
Kitéphető toborzólapok!

       interjú:

Ruzsics Gergely

XL
VI

II.
 é

vf
.

9.
 s

zá
m

Vadon Szava
sodorj
zsineget!

Trend
Lego
távirányító

Városi dzsungel
közösségi

kertek



Mix
Cserkész hírek 4

Becserkész
Ruzsics Gergely 5

Városi dzsungel
Közösségi kertek 10

Intercserkész
Osztrák csokifolyó 12

A hónap képe
Boszorkánynövendékek 14

Programajánló
Nektek ajánljuk! 16

Toborzóplakát
Kitéphető poszter! 17

Mi vár rád cserkészként?
Huszár Marci rajzai 18

Vadon Szava
Sodorj zsineget! 22

Szamárfül
De Amicis: Szív 24

Trend
Lego távirányító 28

Kanálgép
Bögrés mérték 30

Beszámoló
A szolidaritás tüze 32

Öko
Cickafark 33

Vicc 34

alapítva: 1920.
TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001

lapzárta: 2014. szeptember 8.
felelős szerkesztő: Tekse Balázs

főszerkesztő: Sárközi Gábor
művészeti vezető: Sáfár László

szerzők: 
Csepregi-Heilmann Eszter, Havasi Máté, 

Kovács Árpád, Nagy Emese

fotók: 
Járdány Bence, MCSSZ/archív, safyphoto©

nyomdai előkészítés:  
Váltópont Közösségi Kommunikációs 

Ügynökség Nonprofit Kft.

nyomtatás:
Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.

kiadja a Magyar Cserkészszövetség

felelős kiadó: Buday Barnabás, 
az MCSSZ elnöke

A cikkek lényegét nem érintő változtatás 
jogát a szerkesztőség magának fenntartja.

Tilos az MCS bármely fotójának  
az MCSSZ engedélye nélküli újraközlése.

Megjelenik havonta.

a szerkesztőség elérhetőségei:  
1085 Budapest, Horánszky utca 20.

mcs@cserkesz.hu • facebook/mcs

HU-ISSN 0865-1167

fotó: MCSSZ/Archív

3  Magyar Cserkész 



supa élmény, játékok, tábo-
rok, természetjárás, sport és 
vagányság egybegyúrva egy 

életformává. Gyere, és vegyél részt 
számtalan izgalmas és hasznos 
programon, ahol életre szóló barát-
ságokat köthetsz! 

Cserkészként 
egy őrsbe ke-
rülsz, mely-

nek tagjai veled 
egykorúak. Eb-
ben a kisközös-
ségben fogod 
átélni a cserké-

szet kalandjait, 
szépségeit az 
őrsvezetőd se-

gítségével.

A cserkészeknek a kaland és játék 
mellett komoly feladatuk is van: job-
bá tenni világot! Ez egy hatalmas 
küldetés, amin világszerte több mil-
lióan dolgozunk. Miért épp te ma-
radnál ki?

Ha szeretnél az ország legnagyobb 
közösségéhez tartozni, gyere, várunk 
téged! www.cserkesz.hu

Ironman 70.3
Mintegy 60 cserkész 
vett részt önkéntes 
munka keretében az 
Ironman 70.3 elnevezé-
sű verseny lebonyolítá-
sában, melyet idén elő-
ször rendeztek meg kö-
zép-európai helyszínen. 
A triatlonon a verseny-
zőknek 1,9 km-t úszva, 
90 km-t kerékpárral 21,1 
km-t pedig futva kellett 
megtenniük. Innen a név: ez összesen 70,3 mérföld. A versenyen 57 
országból közel kétezren indultak, a versenyzők 70%-a külföldi volt, 
köztük a három bahreini herceg. Az augusztusi Vezetők Lapjában él-
ménybeszámolót olvashatsz az önkéntesek munkájáról.

A Magyar Cserkészszövetség is csatlakozott 
idén a World Scout Scarf Day elnevezésű 
eseményhez, melynek alkalmából augusztus 
1-jén a cserkészek világszerte nyakkendőt 
húztak egy nap erejéig. Többen, például 
a Bringás Cserkészek, szervezett keretek 
között, a városban kerékpározva hirdették 
az emberek számára a cserkészetet. A 
nyakkendőnap rendkívül felkeltette a sajtó 
és a civilek érdeklődését, sokan követtek és 
néztek meg bennünket mind 
az utcán, mind a híradókban. 
A sajtómegjelenéseket az 
alábbi dokumentumban talál-
játok: http://goo.gl/GBL7hk

World Scout Scarf Day 
NyakkendőnapCsatlakozz!
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RUZSICS GERGELY  Tizennyolc évesen kezdtem, pedig 
gyerekkoromban is hívtak a cserkészetbe. Nem vol-
tam eléggé motivált, és időm sem jutott rá. Klasz-
szikus és jazzgitárt tanultam az iskola mellett. Mos-
tanság éppen megcserélődött a sorrend: gitárra jut 
kevesebb időm. Amikor gyerek voltam, Pomázon, az 
utcánkban élő kisebb gyerekeket fogtam össze. Men-
tünk játszani a közeli rétre, fociztunk, kirándultunk az 
erdőben. A családban is sok volt a gyerek, és velük is 
jól elboldogultam. Le tudtam kötni a figyelmüket. Úgy 
érzem, cserkészkedtem akkor is, csak egymagamban, 
nem tudatosan. Édesapámmal havi rendszerességgel 
jártunk túrázni, kutyát sétáltatni, lovagoltam, íjász-
kodtam, és más hagyományőrző tevékenységekkel is 
foglalkoztam. A vallásos neveltetés alapvető volt a 
családunkban, én ezekkel a gyakorlati és szellemi ta-
pasztalatokkal érkeztem végül a cserkészetbe. Addig 
csak egy-két ismerősöm volt cserkész. Akkor láttam 
őket, ha valamelyik nemzeti ünnepünkkor elmentek 
emlékmű koszorúzásra. 

mcs  Hogy látod, gyakrabban meg kellene mutat-
ni magunkat a külvilágnak, vagy így a jó, ha be-
bújunk az erdőbe?
GERGŐ  Sokat gondolkodtam már ezen én is. Jó do-
lognak tartom, hogy egyre több helyen megjelenik a 
cserkészet a médiában és a különféle országos szin-
tű eseményeken. A szövetség több kezdeményezést 
indított azért, hogy megismertesse a társadalmat a 

meg kell járni
        az utat
             interjú Ruzsics Gergellyel

Ruzsics Gergely st. (937.) nem fog 
a gyerekkori cserkészélményeiről mesélni 
az unokáinak. Őt kissrácként valamiért 
nem fogta meg a cserkészet, de fiatal 
felnőttként annál inkább elmélyült 
az érdeklődése.

Még nem vagy cserkész?
Egy életre szóló közösség, 
barátok, és rengeteg 
kaland vár rád!

C

XX. MÖT
35–40 öregcserkész részvételével idén is megtartották 
a Magyar Öregcserkészek Találkozóját. Az eseményre 
idén Szombathelyen, az MCSSZ III. nyugat-magyar-
országi kerületében került sor augusztus 16-ától 
19-éig. A résztvevők, magyar cserkészörökség meg-
őrzői, a ma már 70–80 év körüli hölgyek és urak tábo-
rának beszámolóját a szövetség honlapján olvashatod el.
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rátettem a kezemet a 
vállára. Ezzel való-
ban célt értem, érezte, 
hogy figyelnek rá, és 
törődnek vele. Nagyon 
megerősítő volt szá-
momra. Kicsit úgy ér-
zem, hogy a hivatásom 
is innen ered, mások se-
gítéséből, onnan, hogy 
másoknak adhassak.

mcs  A vezetettjeid kö-
zött bizonyára sokan 
vannak, akik elvált szü-
lők gyermekei, vagy 
egykék. Különösen nagy 
segítség ezeknek a gye-
rekeknek a cserkészet, 
hiszen testvéreket, sok 
törődést kapnak általa. 
GERGŐ  A csapatban lá-
tok olyan gyerekeket, akiknek vagy elváltak a szülei, 
vagy családi problémáik vannak. Ezeket az eseteket 
nem tárgyaljuk ki, ugyanakkor fontos, hogy tudjak 
róla. Előfordul, hogy olyan új gyerek érkezik az őrsbe, 
aki nagy mozgásigényű, és nem tudom lekötni. Az az 
igazság, hogy nem rossz, csak fel akarja magára hív-
ni a figyelmet, mert otthon valószínűleg nem kapja 
meg a kellő figyelmet, törődést. A társadalmunk úgy 

működik, hogy mindkét szülő dol-
gozik, az életük java részét a munka köti le. Reggel 
elmennek dolgozni, este pedig fáradtan érnek haza. 
Hatalmas kihívás a szülők számára, hogy jól éljék 
meg a családi életet, szülői szerepet. 

Én például nagyon korán önállósodtam. A szüle-
im munkája azt követelte meg, hogy este hétig, míg 
haza nem érnek, azt az öt órát valahogy megtöltsem. 
Megtanultam magamtól főzni. Először alapételeket 
készítettem, aztán fejlődött a tudásom. Megszeret-

tem a főzést. Ennek az önállósodás-
nak ugyanakkor voltak hátrányai is, 
hiszen igényeltem volna több törő-
dést, ami miatt az iskolában jutott 
nekem a küzdelmekből. Végül abból 
is épültem, de lehetett volna ezt job-
ban is csinálni. Például ha cserkész 
lettem volna, biztos jobb lett volna.

mcs  Cserkész segédtiszt vagy. A 
gyerekek közül kiből lehet, kiből lesz 
vezető?
GERGŐ  Nem mindenki alkalmas a ve-
zetésre. Önmagában a tárgyi tudás 
kevés. Az a kérdés, hogy tud-e a gye-
rekekkel bánni, milyen a szellemisé-
ge, mit rejteget magában, mit hoz 

Meg kell járni
az utat, abból 
kell tanulni.
cserkészet értékeivel. Azt látom, hogy sokszor célt 
is érnek ezek. Sokféle elképzelés él a cserkészetről, 

ezek egy része hamis. Sok embernek a cserkészet-
ről egyből az úttörők jutnak az eszébe, hisz sok 
felnőtt az volt gyerekként, vagy éppen az, hogy 
sütiket árulunk, mint Amerikában.

mcs  Végül mi keltette fel az érdeklődé-
sedet?

GERGŐ  Csatlakoztam a plébániánkon mű-
ködő zenekarhoz, akik a miséken játszot-
tak. Ott volt két cserkész, akik elhívtak a 
csapattáborukba. Becsatlakoztam a leg-

idősebb őrsbe, elmentem néhány őrsgyű-
lésre, előtáborba, és teljesen magával 
ragadott az egész. Ebben a táborban 

volt két kissrác, akik a környéken laktak, 
de megszűnt a cserkészcsapatuk, ezért 

csatlakoztak az egyik őrshöz. Az őrsveze-
tőjükre ez többletfeladatot hárított, ezért 
besegítettem neki. Az egyik kisfiú nagyon fi-
atal volt még, honvágya volt, a másik srác 

pedig hiperaktív és kicsit sérült volt. Foglal-
koztam velük, próbáltam hatással lenni rájuk. 

Jó volt látni a tábor végére, hogy sikerült ve-
lük megértetni számos fontos dolgot. Ez pozitív 

megerősítést adott nekem, mert a vezetők nem 
tudtak velük szót érteni. 

Van az intim szféránk, amihez egykönnyen 
nem engedjük közel a másikat. Az egyik kisfiú 
ezt nem érzékelte, és mindig nagyon közel 

bújt az arcával mindenkihez. Eleinte en-
gem is zavart, ahogy mindenki mást. Pe-

dig nem gonoszkodásból csinálta, jóin-
dulat volt a kisfiúban. Valahogy ráé-

reztem, hogy testi kontaktusra van 
szüksége, és megnyugtatásul 
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otthonról. A gyerekeket az évek során egyre jobban 
megismerjük, a személyiségüket olyan szituációban 
látjuk kibontakozni tábori körülmények között, ami 
nem szokványos. Az őrsi foglalkozás másfél órája 
alatt ugyanis nem derül ki, hogy valójában ki kicso-
da. A táborokban derül ki a valóság. Egy vezető cser-
kész-kósza korától „vezet”, és végig tudja kísérni az 
életútjának ezt a szakaszát. Nevelői szerepbe kerül, 
amit a szülőkkel el kell tudni fogadtatni. Meg kell, 
hogy értsék, ő partner a nevelésben, még ha csak ti-
zennégy éves is. Eleinte a szülők gyerekként tekinte-
nek az őrs vezetőkre, akik koruk szerint azok is, még-
is bizalmat érdemelnek. Lehet, hogy kiskamaszként 
még évekig lesznek problémái magával, és ez így he-
lyes. Aztán telnek-múlnak az évek, és idővel szoro-
sabbá válik a kapcsolat, ami közös nevelést tesz le-
hetővé. Amikor a gyerek is eléri ezt a kort, válaszút 
elé ér. Lesz belőle őrsvezető, vagy sem. De mi is a 
célunk az őrsvezetőkkel? Mert nem az a cél, hogy le-
gyen belőle őrsvezető; a vezetettjeinek az érdekeit 
kell látni.  Meg kell járni az utat, abból kell tanulni. A 
végén ott a lehetőség, hogy jó példa váljék belőle.

mcs  Néha a legártatlanabbakból lesznek a 
pöffeszkedő bírák, és a csibész rosszcsontokból 
a fegyelmezett, önkritikus, tiszteletet parancso-
ló vezetők. 
GERGŐ  A képzések elején nagyon nagy hangsúlyt fek-
tetünk az önismereti képzésre, nevelésre, önképzésre. 

A tábor maga egy hatalmas 
önképzés. Vannak a jelöltek 
között olyanok, akik gyor-
san haladnak, erősebb az 
önnevelési készség ben-
nük, míg másoknak gyötrel-
mesebb az útjuk. Az a fon-
tos, hogy tudatosan akarjon 
épülni.

mcs  Ruzsics Gergő mit tud 
magáról és mi felé halad?
GERGŐ  Én azt tudom ma-
gamról, hogy nem a közép-
szerűséget, hanem az arany 
középutat szeretem. Nem jó, 
ha valami tökéletes, mert ab-
ból nem lehet fejlődni, és a 
tökéletesség további hibák-

ra ad okot. Ugyanakkor ennek az ellentétét sem sze-
retem. Úgy jó, ha széles körűen tájékozott az ember, 
sokféle tudással rendelkezik. Voltam őrsvezető-je-
lölt, aztán mameluk, utána ST-jelölt, kiképző, altábor 
parancsnok. Ahogy végigmenten ezen az úton, min-
dig más kihívások jöttek. Őrsvezető-jelöltként a saját 
személyiségemmel kapcsolatos dolgok foglalkoztat-
tak: hogyan lesz belőlem vezető, milyen vezetői sze-
mélyiségem van. Tudtam, hogy én nem vagyok egy 

„társaság közepe” karakter. Az osztályban sem én 
voltam az, aki megmondta a tutit. De voltak ötleteim. 
Az osztályfőnököm úgy jellemzett, hogy jó meglátá-
saim vannak, de sosem hangoztatom őket. Amikor 
bekapcsolódtam a cserkészetbe és őrsvezető lettem, 
ez a vonásom ki tudott bontakozni, bár megmarad-
tam kicsit visszahúzódónak. Vezetők között pedig 
elfoglalom a nekem járó pozí-
ciót a ranglétrán. Nagyon fon-
tos, hogy amikor az ember őr-
svezető lesz, ne szálljon el ma-
gától. Eleinte ez volt a kihívás. 
Aztán az őrsvezetés maga: mit 
tudok adni a gyerekeknek, amit 
már elsajátítottam? Nem csak az 
a fontos, hogy mi az az egyszerű 
kettős, vagy a sebkötözés, hanem 
az alapvető emberi értékek közve-
títése, ami ahhoz kell, hogy boldo-
gulni tudjon az életben kereszté-
nyi elvekkel, ahogyan Bi-Pi nekünk 
megmutatta. 

Mamelukként már az őrsvezető-jelölteknek kellett 
adni valamit. Amikor segédtiszt-jelölt voltam, szintén 
magammal kapcsolatban voltak elvárások, vagyis 

már nem csak egy kisfiúkból álló csoportot, hanem 
vezetőket kellett vezetnem. Ettől fogva azt is tudnom 
kellett, hogy mit miért csinálok. 

Portyázni jó buli, azt tudtam addig is. Ezután az is vi-
lágos lett, hogy portyázás közben célok valósulnak 

meg, amik a gyerekek fejlődését szolgál-
ják. Ezt az őrsvezetők nem mindig látják, 
sokszor csak feladatot hajtanak végre, és 
közben jönnek rá a folyamatokra. Ez is az 
út része. 

A gyerekek a cserkészetben olyan le-
hetőségekhez jutnak, amit az iskola, az 
egyetem nem tud megadni. Én villamos-
mérnökként sosem foglalkoztam volna 
pszichológiával, szociológiával, más hu-
mán irányú tanulmányokkal, de cser-
készként erre igényem volt. Aztán a ve-
zető, ha jól csinálta az addigi munkáját, 

akkor gondoskodott utánpótlásról, és az újak átve-
szik a szerepét. Ifjúsági mozgalom vagyunk, meg-
van minden korosztálynak a szerepe ebben a folya-
matban. Amikor elérkezik az idő a családalapításra, 
amely egy újabb szerep, akkor szintén példaként áll a 
felnőtté vált cserkész a gyerekek előtt. 
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gy nőnek, mint eső után a gomba. Egyre több 
nagyvárosban élő érzi úgy, hogy megéri az ide-
jéből arra áldozni, hogy akár naponta kibal-

lagjon a gyakran távoli, másokkal közös kertbe, csak 
hogy büszkén nézhesse végig, miként cseperedik a 
saját paradicsompalántája, vagy dagadozik a cukkíni-
je. Gyere velünk a Grund-ra!

A budapesti nagykörút külső oldalán, az újjáépült 
Corvin-negyed mögött, a Bókay János utca 42-44. 
szám alatti területen található a Grundkert. Igen, a 
nyóckerben! Egy épülő irodaház, egy kutyafuttató, és 
egy omladozó régi épület gyűrűjében vagyunk. Itt ed-
dig csak a gaz nőtt, valaha házak álltak, de erre már 
nem emlékszik senki a kertben tevékenykedők közül. 
A kerület vezetői adták át néhány évig használatra, 
és kerítették körbe a hatalmas kertet. Az oázis éle-
te tehát véges, de nincs miért szomorkodni! A váro-
sokban mindig lesznek foghíj-telkek, vagyis olyan be 
nem épített területek, ahol újra szárba szökkenhet 
az élet. 

Most egy kora őszi délután van, piroslik a paradi-
csomtól a vidék, a lecsó szezon utolsó órái ezek. Ban-
di, egy közel lakó hobbiszakács puttonyt is szerzett 
Feri bá’-tól, melyben sok termény elfér. Alulra kerül a 
krumpli, rá a répa és a cukkíni, tetejére a paradicsom 
és a zöldfűszerek. Van itt tudás! Bandi és Feri bá’ itt 
barátkoztak össze, hiszen a közösségi kertek kivá-
ló találkozási pontok is. Feri bá’ szerint a közösségi 
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közösségi kertek
Tudtad, hogy az éretlen paradicsomot nem 
szabad megenni, mert mérgező? Ahogy 
a téli krumpli héjában sem a vitamin van, 
arra ott az alma. Tudnád, ha magadnak 
termesztenéd, és nem a boltban, jobb 
esetben a piacon tennéd a kosaradba 
a zöldségeket, gyümölcsöket. Akinek nincs 
kertes háza, vagy kertészkedő nagyija, 
most megtudhatja, milyen a hazai!

Ú

kert azért is jó dolog, mert biztos egészségesebb a 
magunk által termelt, mint a mesterségesen táplált, 
bolti termény, és még a csomagolással sem szeny-
nyezzük a természetet. 

Vannak kertszabá-
lyok, aminek be-
tartása meghálálja 
magát. Egy ember-
nek 6-7 négyzet-
méteres parcellá-
ja van, itt a Bókay 
utcában összesen 
35 parcellén osz-
toznak a városi 
földművesek. Lehet osztozni is egy termőföld meg-
művelésén, az a lényeg, hogy valaki folyamatosan 
gondozza. A nyári melegben issza a vizet a paradi-
csom, naponta kell öntözni. A gaz nem ismer telek-
határt: ha elmarad a gyomlálás a te kis kertedben, 
elburjánzik, és a szomszédod területe kerül veszély-
be. Az elején nem is kell érteni a földműveléshez. Itt 
az emberek egymásnak adják át a tapasztalataikat, 
egymást tanítják meg a kertművelés tudományára.

A Grundkertben terem 
zöldbab, paradicsom, 
cukkíni, rukkola, fejes 
saláta, paprika, brok-
koli, spenót, uborka és 
répa. Illatoznak a fűsze-
rek is, most láthatod mi-
lyen az igazi majoranna, mekkora bokorban nő a roz-
maring. A rágógumi ízét adó menta olyan sokféle faj-
tában nő, hogy csak győzd megtanulni mindegyiket! 
A borsmenta, fodormenta mellett létezik csokoládé- 
és ananászmenta is, az elnevezés az illatban fellel-
hető aromákra utal. 

A közösségi kertekben arra is van példa, hogy a föld-
használók egymás közt csereberélik a terményei-
ket, ha nem lenne teljes a fajtakínálatuk. Itt még a 

szemetet is szeretik, ugyanis a jó minőségű talaj házi 
komposzttal még gazdagabbá tehető. E célra az ott-
honi konyhai hulladékot lehet összegyűjteni, amiben a 
banánhéjtól kezdve a száraz kenyérig minden megta-
lálható, még a krumpli héja is mehet egy zárható vö-
dörbe. Milyen jó dolog, hogy nem a lakóház kukájába 
kerül a szemét, hanem a földbe forgatva hasznosul!

A közösségi kertek története a második világháborúig 
nyúlik vissza, amikor elsősorban Angliában, az élel-
miszerhiányból fakadóan számos ilyen kertet hoztak 
létre. Az első mai értelemben vett közösségi kertek 
az 1960-as évek mozgalmainak hatására születtek, 
amikor az élelmiszertermelés mellett a fő cél a kö-
zösségalkotás volt, illetve a tiltakozás a fogyasztói 
társadalom ellen. Ebben az időben jöttek létre az első 
zöld mozgalmak, amelyek a természettel való har-
monikus együttélést szorgalmazták.

Magyarországon is több városban van már hason-
ló kezdeményezés. Budapesten a Kortárs Építésze-
ti Központ fogja össze és segíti a városi kertészkedő 
közösségeket. Honlapjukon (www.kozossegikertek.
hu) utána lehet nézni, hol van megművelhető terület, 

vagy éppen föl-
det és eszközöket 
lehet felajánlani. 
Szaktanácsadás-
sal is segítenek a 
zöldség- vagy gyü-
mölcstermesztés-
hez kedvet kapó 
városiaknak. A ker-
tészkedés mellett 
a mozgalom fon-
tos része a közös-
ségépítés, a városi 
környezet javítása, 
a környezettuda-
tos, egészséges 
életmód megva-
lósítása. Ha attól 
félsz, hogy valaki leszüreteli helyetted a fáradságos 
munkával felnevelt növényeket, megnyugtatunk. Az a 
tapasztalat, hogy aki betársul egy közösségi kertbe, 
saját munkája alapján a társaiét is megbecsüli, és 
esze ágában sincs jogtalanul dézsmálni a másét. Ez 
aztán igazán cserkészeknek való foglalatosság! 

Úgy tudsz kóstolás nélkül 

fűszernövényt szagolni, ha 

két ujjad között gyengéden 

megdörzsölöd a levelet. 

Érintésre szabadulnak fel  

a növényben lévő illóolajok.

Komposztnak nevezzük azt a mor-zsalékos, sötétbarna színű, föld-szerű, magas szervesanyag-tar-talmú anyagot, amely szerves hulladékokból, maradványokból, elsősorban mikroorganizmusok, valamint a talajlakó élőlények tevékenységének hatására jön létre, megfelelő hatások (oxigén, megfelelő nedvességtartalom) mellett. A komposztálás olyan biológiai folyamat, amely a hul-ladékok, melléktermékek szerves anyagait humuszszerű anyaggá alakítja át. A mezőgazdaság-
ban, különösen a kertészetekben régóta ismert és alkalmazott 
módszer. A humusz szerves anyag a talajban. Minél nagyobb a talaj humusztartalma, annál nagyobb a termékenysége is.
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Ausztria
155 kg csokoládé, 200 
kg gyümölcs és egy 
130 méter hosszú „fon-
dü csatorna” – a kis-
cserkészek legnagyobb 
örömére. Nem érted? 
Nézd meg az aláb-
bi képeket. A világre-
kord-gyanús örömfor-
rást az Osztrák Cserkész Szövetség nemzetközi 
táborában építették fel.

Románia
A Román Cserkész Szövetség még tavaly csatlako-
zott a Béke Hírvivői projekthez, és ennek keretében 
ünnepelték az 
ország cser-
készmozgal-
mának 100 
éves évfordu-
lóját.

Az elmúlt 23 
évben más ke-
let-európai 

országokhoz 
hasonlóan je-
lentős változá-
sokon ment át a 
román társada-

lom. A gazda-
sági változá-
sok következ-
tében 1990 
óta rengetegen 
hagyták el ha-
zájukat egy jobb élet reményében. Az otthon mara-
dottak közül csak igen kevesek aktívak az embere-
ket érintő döntések befolyásolásában, nem vesznek 
részt társadalmi ügyekben.

A cserkészek ezen változtatni szeretnének, ezért sok-
rétű kampánytevékenységbe kezdtek, melynek so-
rán elsősorban olyan hátrányos helyzetű gyerekeket 
és fiatalokat szólítanak meg változatos cserkészp-
rogramokkal, akik nem férnek hozzá a minőségi ok-
tatáshoz.

Programjukkal és a Béke Hírvivői Alap támogatásá-
nak segítségével a cserkészek nem csupán a szegény 
sorsú gyerekeknek tudnak oktatási programokat 
szervezni, de egyúttal a cserkészértékeket is terjesz-
tik szűkebb és tágabb környezetükben. Eredményes-
ségük már látszik a létszámnövekedésben.

Portugália
A portugál cserkészek egyik legfon-
tosabb nyári elfoglaltsága a „Down 
River” program, egy lenyűgöző vad-
vízi evezőprogram augusztus végén 

a portugálosan rövid nevű Albufeira da Barragem do 
Castelo de Bode-n, ami tulajdonképpen egy víztáro-
zót jelöl.

A program 14 
év fölött minden 
cserkész szá-
mára nyitott, 
aki az ország 3 
cserkész szö-
vetségéből leg-
alább egyiknek 
tagja. Sokuk 

számára ez a cserkészév fénypontja, ezzel az ese-
ménnyel búcsúznak a nyártól.

A 150 résztvevő legalább négyfős csapatokban eve-
zett. A csapatoknak először is meg kellett építeniük 
saját tutajukat, melynek kik kellett bírnia a háromna-
pos túrát. Naponta mintegy 15 kilómétert eveztek, 
a csapatok biztonságáról pedig képzett önkéntesek 
gondoskodtak.

Egyesült Királyság
A 32. Bristol cserkészcsapat kiscserkész és a cser-
kész korosztálya számára izgalmas nyári tábort 
szerveztek vezetőik.

Az augusztus ele-
ji táborban a gye-
rekek sok szaba-
didős és sportte-
vékenységet űz-
hettek, így volt 
lehetőségük úsz-
ni (tengerben és 

medencében is), nagy erdei sétákat tenni, hegyet 
mászni, de kalandparkos kötélmászásban és lézer-
harcban is összemérhették erejüket.

Egyesült Államok
A Tennessee állambeli Nashville-ben rendezték meg 
az Amerikai Cserkész Szövetség éves gyűlését. Az 
éves jelentést tárgyaló gyűlés különleges pillanata 
volt, amikor az egyik szülő felolvasta levelét, melyet 
fia, Lian csapatvezetőjének írt, megköszönve mind-
azt a sok örömet, amit fiának szerzett. Az apa fele-
melő szavakkal fejezte ki háláját a cserkészvezető-
nek, és nem leplezte elégedettségét a hatalmas erő-
feszítésért, amit a csapatvezető a fiáért tett. Lian 
ugyanis sajátos nevelési igényű tanuló, a cserkészek 
között befogadó társakra lelt, és óriásit fejlődött. Az 
apa megható szavai után a csapatvezető is megszó-
lalt: azt tettem, amit egy cserkészvezetőnek tennie 
kell. Lian nekem ugyanolyan fontos, mint a csapatom 
minden tagja! 
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Amerika
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Növendékek
Lesifotósunk a zánkai Erzsébet-tábor-

ban készítette ezt a fotót, amint a bo-

szorkánynövendékek bűbájtan órán éppen 

pálca nélkül gyakorolják a Vingardium Le-

viosa nevű lebegtető-bűbájt.

a 
hó

na
p 

ké
pe

fotó: Járdány Bence
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A Műszaki Tanulmánytárban 22000 tárgyat, 

egyebek mellett sok száz írógépet és számí-

tógépet őriznek, de itt tekinthető meg az első 

golyóstoll, Bíró László József alkotása is. A 

számítógépek gyűjteményében Kozma László 

1958-ban készített elektromechanikus „Mű-

egyetemi Számológépétől” és az 1962-ben 

gyártott, teremnyi méretű, elektroncsöves 

URAL-2 típustól az első hordozható PC-kig 

terjed a sor. 
Helyszín: 1117 Budapest, XI. kerület, Prielle 

Kornélia u. 10. 
A Tanulmánytár szerdánként és csütörtökön-

ként 10-16 óra között látogatható, október 

végéig. www.mmkm.hu

Október végéig látogatható az a három pécsi 
helyszínen megrendezendő kiállítás, amely a 
megszokottól eltérő módon állít emléket a világ-
hírű olasz polihisztornak. A tárlaton Leonardo 
da Vinci szenzációs találmányai alapján készült, 
pontos, korhű modellek, rajzok, kéziratok, vala-
mint a modern kor multimédiás eszközei segítsé-

gével ismerhetjük 
meg az alkotá-
sokat létrehozó 
elmét. Az elmúlt 
évtizedekben 
számos kiállítást 
rendeztek, amelyek 
Leonardót mint 
feltalálót mutat-
ták be, elsősorban 
a maga korában 

szenzációsnak számító találmányain keresz-
tül. Az ilyen tárlatok összeállítása azonban 
nélkülözte azt a szempontot, hogy a reneszánsz 
polihisztor munkássága mennyiben járult hozzá 
a tudományok, a technika, a művészetek- és ál-
talánosságban a kultúra fejlődéséhez. A kiállítás 
egyaránt bemutatja a kifinomult művészt, az 
utánozhatatlan rajzolót, a gépezetek működési 
elveit fürkésző akkurátus feltalálót, az innovatív 
építészt és a repülést-, az anatómiát tanulmá-
nyozó tudóst.
További infó: www.leonardopecs.hu

A Maroshegyi Böndörödő immáron hetedik 

alkalommal kerül megrendezésre október 

4-én, szombaton, Székesfehérváron. Az 

érdeklődőket különböző színes programok 

várják a Gárdonyi Géza Művelődési Ház előtti 

téren. Lesz főzőverseny, családi vetélkedők, 

szórakoztató színpadi programok, mesemondó 

gyerekek, szüreti felvonulás, népművészeti és 

iparművészeti vásár, kézműves foglalkozások, 

játszoda, madárijesztő tárlat, mustkóstolás 

és sok egyéb más színes program.

További infó: www.ggmuvhaz.hu

A Richter-féle „Anker” kő építőkockák a korabeli játékvilág legmagasabb minőségét képviselő elemeként, kereskedelmi forgal-mazásuk pedig az üzleti élet valamennyi fogását felvonultató jelenségként robbant be a német, majd az egész európai piacra a 19. század végén. Magyarországon szinte minden polgári család gyermeke ezzel pallérozta ké-zügyességét és elméjét. Ezt kérték és kapták karácsonyra, pedagógiai eszköz és státusz-szimbólum volt egyszerre. Joggal vívott ki magának ilyen rangot, mert mind külalakját, mind elmésségét és gyakorlatiasságát tekint-ve tökéleteset alkottak, akik létrehozták és piacra dobták. A gyerekek (és a felnőttek is) pedig csak szerették, 
és szeretik ma is. A 
kiállítás különleges-
sége, hogy  - mivel az 
Anker játékok ma is 
kaphatók -, nem-
csak nézni, hanem 
megtapogatni, és 
játszani is lehet velük 
a játszósarokban. A 
kiállításhoz egy játékos verseny is kapcsoló-dik nyereményekkel. 
Helyszín: Magyar Kereskedelmi és Vendéglá-tóipari Múzeum, 1036Budapest, Korona tér 1, A kiállítás 2014. október 26-ig látogatható.Részletek: www.mkvm.hu/index.php?p=list&id=190&tbl=kiallitas
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Országos Vízicserkész Nap
Szept. 27. 
Helyszín: Csepel, Sport- Szabadidő- és Ren-

dezvény Központ
Info: http://cserkesz.hu/program/vizicser-

kesz-szakagi-nap

Ejtőernyős szakági hétvége
Október 3–5. 
Az ejtőernyős szakág jó idő esetén szervez 

egy ugróhétvégét a Kaposújlaki reptérre.

Előjelentkezés szükséges a reptéri részvétel 

és programok nyitása miatt. Minden érdeklő-

dőt szeretettel látunk!

Előregisztráció: Markó Gergely, 

+36 70 778 2141, m.gergely@cserkesz140.hu

Létszám, csoportvezető megjelölés szüksé-

ges. A részvétel ingyenes.

Lovas szakági nap
Október 11., 10.00-16.30

Helyszín: Kiskunhalas, Kiskunhalasi Lovastö-

megsport Egyesület 

Programok:
• lovaglás: (kezdőknek és haladóknak is)

• lovaskocsizás
• íjászat
• ismerkedés a lovas sportágakkal, lovaste-

rápiával
• kézműves
• ismerkedés a lóidomítás alapjaival

• ismerkedés a magyar lovas hagyományokkal

• lovascserkész szakági munka bemutatása

A részvétel INGYENES, de regisztrációhoz 

kötött!
Jelentkezés: perjesikovacs@gmail.com

Az emailben szerepeljen, hogy hányan jöttök, 

honnan (csapatszám, megye) és milyen kor-

osztály vagytok!

Barlangász szakági nap
Október 11. 
Helyszín: Budapest, Mátyás-hegyi-barlang, 

illetve Mátyás-hegyi-kőfejtő

A jelentkezők két turnusban barlangtúrán ve-

hetnek részt, a kettő között a felszínen megis-

merkedhetnek a szakági munka részleteivel.

A program időtartama várhatóan 3-4 óra 

(Ebből a barlangban töltött idő kb. 1,5 óra).

A program a résztvevők számára ingyenes. 

A programra a túrák limitált létszáma miatt 

előzetes regisztráció szükséges.

Kedvcsináló, képek, infók: http://barit.

cserkesz.hu/

Kerékpáros szakági nap
Október 11.
Helyszín: Jászberény, Margitsziget

Találkozz a bringásokkal az októberi emléktú-

ra alatt is!
Ízelítő: bringás ügyességi feladatok, KRESZ-

teszt, Csináld magad a bringád! stb.

Info: kalman_vidovich@yahoo.co.uk, www.

facebook.com/bringascserkesz
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Számos növény alkalmas zsi-
nór készítésére, így példá-
ul a csalán, a kender vagy 
a selyemkóró is. A leggyor-
sabb sikerélménnyel ez utób-
bi kecsegtet, mert könnyen 
nagy mennyiségű alapanya-
got nyerhetünk belőle. Jelen 
cikkünkben is ezzel mutatjuk 
be a folyamatot, de ugyanígy 
kell eljárni más növények ese-
tén is. 

1 A levágott növényi 
száron ujjunkat vé-

gighúzva, egy mozdu-
lattal távolítsuk el a le-
veleket. Ha csalánnal 
dolgozunk, a szebb le-
velek mehetnek a le-
vesbe, teába is.

2 A növény szárát a vasta-
gabbik végétől kiindulva 

hasítsuk ketté teljes hosszá-
ban egy éles késsel.

3 Fogjuk kezünkbe az egyik 
hasított szárdarabot. Ha 

megtörjük, azt láthatjuk, hogy 

a szár belső, kemény része el-
válik a külső, hajlékony, rostos 
rétegtől. Ez utóbbit használjuk 
majd fel. A kemény szárbelsőt 
tördeljük szét, és feszítsük le 
a rostos külsőről, amely pedig 
maradjon lehetőleg egy da-
rabban a művelet végére. Vé-
gezzük ezt el az összes levá-
gott szárral, így végül egy jó 
adag alapanyagot kapunk a 
zsinórhoz.

4 Amennyiben a kapott 
szálak túl szélesek, bont-

suk szét őket: egy szál ideáli-
san 4-6 mm széles legyen.

Nekikezdhetünk a sodrásnak. 
Ennek elméleti háttere a kö-
vetkező: két szál fut egymás 
mellett, mindkettő az óra-
mutató járásának megfelelő 

Hatékony módszer

2 Fogjuk bal kezünk hü-
velyk- és mutatóujja közé 

a zsinórkezdeményünket, de 
úgy, hogy azon a ponton 
nyomjuk össze, ahol a két szál 
utoljára keresztezte egymást. 
A különálló két szál helyezked-
jen jobbra, az összesodort zsi-
nór pedig balra.

3 Fogjuk a felső szálat jobb 
kezünk hüvelyk- és muta-

tóujja közé, és 
ujjaink közt so-
dorjuk az óra-
mutató járásá-
val megegyező 
irányba.

4 Miközben ujjainkkal tart-
juk a megsodort sza-

kaszt, jobb kezünkkel tegyünk 
egy további 
fél fordula-
tot csuklóból 
fordítva 
szintén az 
óramutató 
járásának 
irányába. Ek-
kor középső 
ujjunk már 
alulról kerüli 
a zsinórt. 

5 Fogjuk meg az éppen 
nem sodort szálat muta-

tó ujjunk és középső ujjunk 
közé, miközben csuklónkat 
visszafordítjuk eredeti pozíció-
jába.

6 Bal kezünk hüvelyk- és 
mutatóujját helyezzük át 

az újonnan keletkezett kis 
szálkereszteződésre. 

csavarni 
mindaddig, 
amíg össze 
nem ugrik 
magától 

egy kis hurkot, csavarodott 
zsinórkezdeményt képezve.

Könnyű módszer

2 A kis huroknál akasszuk 
be a zsinórkezdeményt 

valamibe, ami ellentartja, le-
gyen ez egy szög, kampó, ágda-
rabka, tüske vagy épp őrstár-
sunk, aki segít a műveletben.

3 Egy-egy szárat fogjunk 
mindkét kezünk mutató- 

és hüvelyk-
ujja közé, és 
mindkét 
szárat kezd-
jük el csavar-
ni az óramu-

tató járásának megfelelő 
irányba egymástól függetlenül, 
miközben végig feszesen tart-
juk a zsinórkezdeményt.

4 Ha eléggé befeszült már 
a zsinór a csavarástól, a 

jobb oldali szá-
lat emeljük át 
keresztbe a bal 
oldalin, és ad-
juk át a szála-
kat másik ke-
zünkbe. Az ed-

digi bal oldali szál kerül tehát 
a jobb oldalra, és fordítva. A 
további-
akban 
már csak 
ezt a lé-
pést kell 
ismétel-
getnünk.

irányba sodor-
va. A két szál 
ugyanakkor 
egymáson az 
óramutató járásával ellenté-
tes irányba van átvetve, így a 
két ellentétes irányú csavaro-
dás egymás ellen hat, és egy-
ben tartja a zsinórunkat.

A zsinór sodrására számtalan 
módszer létezik, mi most itt 
kettőt mutatunk be, egy köny-
nyen érthetőt és egy hatéko-
nyat. A kezdő lépés mindkét 
esetben megegyezik:

1 Fogjunk meg egy szálat 
középen, mindkét ke-

zünkkel (egymástól mintegy 5 
cm-re), hüvelyk- és mutatóuj-
junk közé 
szorítva. Ujja-
inkkal kezdjük 
el ellentétes 
irányba 

A továbbiakban a 3. lépéstől 
kell ismételni a folyamatot. Ha 
egyszer rááll a kezünk, ezzel 
a módszerrel 1-2 másodperc 
csupán egyetlen lépést végig-
vinni, és így már egész gyor-
san lehet haladni a zsineggel.

A zsinór készítése során a fel-
használt szálak előbb-utóbb 
véget érnek. Ekkor egy új szá-
lat kell betoldani. Nincs más 
teendő, mint az utolsó 5 cm-
es szakaszon hozzáfogni az 
újabb szálat, és azzal együtt 
sodorni. Mivel a felhasznált 
szálak önmagukban gyakran 
nem egyenletes szélességűek, 
ez azzal jár, hogy a zsinór vas-
tagsága  sem lesz egyenletes. 
Ezt azzal védhetjük ki, ha nem 
csak a szál végénél, de már 
akár az elvékonyodás helyénél 
is fokozatosan újabb szálakat 
fogunk hozzá. 

Elkészült zsinórunk végére 
kössünk egy félcsomót, hogy a 
szálak ne tudjanak szétfoszla-
ni, és máris használhatjuk al-
kotásunkat. 

                   sodorjunk
zsineget!
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Őrsi portyán vagytok, és kiderül, hogy senki nem hozott 
spagót? Tábori építkezésen elfogyott az egész tábor készlete, 

pedig már csak pár méternyi kellett volna? Ilyen esetekre készülve hasznos 
megtanulni, hogyan tudsz zsinórt készíteni helyben talált anyagokból!

alapanyag

előkészítés

sodrás

A

betoldás
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Tudtad?

Selyemkóró
A selyemkóró (Asclepias syria-

ca) más néven selyemfű vagy 

vaddohány egy Észak-Ameri-

kából származó özönnövény, 

amely mostanra szinte az egész 

Alföldön elterjedt. Nagyon 

agresszívan szaporodik, kiszo-

rítja az őshonos növényeket. A 

növényvédelmi 

törvény kiemel-

kedően kár-

tékony fajnak 

tartja.

szöveg és fotó: Monty&Reál



A naplóregényben egy torinói kisfiú, 
Enrico – több magyar fordításban: 
Henrik – iskolai élményeivel ismer-

kedhetünk meg, aki jegyzetfüzetében 
örökíti meg a vele és barátaival történte-
ket, és a világról alkotott véleményét.

A könyvben folyamatosan visszatérő mo-
tívum a hazaszeretet, a bajtársiasság, 
a barátság. A regény születésének ide-
jében Olaszország egészen új szerve-
ződés volt, nagy erőfeszítések és áldo-
zatok árán sikerült összekovácsolni az 
egységes olasz államot a sok kis feje-
delemségből. Az Itália egyesítését célul 
kitűző és végül elérő XIX. századi moz-
galmat Risorgimento (ejtsd kb.: riszor-
dzsimento) néven emlegeti a történelem-
tudomány. 

Enrico saját történetei mellett megjelen-
nek külső vélemények is, szülei és testvé-
rei levelekben látják el tanácsokkal, osz-
tályfőnöke, Perboni úr pedig minden hó-
napban újabb és újabb elbeszélést olvas 
fel a gyerekeknek, melyek a mozgalom-

ban résztvevő olasz 
gyerekek hősi csele-
kedeteiről szólnak.

A mozgalomban ha-
ditudósítóként dolgozó De Ami-
cis az újonnan létrejött olasz ál-
lamot a könyvben az értékek 
és érzések egységében láttat-
ja. A történet szereplői – akár 

a korábbi itáliai fejedelemségek – igen 

különbözőek: szegények, te-
hetősek, bátrak, visszahúzódóak. A gyerekek között 
akad, aki testi fogyatékos, van, akit a mamája egye-
dül nevel, vagy éppen veri az apja. A kis Enrico igyek-
szik minden társát megismerni, naplója nyomán pe-
dig mi is megismerkedünk a szereplőkkel, a sok kü-
lönböző sors pedig igazi emberi erőpróbák elé állítja 

Az osztály örege 
október 26. 
Ma reggel megismertük, hogy milyen szív az osztály 
legöregebbje, Garrone, aki egy fővel magasabb mind-
nyájunknál. Mikor a terembe léptem, a tanító még 
nem volt benn, és három-négy fiú gyötörte a szegény 

Crossit (ejtsd : 
Krosszi), akinek 
vörös haja van, 
az egyik karjá-
ra béna és az 
anyja zöldséget 
árul. Bökdös-
ték a vonalzók-
kal, gesztenye-
héjakat dobál-
tak a képébe, 
nyomoréknak, 
világcsúfjá-
nak mondták 
és majmol-
ták : hogyan 
van felkötve 
a karja. Ő pe-
dig egyedül, 
a padba hú-
zódva, sápad-
tan hallgatott, 
néha egy-egy 
könyörgő te-
kintetet vetve 
egyik vagy má-
sik felé, hogy 
hagyják bé-
kén. – De azok 

csak tovább is 
gúnyolták, míg végre a szegény fiú reszketni és pirul-
ni kezdett a dühtől. Egyszerre Franti, egy rosszképű 
gyerek, felugrott a padra és úgy tett, mintha kosa-
rat vinne a hóna alatt, majmolván a Crossi anyját, 
aki mindig így jött a fiát várni az iskola kapujához; de 
már rég nem jött, mert beteg. Többen elkezdtek ne-
vetni. Erre Crossi elvesztette fejét, felragadott egy 
tintatartót és teljes erejével a csúfolódó felé dobta. 
De Franti lebukott és a tintatartó épp a belépő tanító 
mellett érte. Mindenki helyére osont és félve hallga-
tott. A tanító halványan lépett a katedrára és ingerült 
hangon kérdezte: «Ki volt az?» 

Szív
Edmondo De Amicis: Szeptember az iskolakezdés hónapja, ezért 

ezúttal egy témába vágó könyvet ajánlunk 
a figyelmetekbe. 128 éve írta egy olasz 

szerző, Edmondo De Amicis (ejtsd: amícsisz). 
1886. október 18-án, az olasz tanév első 
napján adták ki először, azóta számtalan 

nyelvre lefordították, magyarul is tucatnyi 
kiadást ért meg, több film is készült belőle.

A
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la közösséget. Kitartás, odaadás, felelősségvállalás: 
csupa olyan érték, amely fontosak a cserkészek szá-
mára is. 

Ma már talán furcsának tűnik, hogy a regény milyen 
nyíltan beszél az érzelmekről, ezzel együtt nem „csö-
pögős”.  A személyesség, a köz-
vetlen hang pedig egyenesen 
következik a napló formából. 
A könyv nyelvezete a legújabb 
fordításokban is hordoz valamit 
a XIX. századi beszédmód pati-
nájából, de egyáltalán nem ne-
hézkes, ha néha régiesnek is tű-
nik, nagyon könnyen olvasható 
és értelmezhető.

Az örök érvényű erkölcsi érté-
keket tanító könyv múlt század 
eleji kiadásaiból osztunk meg 
veletek részleteket. 

De Amicis előszava
Ezt a könyvet legkivált a 9-13 
éves fiúknak szántam, akik az ele-
mi iskolába járnak s legjobban 
megfelelt volna neki ez a cím: Egy 
iskolai év története – írta egy tanu-
ló, aki az olasz községi iskola har-
madik osztályába járt.

Azzal, hogy „harmadik elemista” 
írta, nem azt akarom mondani, 
hogy valóban ő írta, és pedig szó-
ról-szóra úgy, ahogy nyomtatás-
ban következik. Csak egymásután 
följegyezte a füzetébe, már ahogy tőle tellett, amit 
az iskolában és azonkívül látott, hallott és gondolt; 
az édesapja aztán az év végén megírta ezt a köny-
vét a fia jegyzeteiből, igyekezvén, hogy a gondolatot 
meg ne másítsa, és hogy megtartsa amennyire le-
hetett a fiúnak még a szavait is. Ez pedig négy évvel 
később, amikor már gimnáziumba járt, újra elolvasta 
a kéziratot, és megint hozzátett valamit a magáéból, 
fölidézvén személyeket és dolgokat még friss emlé-
kezetében.
Olvassátok hát most ezt a könyvet: reménylem, hogy 
meg lesztek vele elégedve és jobbá tesz benneteket!

2524 Magyar Cserkész     Magyar Cserkész 



Senki sem felelt. A tanító még egyszer 
kiáltott, még emeltebb hangon: 
– Ki volt az? Ekkor Garrone, megszánva 
a szegény Crossit, hirtelen felkelt he-
lyéről és bátran mondta: – Én voltam. 
A tanító ránézett a meglepett diákokra, 
azután ezt mondá nyugtalan hangján: 
– Nem te voltál – S egy kevés vártatva 
hozzátette: 
– Aki a tintatartót dobta, álljon fel. 
Nem büntetem meg. Crossi kiemelke-
dett és sírva rebegte: Csúfoltak, bán-
tottak ... elvesztettem a fejemet . . . 
én hajítottam.
– Ülj le – mondá a tanító. – Keljenek fel 
azok, akik ingerelték. Négyen állottak 
fel lehajtott fővel. 
– Ti, – mondá a tanító – ti bántalmaz-
tátok egy társatokat, aki titeket nem 
bántott. Kigúnyoltatok egy szerencsét-
lent, megütöttetek egy bénát, aki nem 
tudja magát védeni. A legaljasabb, leg-
szégyenletesebb tettek egyikét követ-
tétek el, amellyel emberi teremtés ma-
gát beszennyezheti. Hitványak vagy-
tok! 
Azzal lejött a padok közé s a lesütött 
fővel álló Garrone álla alá téve kezét, 
fölemelte a fiú arcát, mélyen a sze-
mébe nézett és így szólt: 
– Te nemes lélek vagy. Garrone zavarodottan mor-
mogott valamit a tanítónak, de nem tudom mit. A ta-
nító pedig a négy bűnös felé fordult, nyers hangon: – 
Nektek megbocsátok.

Radó Antal fordítása

A kéményseprő inas
október 30.
Tegnap este átmentem a leányiskolába, amely a mi-
énk mellett van, hogy átadjam a pádovai fiú történe-
tét Silvia testvérem tanítónőjének, aki szerette volna 
olvasni. Hétszáz leány van ott!

Mikor odaértem, éppen kezdtek kijönni, nagy vígan, 
hogy a Mindenszentek és Halottak napja kettős ün-
nep, amikor nem kell iskolába menni; és ekkor egy 
nagyon kedves dolgot láttam. Szemközt az iskola ka-
pujával, az utca túlsó felén, egyik karjával a falnak 

dőlve, homlokát a karjára támasztva, állt egy kis ké-
ményseprőinas, az egész arca csupa korom, hátán 
a zsákja meg a drótseprűje és sírt nagy keservesen, 
fuldokló zokogással. Két-három második osztályos 
leány odament hozzá és megkérdezte:
– Mi bajod van, hogy ilyen nagyon sírsz?
A kis kéményseprő nem felelt, csak zokogott tovább.
– De mi bajod hát?... Miért sírsz? – faggatták tovább 
a leányok.
Ekkor végre fölemelte az arcát – igazi gyerekarc volt 
– és sírva mesélte, hogy már több házban kisöpör-
te a kéményt és keresett is harminc soldót, de min-
det elvesztette; kipotyogtak a zsebéből, mert a zsebe 
lyukas – meg is mutatta a lyukat – és most nem mer 
hazamenni pénz nélkül.
– A gazdám megver, – mondta zokogva és megint rá-
borult a falra, kétségbeesésében.

ujjongva hálálkodtak neki. De még mindig hiányzott 
öt soldo.
– Most jönnek a negyedikesek, – mondta az egyik – 
azoknak lesz.
Jöttek is a negyedikesek és hullottak a soldók. Most 
mind összecsődültek a lányok, és szép volt az a kis 
kéményseprő, a sokféle szinű mindenféle ruha, toll, 
szalag, kalap közt!... A harminc soldo már együtt volt, 
de még mindig gyűlt a pénz, és az egész kislányok, 
akiknek nem volt pénzük, odafurakodtak a nagyok 
közé, és odaadták a kis virágbokrétájukat, csakhogy 
ők is adjanak valamit. Egyszerre csak szaladt a por-
tás felesége:
– Jön az igazgató néni!
A leányok úgy szétrebbentek százfelé, mint a megza-
vart verébsereg. Csak a kis kéményseprőinas maradt 
ott az utca közepén, boldogan törülgetve a szemeit, 
a két keze tele pénzzel, és a kabátja gomblyukában, 
a zsebeiben, a kalapján egyik virágbokréta a másik 
mellett, – és még a földön, a lábai előtt is hevertek 
virágok a porban.

Zigány Árpád fordítása 
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A kis lányok mind komolyan, szánakozva állták kö-
rül. Közben jöttek más leányok is: aprók és nagyob-
bak, szegények és kisasszonykák, hónuk alatt a köny-
vek meg az irkák. És aztán egy nagyobb, akinek kék 
toll volt a kalapján, kivett a zsebéből két soldót és így 
szólt:
– Nekem csak ez a két soldóm van; csináljunk gyűj-
tést.
– Nekem is van két soldóm, – mondta egy másik, vö-
rösruhás – talán csak összeszedünk harmincat mind-
nyájunknál?
És most kiabálni kezdtek:
– Amália!... Luigia!... Annina!... Hamar, egy soldót!... Ki-
nek van pénze? Ide vele!
Néhányan virágot vagy irkát akartak venni, de most 
odaadták a pénzüket; a kisebbektől is került egy-egy 
centesimo; a kéktollas mind összeszedte és hango-
san számolt:
– Nyolc... tíz... tizenöt!...
De ez még mindig kevés volt. Ekkor jött egy leány, 
aki nagyobb volt mind a többinél – szinte már egész 
kis tanítónőnek látszott – és fél lírát adott. És mind 
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generációk óta 
kedvelt dán épí-
tőjáték céget ép-

pen a motoros jár-
műveik, és progra-
mozható, távvezérlésű 
játékaik megjelenése 
mentette meg az ösz-
szeomlástól az ez-
redfordulón, jóllehet 
a saját gyártású távirányítóik igencsak kezdetlege-
sek. A Lego távirányítói ugyanis a ma már elavultnak 
számító infravörös vezérlés elvén működnek, melyek-
kel egyszerre csak kevés funkció irányítható, ráadá-
sul zavarokat okoz a működésben, ha több ilyen játék 
működik egymás mellett.

A Vengit 
nevű prog-
ramozás-
sal foglal-
kozó hazai 
cég egyik 
munkatársa, 
Pásztor Lé-
nárd kedve-
sétől tavaly 
karácsonyra 

egy irányítható legódarut kapott. Mivel nem lehetett 
elég jól kezelni, és a cég épp egy bluetooth technoló-
giával irányított kütyün dolgozott, adta magát az öt-
let, hogy a Lego esetében is kipróbálják. Persze kicsit 
át kellett alakítani, de már egy héttel később megvolt 
a működő prototípus!

A Lego mérnökei alszanak
A Lego infravörös távvezérlője nagyjából azon az el-
ven működik, mint a tévék távirányítója. Egyik hátrá-
nya, hogy a játék külsejére, jól látható helyre kell sze-
relni az érzékelőt, különben nem képes a jelek foga-
dására. Kinti használatkor elég az erős napfény, és 
a játéknak vége, az érzékelő csődöt mond. Na és a 
hatótávolsága is igen gyenge, még optimális viszo-
nyok között is.

A magyar fejlesz-
tők egyik újítá-
sa, hogy az akár 
száz méteres 
hatótávolságú 
bluetooth tech-
nológiát használ-
ják távvezérlés-
re, melynek energiaigénye is töredéke a korábbi meg-
oldásokénak, és nem kell „rálátnia” az érzékelő(k)re. 
Az infravörös vezérléssel szemben a bluetooth képes 
egyszerre 16 vezérlőt és összesen 64 egyedi funkciót 
irányítani, úgy, hogy ezek nem akadnak össze.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyetlen felhasz-
náló képes egyszerre akár 16 Lego járművet irányí-
tani. Persze 64 egyedi funkciót ez esetben bajos len-
ne működtetni… De hol is van szükség, illetve mely 
játék esetében van egyáltalán lehetőség ennyi irá-
nyító állás használatára? A legtöbb funkciót a mar-
kológépekbe építettek, itt az irányváltó mozgások és 
a markolókanál többirányú mozgatása mellett külön 
lehet a fényszórókat és az irányjelzőket is irányítani, 
stb. Kérdés, hogy akkor a sokrétű irányítás lehetősé-
ge miért nem jutott eszébe a több évtizedes múltú 
Lego-nak?

Nem csak játék
A Smartbrick egy speciális kialakítású legókockában 
kapott helyet, és interneten történő kommunikációval 

Phone-ra is elkészül. A távirányító alkalmazás virtu-
ális gombjai és funkciói tetszés szerint áthelyezhetők 
az érintőképernyős felületen, illetve a haladók saját 
firmware-t is írhatnak.

Az SBrick adóvevője illeszkedik a legókockákhoz, te-
hát minden motoros Lego eszközbe be lehet építe-
ni, de speciális alakú, mert a legókockák kialakítá-
sát szabadalom védi, a fejlesztők pedig – a legutóbbi 
időkig legalábbis – még nem kerültek kapcsolatba a 
dán céggel.

A fejlesztés anyagi támogatására a közösségi finan-
szírozást használta a SBrick 12 fős fejlesztő csapata 
a Kickstarteren. A kitűzött 60.000 angol fontnyi (kb. 

12M Ft) összeg helyett 88.000 font gyűlt 
össze mindössze néhány hó-
nap alatt. A támogatóknak kö-
szönhetően karácsonyra való-
színűleg már boltokban lesz a 
magyar találmány, amely visz-
szavezeti a játékos kedvű fel-
használókat a telefonok vilá-
gából a manuális játékokhoz: a 
Lego-t ugyanis még mindig meg 
kell építeni! 

SmartBrick
magyar találmány nem csak Lego-rajongóknak

Mi történik, ha egy informatikus-fejlesztő 
elégedetlen az ajándékba kapott legódaru 
távirányítójával? Naná, hogy tervez egy 
jobbat!

A
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en
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mobiltelefonról vagy tabletről lehet irányítani. Ezért 
aztán nem csupán játékok, de bármilyen elektroni-
kus motorral működő eszköz működtetése megold-
ható általa. Mondjuk, akár egy mosógépé. Mivel in-

terneten keresz-
tül is irányítható, 
természetesen 
az eszközök be- 
és kikapcsolását 
is elvégezhetjük 
egyetlen gomb-
nyomással.

A felhasznált bluetooth 
lapka képes rá, hogy hibajelentést küldjön saját ál-
lapotáról a gyártónak, 
ami a szervizköltségeket 
csökkentheti, és gyor-
sabbá teheti a javítást a 
jövőben.

A SmartBrick távvezérlő 
okostelefonos applikáci-
ója a három legnagyobb 
platformra, iOS-re, And-
roidra, és Windows 
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A főzéshez is kell tudás, tapasztalat. De ott helye van a bohémságnak. 
Mondjuk gyakran, hogy érzéssel adjuk hozzá az alkotóelemeket, 
szemmértéket használunk, vagy ízlés szerint ízesítünk. A sütésnél viszont 

észnél kell lenni, mert ha elmérjük az összetevőket, oda lesz a sütink: vagy túl 
morzsalékos lesz, vagy nem jön fel a teteje, sületlen lesz a belseje, vagy simán 
összeesik. Mielőtt profivá válunk, kezdjük a sütizést egy bögrével a kezünkben. 
Ennek a mérlegnek nem téved a nyelve. A mérce 2,5 dl-es bögre. 

Hozzávalók:
• 2 púpos bögre liszt
• 2 tojás
• 1 csomag sütőpor
• 2 doboz natúr joghurt, vagy tejföl (140 g-os), 

vagy egy tejföl, egy joghurt
• 2-3 evőkanál cukor

Elkészítés:
Keverjük össze a hozzávalókat. Egy galuska-
szerű tésztát fogunk kapni. Két evőkanál se-
gítségével forró olajba szaggatjuk. Az egyik 
kanállal merjük ki a tálból, és a másikkal for-
mázzuk, mielőtt óvatosan belepottyantjuk az 
olajba.

A tészta magától fog megfordulni az olajban, 
ami azt jelzi, hogy biztosan átsült a belseje. Az 
első adag kisülése után ellenőrizzük a belsejét. 
Sosem szabad túl sok tésztát az olajba szag-
gatni, mert lehűti az olajat, és akkor megvan a 
veszélye, hogy túl sokat szív magába. Lekvár-
ral, mogyorókrémmel, édes túrókrémmel gyor-
san el fog fogyni.

Iskolai büfék klasszikus egyede. Ha a tegnapit 
tették ki a pultra, jókat lehetett vele dobálóz-
ni, vagy dobolni az asztalon. Ha jól követed a 
receptet, eszméletlenül finom, kellemes állagú 
tésztát fogsz készíteni, ami irtó gyorsan elfogy, 
ezért nem lesz ideje kiszáradni.

Hozzávalók:
• 25 dkg túró
• fél bögre porcukor
• egy csipet só
• fél csomag sütőpor
• 7 evőkanál tej
• 5 evőkanál olaj
• 2 bögre liszt 

Hozzávalók a töltelékhez:
• 1-2 evőkanál olaj a kenéshez
• 4 evőkanál porcukor
• 2 evőkanál kakaópor 

Elkészítés:
Először keverjük össze a 
porcukrot és a kakaóport, 
majd kapcsoljuk be a sütőt 
200 fokra. Ezután vegyük 
elő a nyújtó deszkát, lisz-
tezzük be vékonyan. Egy 
botmixerrel keverjük kré-
mesre a túrót a porcukor-
ral, majd szépen adjuk hozzá a sütőport, a sót, 
az olajat és a tejet. Miután ezzel megvagyunk, 
dolgozzuk bele az átszitált lisztet. Nyújtsuk ki 
a tésztát a deszkán téglalap alakúra, 1-2 cen-
timéter vastagságban. Kenjük meg olajjal, és 
szitáljuk rá egyenletesen a kakaóporos keve-
réket. A téglalap hosszabb oldalán kezdjük el 
szorosan feltekerni, azután két centiméteres 
darabokra vágni, majd egy sütőpapírral bélelt 
tepsire sorakoztatni fektetve, pár centiméterre 
egymástól, mert meg fog dagadni. Negyed óra 
alatt megsül. Nem szabad túl nagy színt kap-
nia, mert akkor kiszárad a tészta.

Hozzávalók:
• 5 bögre liszt
• 1 csomag porélesztő
• 3 pohár jobbféle joghurt, (140 g-os  

kiszerelésben)
• 2 tojás
• 2 teáskanál só
• fél deci langyos víz
• olaj a sütéshez

Elkészítés:
Keverjünk össze 4 
gerezd apróra vá-
gott, vagy a kés élé-
vel elkapart fok-
hagymát, 4 evőka-
nál olajat, 1 púpos 
mokkáskanál sót és 

három-négy evőkanál vizet. Tegyük félre, 
hadd érjenek össze az ízek.

Egy mokkás csészében, 
kevés meleg vízben fel-
oldjuk az élesztőt. A többi 
hozzávalót beleöntjük egy 
nagyobb műanyag keverő-
tálba. Ehhez adjuk az élesz-
tőt, majd egy villával nagy-
jából összekeverjük a tész-
tát, utána kézzel összegyúr-
juk. Hagyjuk meleg helyen 

megkelni, lefedve egy konyharuhával. Ezután 
kisebb alma méretű bucikat szaggatunk be-
lőle, kicsit meggömbölyítjük, majd megint bé-
kén hagyjuk őket, míg fel nem dagadnak (ne-
gyedóra, húsz perc). Egy fazékban olajat heví-
tünk. Egy lapos tányért bekenünk olajjal, be-
leteszünk egy bucit, széthuzigáljuk a szélekig, 
és már tehetjük is az első lángosunkat a forró 
olajba. Mindkét oldalát aranyszínűre sütjük. Az 
olaj forróságát egy csipet tésztával teszteljük. 
Ha azonnal forrni kezd körülötte az olaj, akkor 
alkalmas a lángos kisütésére.

I

Habkönnyű fánkocskák

Kiváló kakaóscsiga Házi lángos dagasztás 
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mítosz szerint Akhilleusz cickafarklevelet 
tett a vérző sebre, hogy megmentse a ha-
láltól csatában megsebesült barátját.

A cickafark kb. 60-80 cm magas növény, Ázsiában és 
Európában gyakori, így hazánkban is honos. Aromás 
illatú, fehér apró virágokból álló virágzata van, levelei 
többszörösen szeldeltek, és a száron szórtan helyez-
kednek el. Gyöktörzsével telel át, ami egy a föld alatt 
többnyire el nem ágazó, megvastagodott szármódo-
sulás. Júniustól késő őszig virágzik. Teljes virágzás-
ban gyűjtjük a kizárólag fehér virágokat tartalmazó 
virágzatot, legfeljebb 40 cm hosszú föld feletti szár-
résszel. Gyógynövényként a ritkábban előforduló kö-
zönséges cickafark (Achillea millefolium) is gyűjthető, 
de a mezei cickafark (Achillea collina) hatóanyag ösz-
szetétele előnyösebb. 

gyertyaláng, vagy a tábortűz mindenhol a 
helyi időszámítás szerint este 21.00 órakor 
lobbant fel a keleti 180°-os hosszúsági vo-

naltól (nemzetközi dátumvonal) nyugatra, hogy útra 
keljen Új-Zéland, Ausztrália területein, és miután kör-
beért a Földön, Honoluluban aludjék ki. A világese-
ményhez a több mint tízezer taggal rendelkező Ma-
gyar Cserkészszövetség is csatlakozott immár má-
sodik éve. A Cserkészszövetség az 1933-as gödöllői 
cserkész világtalálkozó ideje alatt rendezte meg elő-
ször a Magyar Szolidaritás Napot.  A cserkészek tá-
bortüzeket gyújtottak egész Magyarország és a ha-
táron túli magyar területeken. A megbeszélt időben 
lobbantak fel a szolidaritás lángjai Gödöllőn, a Hargi-
tán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakony-
ban: mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

Tizenegy évvel ezelőtt, 2003 augusztusában a Kül-
földi Magyar Cserkészszövetség felújította ezt a kez-
deményezést. Ennek nyomán a Kárpát-medencén túl 
Kazahsztántól Honoluluig, Narviktól Rio de Janeiróig, 
Ausztráliától Japánig, Kanadában és az Egyesült Ál-
lamokban, a földgolyó minden részén fellángoltak a 
tábortüzek, vagy gyertyák. Idén Budapesten este ki-
lenc órakor felröppentek a Szent István napi tűzijá-
ték első rakétái, amikor a Magyar Szolidaritás Lángja 
már 11-12 órája volt úton, és Honoluluig még ugyan-
annyi utat tett meg. Nincs olyan időzónája a Földnek, 
ahol ne élnének magyar ajkú cserkészek és más ma-
gyarok.  Gyufavillanás 
Los Angelesben, Rió-
ban, Caracasban, Syd-
neyben, Münchenben, 
Oslóban, tábortüzek 
a Hargitán vagy a Kő-
rös mezőn, gyertyák a 
budapesti lakásokban, 
Torontóban, Calgary-
ban, New Yorkban. A 
Láng emlékeztessen 
nemzeti összetartozá-
sunkra! 

A közönséges cickafarkot nevezik or-
vosi cickafarknak, cickórónak, cicka-
farkkórónak, egérfarkúfűnek, ezer-
levelűfűnek, pulykafűnek is. Első-
sorban gyógyteaként fogyasztják, 
de külsőleg (például borogatásra, 
vagy fürdővízhez adagolva) is hasz-
nálható. Kiváló gyulladáscsökken-
tő, sebösszehúzó, sebgyógyító ha-
tású. Hasi fájdalmakra, puffadásra, 
emésztésjavításra is használják. Az elismert német 
füvesasszony, Maria Treben szerint a női medence 
összes szervére jótékonyan hat, oldja a menstruáci-
ós görcsöket, csökkenti az erős vérzést, szabályozza 
a ciklust, enyhíti a petefészekgyulladást, a felfázás 
tüneteit, a szülési fájdalmakat, és a ciszták, de még 
daganatok ellen is hatásos. Teáját forrázva készítik.

Bár kiváló gyógynövény, más hasznos tulajdonsá-
gai is vannak. Levele felgyorsítja a komposztálandó 
növények bomlásának a folyamatát. Vannak, akik fi-
nomra vágott leveleivel salátát, hajtásával likőrt íze-
sítenek. 

az összetartozás tüze! cickafarkmezei és közönséges 
a világon egyszerre lobbant fel

A cickafark növényt már az ókorban is
 sebgyógyításra használták. Tudományos 
elnevezése (Achillea) a legendás 
thesszáliai hősre, Akhilleuszra utal.

A Magyar Szolidaritás Tüze nemzetközi
kezdeményezés során augusztus 20-án, 
Szent István napkor a világ magyar 
ajkú cserkészei a nemzeti összetartozás 
jeleként egyszerre gyújtottak tüzet a föld 
különböző részein.

A

A

A cserkészet a világ és 
hazánk legnagyobb ifjúság-
nevelő mozgalma. A világon 
216 országban közel 40 mil-
lió cserkész dolgozik, hogy 
segítsék a gyermekeket és 
fiatalokat aktív és elkötele-
zett felnőtté válásukban.  
A Magyar Cserkészszö-
vetség 300 csapatában 
több mint 10 ezer cserkész 
tevékenykedik, együttmű-
ködve a határon túli magyar 
cserkészközösségekkel.
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Akinek van humora, az mindent tud. 
Akinek nincs, az mindenre képes. 

Peterdi Pál

Találd meg a hét különbséget!

Érintetlen természet
Türelmes megfigyelés

Olyan világot hozz létre, ahol  

a gyermekeid erősebbek lesznek, 

mint amilyen te valaha voltál!

vi
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Első az egészség! 
A csodák másodlagosak...
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Készen állsz
a kalandra?


