna poshadt leheletét.

Tibi elővett egy szendvicset, de kivételesen nem
azért, hogy megegye. Nem árt, ha van kéznél egy kis
nasi, hátha itt is felbukkan egy rottweiler. De nem
történt semmi. A ház körül minden csendes volt. Úgy
látszik, nincsenek itthon.
Mázlink van – gondolta
Tibi, és megbökdöste Hannát.
– Gyere, indulnunk kell! –
mondta halkan.
Hanna feltápászkodott.
Odamentek a házhoz, és
belestek az egyik ablakon.
Nem sokat láttak, csak
bútorok bizonytalan körvonalait. Benn is sötét volt.
Ekkor iszonyatos csörgéssel
megszólalt a riasztó. Legalábbis egy pillanatra azt
hitték, hogy a riasztó, de
aztán kiderült, hogy csak
Hanna mobilja.
– Nem némítottad le?! –
akadt ki Tibi.
– Bocs! – hadarta Hanna,
miközben remegő kézzel előkapta a zsebéből a mobilt, és gyorsan kinyomta.
Az anyja hívta. Vissza kéne hívni és megnyugtatni.
De nem beszélhet hangosan, hátha mégis van a házban valaki. Suttogni meg nem suttoghat a telefonba,
az feltűnne anyának. Úgyhogy inkább írt gyorsan egy
sms-t, hogy minden rendben, mindjárt otthon lesz.

Tibi közben óvatosan elment a ház sarkáig, a falhoz
lapult, és lassan kidugta a fejét. Egy vasmonstrummal nézett farkasszemet. Ott állt roppantul és méltóságteljesen – a besztercei bányagép.
Zsófi felriadt a lehalkított
mobil rezgésére. Éjjel 1
múlt. Meg se nézte, ki az,
csak gyorsan felvette.
– Igen!
– Szia Zsófi! – hallotta Tibi
hangját.
– Úristen, Tibi, a frászt hoztad rám! Hol voltál eddig?!
– Hosszú – Tibi hangja
mintha nagyon messziről
szólt volna.
– Mi az, hogy hosszú?! Akkor
láttalak benneteket utoljára, mikor lemásztatok a csatornanyíláson, azóta itt parázok! Szétizgultam magam!
Nem vagytok fenn a neten,
nem veszitek fel, Hanna ki van
kapcsolva! Sikerült?
– Nem.
Zsófi elhallgatott. Valami rossz sejtelem szorította
össze a gyomrát.
– Hanna? – kérdezte fojtott hangon.
– Nem tudom.
– Mi az, hogy nem tudod?!
– Hát csak úgy – válaszolt Tibi színtelen hangon. –
Elvesztettem.
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XIX. századi találmányok, melyek alapjaiban
változtatták meg világunkat. Legtöbbjük
nélkül elképzelhetetlenek mindennapjaink,
jóllehet az emberi gyarlóság általuk
élhetetlenebbé is tette a földet.

Elektromosság

És lőn világosság, na
meg minden (rádió,
tévé, számítógép, internet, stb.), ami nélkül modern életünk
elképzelhetetlen. Az
elektromosság jelenségét már az ókori görögök is ismerték, de a XVIXVII. századig kellett várni, hogy azzal behatóbban is
foglalkozzanak a tudósok. Benjamin Franklin, a neves amerikai tudós és politikus múlhatatlan érdemeket szerzett az elektromosság vizsgálatában. Azt ismerte fel, hogy az állati szőrme, vagy az emberi haj
megdörzsölése során érzékelhető jelenség és a villámlás ugyanannak a dolognak a különböző megnyilvánulása. Ezek után a XIX. században már tudósok
hada fejlesztette tovább, fogta hadra és tette hasznosíthatóvá az elektromos energiát.

Belső égésű motor

Amikor az olaj (illetve annak származékai) hatalomra törtek, és kiszorították a gőzt: a járművek
és haszongépek addig
gőzmeghajtással működtek. Miért belső égésű?
Mert az üzemanyag egy
zárt térben, a hengerben

ég el.

Higiéniai rendszerek, angol wc, folyóvíz

Ma már természetes, hogy a csapból is víz folyik…
De nem volt ez mindig így, és a higiéniai rendszerek,
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pláne az öblítéses
vécé elterjedése nem
is olyan régre nyúlik
vissza. Talán az egyik
fő oka annak, hogy ma
már több mint 40 évvel tovább élünk, mint
150 évvel ezelőtt.

Fényképezés

Másképp látjuk
magunkat feltalálása óta, és a szelfi se létezne! Persze a kultúrára, a művészetre, és az újságírásra gyakorolt hatása sem lebecsülendő!

Hűtőgép

Az ételek fagyasztásának és hűtésének tartós megoldása
alapjaiban változtatta
meg étkezési szokásainkat, csaknem olyan
jelentősége van, mint a
főtt-sült ételekre való
áttérésnek.

Pasztörizálás

Gépkocsi

Szeretjük, vagy
sem, totálisan
megváltoztatta
mindennapjainkat,
kultúránkat és tájainkat.

Ipari acélgyártás

Az acél tömeggyártásának speciális módszere lehetővé tette a modern ipar létrejöttét.

Telefon

És útra kélt a hang. Igaz még
csak dróton, de több mint száz
évig bajnok volt, és bár trónjáról letaszították a vezeték nélküli technológiák, nem érdemes
lebecsülni jelentőségét.

Távíró

A lónál jóval gyorsabban szállította az információt, de

A történelem egyik
leghatékonyabb közegészségügyi beavatkozása, lényege a magas hőn
elvégzett kórokozóirtás. A mester, Louis Pateur
először természetesen a bor és
a sör gondos tisztítását végezte el,
aztán következett
a tej.

Olajfinomítás

Enélkül nem lett volna értelme feltalálni az olajfúró-tornyot! Persze a találmány a belső
égésű motorok
jobb minőségű
üzemanyaggal
való ellátásában is hasznosítható.

Olajfúrás

Átalakította a
modern gazdaságot, kialakította a geopolitikai gondolkodást, ja, és állítólag alapvető szerepe van a klímaváltozásban…

Gőzturbina

A gőzgép kevésbé sztárolt unokatesója, pedig jóval életképesebb:
a gőzgépek visszaszorultak a múzeumokba, a turbinák
viszont ma is az energiatermelés nagy részét, csaknem 80%-át végzik.

Érzéstelenítés
Az eljárás, ami megszabadította a fogászatot a horror, a sebészetet pedig a gyilkosság stigmájától.

Természetesen a
magyarok is jócskán
kivették a részüket a
technológiai fejlődésből. Bánki Donát és Csonka János találta fel 1893-ban a porlasztót, melynek óriási
jelentősége van
abban, hogy a
belső égésű motorok kiszorították a gőzgépet.
Petzval József
találmánya, a
Petzval-féle objektív (1840), a
fényképezés expozíciós idejét az addigi 20 percről 20 másodpercre csökkentette, ezzel forradalmasította a
fényképezést. A dinamó elvét, azaz a mágneses öngerjesztés elvét elsőként Jedlik
Ányos ismerte fel. 1859ben leírta a
jelenséget,
és az első
működő dinamót
pár évvel később el
is készítette.
via www.theatlantic.com
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hasonló sorsra jutottak: mindennapi
jelentőségük minimálisra zsugorodott.

szöveg: Nagy Emese
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Jó móka lesz!
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sinálj palackfejet, és néhány nap múlva már eheted is a szuperegészséges zöld sörényt.
Kell hozzá pár PET palack, amit így újrahasznosítasz. Palackonként két gomb a szemeknek, a kupakok gyűrűi, ebből lesz palackfej szája. Vegyél magadhoz ragasztót, ollót, kis
lapátot. Virágüzletben, bioboltokban, kertészeti árudában találsz palántaföldet és csíráztatásra
alkalmas magokat.
Ha gyors sikerekre
vágysz, vegyél zsázsa,
retek vagy mustár csíramagot. Vigyázz, ne keverd össze a palántázásra való magokkal! Mindkettőt hasonló papírtasakba csomagolják, viszont a palántázásra
való magot (hacsak nem
bio), valószínűleg csávázták, azaz 15-20 percig
egy gombaölő szerben, és egyéb kártevők elleni vegyszereket tartalmazó fürdőben áztatták.
Az ilyen mag csírája nem alkalmas étkezésre. A
csíráztatni való magok vegyszermentesek, és
többnyire bio-minősítéssel rendelkeznek.

Egy másik módszert
is mutatunk. Ebben az
esetben a magvak csíráztatásához mindös�sze egy tisztára mosott
befőttes üvegre, vízre, fényre és melegre van
szükség. A csíra kinyerésére alkalmasak a gabonafélék (búza, árpa, rozs, zab, rizs), a hüvelyesek (bab, borsó, csicseriborsó, lencse, szója), valamint egyéb növények (retek, lucerna, zsázsa,
mustár) egészséges magjai.

• A palackok alját vágd le tíz-tizenöt centiméter
magasságban. Lapátolj bele földet, kétujjnyi
réteg legyen szabadon.
• Szórd fajtánként más-más palackba a magokat.
• A magokat fedd le vékony rétegben földdel, és
locsold meg.
• Állítsd a palackot az ablakpárkányra, locsolgasd mértékkel. Néhány nap múlva ki is fognak bújni az első kis szálak.
• Ha már elkezdenek tömegesen nyúlni a fény
felé, és a szárakon levelecskék nyílnak, nyis�szantsd le. Tegyed a tízórais szendvicsbe a finom, pikáns ízű csírákat, vagy keverd bele a
kedvenc salátádba. A különféle fajtájú magok

• Az első napon a magokat töltsd az edénybe,
és ereszd fel langyos, tiszta vízzel.
• A második napon a vizet öntsd le a magokról,
azokat egyszer-kétszer mosd át, és az edényt
állítsd világos, meleg helyre.
• A harmadik napon ismét öntsd le a vizet, és
tölts friss, langyos vizet a magokra, de csak
annyit, hogy folyamatosan nedvesek maradjanak.
• A negyedik napon pótold az elhasznált vizet.
Ekkor már láthatók az első csírák.
• Az ötödik napon szükség esetén tölts utána vizet, és kóstold meg az első, zsenge csírákat.
• A hatodik napon a magok tömegesen csíráznak és fogyaszthatók.
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eltérő tempóban kezdenek el fejlődni, így hos�szabb ideig biztosítják
majd az ellátást.

Tudtad?

A csíra azér t nagyon egészséges,
mer t a magban rejtőzik mindaz
az értékes tápanyag , amelyre a növénynek élete kezdetén
szük sége van. Ezt a bölcsességet
300 0 évvel ezelőtt már a kínai
tengerészek is tudt ák, és a hoss
zú
hajóutakra a náluk népszerű szójababot vitték magukkal. Ők azt
csírá ztatták, és a csírákat rend
szeresen fogyasztották az akko
r
rettegett skor butbetegség, vagy
is
a C-vitamin hiány elkerülésére
.
A magvak csírájában sokféle, az
ember számára létfontosságú
vitamin, fehérje és ásványi anya
g
tárolódik . Ezek különösen tél
végén, tavasz elején fontosak
az
emberi szer vezet számára.
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szöveg: Csepregi-Heilmann Eszter

Takarékoskodni

ajándék

:
A cserkésztörvény 9. pontja.”
kos
aré
tak
sz
„A cserké

Talán nem is az a fontos kérdés, hogy mivel,
hanem az, hogy miért jó takarékoskodni.

G

yermekkoromban igen nagy jelentőséget tulajdonítottam a takarékosságnak. Emlékszem rá, hogy középiskolás koromig több perselyem is volt, amelyben ös�szekuporgattam az innen-onnan kapott forintjaimat. Eleinte
nem az számított, hogy a különböző pénzérmék mennyit értek, hanem a külalakjuk: a fényesebb érméknek jobban örültem, mint a kopott, elhasználódott daraboknak, még akkor
is, ha kevesebbet értek. Élénken él bennem egy régi, alumínium 1 forintos emléke, amelyet abban az évben bocsátottak
ki, amikor a kezembe került. Gyönyörű volt, nem csúfította el
egyetlen karc sem, és olyan fényesen csillogott, mint a nap.
Bevallom, nem érdekelt, hogy pénz-e az a darab fém, amit
a kezemben fogok. Műalkotásnak tekintettem. Egy alkalommal, amikor nagyapámtól egy gyűrött papírhúszast kaptam,
megköszöntem neki, majd tovább adtam az édesanyámnak,
a következő szavak kíséretében: „Anya, vásárolj belőle valamit, én nem tudok mihez kezdeni vele.”
Amikor először tanultam a Cserkésztörvény 9. pontjáról, a
takarékosság fontosságáról, hosszú ideig töprengtem azon,
hogy talán érdemes lett volna megtartani a bankjegyeket és
a kopottabb érméket is, nem csak a tökéletesen fényeseket.
Akkoriban úgy tartottam, hogy a takarékosság ezt jelenti:
„ha adnak, fogadd el, ha ütnek, szaladj el”.
Őrsvezetőként az első őrsömmel ezt tanítottam meg. Igyekeztem átadni mindent, amit életem addigi másfél évtizede
alatt a takarékosságról belém nevelt az élet. Ha össze akarnám foglalni, akkor nagyjából ez lenne az: ragadj meg minden lehetőséget, tégy félre annyi zsebpénzt, amennyit csak
tudsz. Beismerem, elég egysíkú gondolat volt, de akkor komolynak véltem. Nem volt célja a takarékosságomnak, mindössze ismertem egy szabályt, amelyről sok hiteles felnőtt azt
állította, hogy helyes, ezért aztán én is helyesnek tartottam.
A takarékosság azonban nem önmagáért helyes, nem azért
kell félretenni, mert ezt írja elő egy szabály, vagy mert a félretett pénzt legalább nem költi el az ember, hanem azért,
mert az, aki megtanul takarékoskodni a javaival, hamar rájön
arra, mire szükséges költeni, s mire egyenesen tilos.
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Nem kell sokat töprengni ahhoz, hogy rádöbbenjünk, takarékoskodni nem csak pénzzel, anyagi javakkal lehet, hanem
például az idővel is. Gondolj csak bele, ha rendelkezésedre
állna az a sok-sok idő, amelyet fölösleges dolgok végzésére
fordítottál, mennyi hasznos és értékes tevékenységet tudnál
elvégezni! Például bepótolhatnád az el nem készített házifeladatodat, felhívhatnád a nagymamádat, vagy túrázhatnál
egyet az őrsöddel. Gyermekkorom egy részében, amikor a
számítógépek kezdtek tért hódítani Magyarországon, kortársaim egy jelentős részéhez hasonlóan én is gyakran belefeledkeztem az akkori számítógépes játékokba. Máskor pedig
annyit néztem a tévét, hogy megfájdult a szemem. Mind haszontalan időtöltés volt. Tudom, hogyha azt a temérdek időt,
amit nélkülözhető dolgokra fordítottam, mondjuk nyelvtanulással töltöttem volna, akkor igen csak művelt lennék ezen
a téren. Még rosszabb az, amikor más idejét pazaroljuk. Azt
olvastam egy internetes cikkben, hogy Európának azon a részén, ahol mi élünk, 15 perc késés még belefér a korrektség
keretébe. Képzeld csak el, milyen felfordulás lenne a nyári
táborban, ha a zászlófelvonásra egyesek negyedóra késéssel
érkeznének, vagy a tanár ennyivel később kezdené el az órát
a suliban. (Mondjuk, ennek lehet, hogy örülnél...) Mégis: nem
helyes más idejével visszaélni!
Eddig két dolgot emeltem ki azok közül, amelyekkel takarékoskodni lehet, de ez nem azt jelenti, hogy nincs más. Talán nem is az a fontos kérdés, hogy mivel, hanem az, hogy
miért jó takarékoskodni. Egész életünk Isten ajándéka annak minden összetevőjével együtt. Ajándék a szülők és családtagok szeretete, a testvérek közössége, a barátok bizalma, és minden, ami hosszabb vagy rövidebb ideig hozzánk
tartozik. Bármit is adunk másoknak, abból tehetjük, amit
mi is kaptunk. Semmink sincs, amit ne úgy kaptunk volna,
így egyszer mindennel el kell számolnunk Annak, akitől kölcsön kaptuk. Értelmi képességünk, érzékeink, érzelmeink,
testi adottságaink, javaink mind azt a célt szolgálják, hogy
általuk, velük rámutassunk Isten gazdagságára, aki ebből
bőkezűen ad az övéinek – még akkor is, ha ezt első látásra
nem mindig vesszük észre. Innen nézve láthatjuk meg, hogy
a takarékosság nem a spórolás, vagy rosszabb esetben a
fukarkodás szinonimája, hanem testi, lelki, szellemi javaink gondos megválogatása a boldog, kiegyensúlyozott élet
reményében. Isten ugyanis azért ad javakat nekünk, hogy
boldog és kiegyensúlyozott életet élhessünk abban a világban, amelyben, ugye, szeretjük a természetet, jók vagyunk
az állatokhoz és kíméljük a növényeket. Így lehetünk egyszerre vidámak és meggondoltak, segítőkészek, no és persze takarékosak.
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írta: Molnár Szabolcs

Mentha piperita

Érdemes az egészségünket és immunrendszerünket még tovább erősen tartani, hiszen
a tavasz még csak most indul.
mentának többféle változatát ismerjük: borsmenta, vagy borsos menta (Mentha x piperita L.), fodormenta (Mentha spicata var.crispa
Mansf.), fürtös menta, más néven: lómenta (Mentha
longifolia L. Nath.)

A

A csalánhoz igen hasonló kinézetű (mert azonos családba tartozó) menta lágyszárú, kb 60-80 cm magas, élénkzöld levelű, aromás illatú növény. Betakarítására teljes virágzáskor kerül sor. A leveleit, vagy a
virágos hajtását gyűjtik.
Étvágyjavításra, az emésztés serkentésére vagy éppen puffadás ellen használják. Köhögéscsillapító és
köptető hatása is van. Jó görcsoldó, fájdalomcsillapító és nyugtató. A fürtös menta nagyon jó immunerősítő, megfázásos megbetegedéseknél kiváló hatású.
A kismamáknak a terhesség utolsó harmadában nem
ajánlják a fogyasztását, mert idő előtt megindíthatja a szülést.
A levelekből forrázással készül a tea. Külsőleg ös�szehúzó hatása miatt zsíros arcbőrre használható lemosóként. Borogathatunk vele zúzódásokat és kisebb
sebeket is.

A menta név görög eredetű. A monda szerint Menthe az alvilági folyóban élő nimfa volt, akire szemet
vetett Hádész, az alvilág ura. Felesége, Perszefóné,
bosszúból változtatta növénnyé a lányt.
Mintegy 150 különböző mentafélét ismer a botanika. Mivel a fajok könnyen kereszteződnek egymással, mindig új fajok alakulnak ki, melyeket sokszor
nehéz megkülönböztetni egymástól. A borsmenta
és fodormenta nálunk nem honos, Európa déli tájain nő vadon, itthon termesztésre szorul. Előbbi eredeti élőhelye nem is ismert, Nyugat-Európában vagy
a Távol-Keleten is kialakulhatott, de világszerte sok
országban termesztik. Eléggé ismert: a borsmentából készül a nagyon kellemes ízű tea. A fürtös mentát
kevesebben ismerik, viszont itthon vadon is előfordul,
például a Bükk hegységben.
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viccek

Tíz féle ember van: aki ismeri a
bináris számrendszert, és aki nem.

Büszkeség

Közeleg a húsvét…

Találd meg a hét különbséget!
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