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298. sz. Lehel Vezér cserkész-
csapat olimpiát szervez Jász-
berényben április 17-19 között.

A regisztráció 
április 10-én 

lezárult. A 
cserkészo-
limpián 

10 versenyszám 
lesz szabadtéri pá-
lyán: foci, kajak-ke-
nu, kézilabda, ko-
sárlabda, röplabda, 
íjászat, lövészet, 
1000 m futás, váltó 

futás, távolugrás, métabajnokság. 
A programon résztvevőket a szer-

vezők 6 fős csapatokba 
rendezik. 

További infó a faceboo-
kon: www.facebook.com/

events/1557442371194432

A Pátyi Keresztyén 
Ifjúsági Csapat 
közössége (PáKICs) 
belépett az MCSSZ 
kötelékébe. A PáKICs 
2006 őszén alakult, 
amikor néhány 
lelkes református 
és katolikus fiatal 
elhatározta, hogy a 
cserkészet mintájá-
ra csapatot alakít. Kollár Tamás csst. (1002.) hosszú idő óta 
dolgozott azért, hogy a pátyiak az MCSSZ sorait erősítsék, 
most csapatparancsokként elérte a kitűzött célt! Gratulálunk  
a csapatparancsnokká választásához, valamint az 1020-as 
számú új csapathoz!

Több mint 90 új tagCserkész-
olimpia

m
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Együtt Kárpátaljáért
A Magyar Cserkészszövetség a Kárpátaljai Magyar Cserkészszö-
vetséggel és a Magyar Cserkészszövetségek Fórumával közösen új 
projektet indított. Az Együtt Kárpátaljáért projekt vezetője Endrő-
di Judit őv. (442.). A tartós háborús konfliktus következtében a kár-
pátaljai magyar családok kilátástalan helyzetbe kerültek. A jövedel-
mek drasztikus csökkenése, a pénz elértéktelenedése, a fokozódó 
élelmiszerhiány mellett óriási probléma, hogy a sorozások miatt az 
50 év alattiak és a fiatalok tömegesen hagyják el otthonukat. Ebből 

következően a kárpátaljai cserkészcsapatok, kiskö-
zösségek, iskolák mára sok helyen vezető és ta-
nár nélkül maradtak, a közösségi élet és az ifjú-
sági szervezetek működése lassan ellehetetlenül. 
A Szövetségek fontosnak tartják, hogy szemé-
lyes jelenléttel és a közösségi élet támogatásá-
val tartsák az emberekben a lelket, és segítsenek 
az ottmaradottak számára a jövőkép kialakításá-
ban. A Szövetségek ezért a helyi kisközösségek, 
cserkészcsapatok támogatására az ottani lakos-
ság együttműködésével kisközösségi fejlesztő há-
lózat megvalósítását kezdeményezik, fiatal kikül-
döttek részvételével. Ehhez kapcsolódóan a kiskö-
zösségi munka és a helyi gyerekek számára szóló 
programok megvalósításához pénza-
dománygyűjtő akciót is hirdetnek. 
A kisközösségi munka időtartama: 
2015. május-szeptember. Bővebb in-
formáció: cserkesz.hu/l/karpatalja.

Érdekel az 
űrkutatás? 
Szeretnél 
eltölteni egy 
tartalmas, 
izgalmas 
nyári hetet 
hasonló 
érdeklődésű, 
13-20 éves 
fiatalok 
társaságában? Beszélgetnél magyar űr-

kutatókkal? Ha igen, akkor irány a Magyar 

Asztronautikai Társaság (MANT) Űrtábora!

Az egyhetes tábor során a résztvevők 

találkoznak magyar űrkutatókkal, bővítik az 

űrtevékenységgel kapcsolatos ismereteiket, 

felkereshetik az ENSZ Világűrbizottság ülé-

seinek helyszínét, kirándulnak Bécsben és a 

Fertő-tó környékén, és további különleges 

programokon vehetnek részt. 

Jelentkezési határidő: 2015. június 20.

A részvételi díjról és további részletekről 

bővebb infó a MANT honlapján: mant.hu/

urtabor

Nektek ajánljuk!
MANT Űrtábor
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Közeleg Szent György napja, és még nem 

tudjátok, hova mennétek cserkésznapra? Sze-

retnétek meglátogatni kiscserkészként a hír-

neves szerencsi csokigyárat? Részt vennétek 

egy fergeteges alkonyati hadijátékban? Vagy 

felnőtt cserkészként szívesen kipróbálnátok 

magatokat egy valódi lőtéren? Kézművesedés, 

íjászat, táncház, tábortűz a szíved vágya?

Extrém sportok, lasertag, falmászás, akadály-

pálya? Nem gond!

Ha bármely kérdésre is igen volt a válaszod, 

akkor neked és cserkészcsapatodnak ott a he-

lye a VI. Tokaj-hegyaljai Cserkész Hadijátékon 

és Országos Cserkésznapon Szerencsen 2015. 

április 24-től 26-ig!

További infó: www.2ker.cserkesz.hu/

Unod a nyelvtant? Nézd meg más oldalról, és 
tudd meg, hogyan jött létre a ma használatos 
magyar nyelv! A Petőfi Irodalmi Múzeum – Ma-
gyar Nyelv Múzeuma Sátoraljaújhelyen 
nem mindennapi nyelvi kalandra hív. 
A résztvevők egy keretmese részese-
ivé válnak, melynek során segítenek 
Kazinczy Ferencnek megkeresni egy 
1819-es tűzvészben elkallódott fontos 
iratot. Segítőként három korabeli 
személy alakját ölthetik fel (Kazinczy 
Eugénia, ifjabb Wesselényi Miklós, 
Kőrösi Csoma Sándor), így a látogatók 
három kisebb csoportba rendeződve, különbö-
ző útvonalon, forgószínpadszerűen küzdik le az 
izgalmas akadályokat, és jutnak el a megol-
dáshoz. A feladatok teljesítése után a zárófal-
nál találkoznak a résztvevők, és összeállítják a 
megfejtést, amely a Múzeum egy közeli, külső 
helyszínére irányít…
Helyszín: Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazin-
czy utca 275. A csoportos látogatás ad igazi 
élményt, érdemes előre bejelentkezni!
További infó: nyelvmuzeum.hu

Kalandozások a nyelv körül

VI. Tokaj-hegyaljai Cserkész Hadijáték és Cserkésznap

4 Magyar Cserkész     Magyar Cserkész 5



mcs  A West End alagsorának kellős közepén, a 
szökőkútnál ülsz. Az a munkád, hogy itt légy, és a 
vásárlók észrevételeit fogadd. A te szakmád a fo-
gyasztóvédelem, közben pedig egy zenekar front-
embere vagy, az AWS énekese, egy rocksztár. Elég 
érdekes párosítás…
ÖRS  Szögezzük le: nem vagyok sztár. Magyarország kis 
ország, és majdnem minden rockzenésznek van valami 
polgári foglalkozása amellett, hogy tépi a húrokat, veri 
a dobot, vagy énekel.

mcs  Hogy keveredtél fogyasztóvédelembe?
ÖRS  Nálunk ez családi hagyomány. A bátyám, Máté, 
szóvivő volt a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál, mióta az 
eszét tudja, ez az érdeklődési területe, én pedig meg-
örököltem a szakma iránti vonzalmat.

hitelesnek maradni
A West End bevásárlóközpontban vagyok, 
fülemben hangszóró, üvölt az AWS Budapest 
című dala. Körbevesz a zsezsgő pláza, valaki 
meglök, megyek tovább. A vibráló valóság 
helyett a banda klipje forog a fejemben, 
ahol minden lágy, szépen komponált, finom 
és varázslatos – ilyen is Budapest. Siklósi 
Örs (442.) világában járunk.

mcs  Sokan ismerjük azt a „vadregényes tájat”, 
amit a Nyugati aluljáró jelent, az ide vezető fo-
lyosót. Tele van silány minőségű áruval. Mit mond 
erre a szakember?
ÖRS  Őszinte leszek: én is veszek olcsó termékeket. Ez 
a cipő a lábamon háromezer forintba került. Tisztában 
vagyok az értékével, gagyi, de nem is várok tőle sokat. 
Egy szezonra való. Ha jó minőséget akarok, akkor több 
pénzt fogok rá szánni. Például a cserkészbakancsom, 
amit ezer éve vettem, még mindig kifogástalan, csak 
már kinőttem. Az unokaöcsém örülni fog neki. Tehát 
van helye a rosszabb minőségű termékeknek a piacon, 
még ha nem is tervezünk velük hosszú távra.

mcs  Térjünk a zenére és a legutóbbi klipetekre. A 
Budapest című videó gyönyörű jeleneteket mutat 
be, álomszerű feldolgozásban. Egyszer vívó vagy, 
másszor testépítő, vagy éppen búvár. Mit szeret-
tetek volna megmutatni?
ÖRS  Koblicska Örs rendezte, aki ebben a korosztályban 
és ebben a műfajban az egyik, ha nem a legzseniáli-
sabb rendező. Nagyon örülök, hogy vele dolgozhattunk, 
ugyanis régi vágyunk volt ez a zenekarral. Az AWS min-
dig úgy működött, hogy akart valami kis útmutatóval 
szolgálni a fiatalabb generációnak: ha már zenélünk, 
legyen benne valami mondanivaló is. A Budapest című 
számunk arról szól, hogy ez a város gyönyörű, de va-
lami baj van vele, vagy inkább velünk. Nem használ-
juk ki a lehetőségeit. A klipben kis klubokat mutatunk 
be, olyan helyszíneket, amiket csak kevesen ismernek. 
Egy közeli arborétum pálmaháza, gombfoci, egy bú-
váregylet, vívóklub: azt szerettük volna megmutatni, 
hogy az otthon ülés, a csak bulizás, esetleg a számí-
tógép nyomkodása és értelmetlen facebook posztolás 
helyett akad más és érdekes tennivaló is. Ha most nem 
szokunk rá, hogy aktív közösségi életet éljünk, haszno-
sak legyünk a környezetünk számára, egyszer csak arra 
eszmélünk, hogy elszaladt, és kiüresedett az életünk.

mcs  Milyen volt a forgatás?
ÖRS    A korábbi klipjeink egyáltalán nem voltak ki-
találva, kissé összevisszák voltak, mégis szerethető 

interjú Siklósi Örssel
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filmekké formálódtak. Ez viszont alapos tervezőmunkát 
igényelt. A rendező és a stáb feltérképezték a helyszí-
neket, kitalálták mi, hol legyen, lefényképezték a látni-
valókat. Nekem már csak be kellett ülnöm a tutiba, azt 
is megmondták, hogyan tartsam a kezem, merre for-
dítsam a fejem, milyen legyen az arckifejezésem. Az 
egész klip olyan, mint egy festmény-sorozat, amely-
nek darabjait először egészen közelről nézed, és abból 
lépsz hátrébb. Így nyílik ki a klipben is a tér, és válik vi-
lágossá, mit is látunk igazán. Kétszeres gyorsításban 
vették fel a jeleneteket, ami végképp varázslatossá tet-
te a látványt. Ez azt jelenti, hogy a szám kétszer olyan 
gyorsan szólt, mint ahogy a kamera forgott. Tehát a 
helyszínen dupla sebességgel kellett énekelnem a szö-
veget, majd azt lassították vissza. Így a szám pontosan 
követte a zenét, a szereplők mozgása viszont lassítás-
ba került. Nagyon érdekes, kissé lebegős, lágy látvány 
lett az eredménye. Nagyon megosztotta a nézőket, so-
kan nem ezt várták tőlünk. A képi látvány jelentősen el-
tér a zenénk műfajától. Mondhatnánk azt is, nem erre 
lett kitalálva. Másoknak pedig pont ezért tetszik. Az 
első héten húszezren nézték meg a videót, mi pedig 
csak ültünk, és bámultunk egymásra – ezt hogy? Jelen-
leg negyvenezer megtekintés körül járunk. 

mcs  Mondod, hogy 
sok rejtett értéke 
van ennek a város-
nak, köztük a cser-
készet is az. Szerin-
ted jó és hasznos-e 
az, hogy a cserké-
szek is rejtve, elvo-
nulva tevékenyked-
nek?
ÖRS  A cserkészet el-
veszítené az erejét, 
és talán a szépségét 
is, ha ismertebb len-
ne. Szerettem, hogy 
péntekenként a cser-
készfoglalkozásokon 
felmentük az erdőbe, 
és egyedül voltunk. 
Egy rajportyán sem 
voltunk ezren, meg-
maradt az intimitá-
sa, igazi kaland volt. 
Viszonylag idősen 

Tudtad?
Az AWS egy magyar alterna-
tív rock-metal zenekar, amit 
2006 nyarán alapított Brucker 
Bence, Kökényes Dániel, Siklósi 
Örs és Veress Áron. Zenéjüket 
a sokszínűség, az erőteljes 
előadásmód, a hirtelen váltások jellemzik, ami felhasználja a 
metal, a pszichedelikus rock, az 
alternatív és post-rock stílusje-
gyeit. Eddigi működésük során 
három kislemezt, két nagyle-
mezt, és négy videoklipet adtak 
ki. Az első kislemez kiadása 
után, 2011-ben megjelentették 
a „Fata Morgana” lemezt, ami-
nek „Takard el” című számából 
készült el a zenekar első videó 
klipje, amivel megnyerték még 
abban az évben az MTV (Music 
Television) tehetségkutatóját, a 
Brand:New-t. (forrás: Wikipédia)
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tincseim. Persze volt sok móka, kacagás, de azt is tud-
tuk, hol a határ.

mcs  Említetted, hogy nem akarsz rocksztár len-
ni. A frontvonalban ugyanakkor példaképpé válsz, 
ha akarod, ha nem. 
ÖRS  Minden különösebb érték, vagy eredmény nélkü-
li celebeket mutatnak egész álló nap a tv-k. Ettől lesz 
ismert ma valaki, nem a teljesítménye miatt. Ha ők a 
sztárok, celebek, akkor én nem akarok az lenni. 23 éves 
vagyok, nagy példaképem Cseh Tamás. Ha valamilyen-
né szeretnék formálódni, akkor ő a követendő példa. 

mcs  Vannak lehetőségeitek az ilyenfajta érvé-
nyesülésre? 
ÖRS  A rockzene mindig a lázadásról, lázításról szólt. Ez 
a kettő összefügg egymással. Szembekerülünk a társa-
dalom problémáival, amelyekről kötelességünk énekel-
ni. Az első két lemezünk még nem igazán szólt erről, de 
mi is érünk, öregedünk. Meguntam azt, hogy tinglitang-
li dolgokról dalolásszak, mindenfajta értelmes mon-
danivaló nélkül. Én írom a szövegeket, és előre szólok, 
hogy éles váltás jön a zenénkben. Nyertem támogatást 
a Cseh Tamás programban, ennek köszönhetően ve-
szem fel hamarosan a szólóalbumomat, amely alterna-
tív rock műfajban születik majd meg. Emellett segítek 
kisebb zenekaroknak a szövegírásban. 

mcs  Az ilyesfajta igazságkeresésnek, lázadás-
nak a polgári szakmád is terepe. Lehetőséget ad 
arra, hogy a fogyasztók védelmére kelj.
ÖRS  Amit a fogyasztóvédelemről nagyon megtanul-
tam, hogy milyen középen állni: egyrészt az üzleteket 
is képviselem, másrészt a vásárlókat is. Nem tehetem 
meg azt, hogy valamelyik oldalt előnyben részesítsem. 
Ez a szemlélet kiteljesedett az egész életemre, és tu-
dok kritikus lenni a körülöttem lévő dolgokat illetően. Ez 
a legfontosabb, hogy tudjunk középen maradni, ne húz-
zunk semerre sem. 

mcs  Ha lenne most egy őrsöd, miként tudnád ezt 
a szemléletet a gyerekekhez közelebb vinni?
ÖRS  Nem biztos, hogy jó őrsvezető lennék, mert ak-
kor már a sors biztos úgy hozta volna, hogy legyen egy 
kis csapatom, de valahogy mégsem… bár ki tudja! Ami 
biztos, hogy megtanítanám őket arra, hogy mik a ha-
táraink. Arról beszélnék velük, hogy amíg az ő világuk 
egy játék, egyszer majd szépen arra eszmélnek, hogy 

lettem cserkész, tizenkét éves koromban. A blcscs-hez 
kerültem a barátaim unszolására. Elég rossz gyerekek 
voltunk, elevenek és pofátlanok. Minden évben ki akar-
tak csapni valamiért a suliból. Persze ezt nem úgy kell 
elképzelni, hogy gazemberek lettünk volna, csak egy-
szerűen kamaszok, akik nem tudták a helyüket. A cser-
készet adott egy tartást, egy értékrendet, ami nélkül 
lehet, hogy elkeveredtem volna. Sokat köszönhetek a 
cserkészetnek, hogy ez végül nem így lett.

mcs  Mégiscsak katolikus iskolába jártál, ragadt 
rád ott valami.
ÖRS  Igen, csak az a különbség, hogy egy lázadó ka-
masz a tanáraira tutira nem hallgat. Ha egy majdnem 
korabéli, mégis nagyobb srác a vezetője, és egyben a 
barátja is, nagyobb hatással lesz rá. Felnéz rá, tiszteli, 
ezért ki tudja alakítani azt a személyiséget, amelyet az 
iskola többnyire nem. Ettől függetlenül az iskolámat is 
nagyon szeretem, de ez az érzés inkább utólag érik be. 
Mostanában ugrik be, hogy „basszus, ennek a tanárnak 
mégis igaza volt”, de abban a helyzetben a cserkészet 
többet, jobbat adott. 

mcs  Mesélj az őrsvezetődről! Hogyan vezetett 
téged? 
ÖRS  Az nagyon megmaradt, hogy Suri (Surján Péter 
őv., 442.) mindig írogatott. Ha valakivel gond volt, ka-
pott egy sokoldalas levelet. Emlékszem, sokszor kel-
lett átolvassam a szavait, és nagyon sokat segített 
abban, hogy miként viszonyuljak az életemhez. Per-
sze egy kamasz gyerek mindig csak a saját feje után 
megy, az útmutatások ellenére, de valahol lappangva, 
idővel ezek a szavak mégis elérik a hatásukat. Szóval 
köszönöm, Suri!

Roni, a zenekar dobosa őrstársam volt. Köztudott ugye, 
hogy káromkodásért fekvőtámasz jár. Egyszer a Roni-
ka nagyon megunta, hogy nem beszélhet csúnyán, és 
eleresztett egy hosszú cifrát. Suri megőrizte a nyugal-
mát, csak állt, hallgatta Roni csodálatos monológját 
és az ujjain számolta, hánynál tart. Nem úszta meg a 
büntetést, minden egyes szónak meg lett a következ-
ménye. Azért az ilyeneket megjegyzi az ember. Amikor 
egyszer rosszalkodtunk – én pont nagyon rocker vol-
tam, persze a hosszú haj elengedhetetlen volt hozzá –, 
Suri azzal büntetett, hogy minden egyes rosszalkodá-
sért levágott egy tincset a hajamból. Nyári tábor volt, 
elrettentésképpen a körletünk kapujára lettek kitűzve a 
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ugyanezt fogják csinálni, csak már kőkemény szabá-
lyokkal. Az ember élete végéig tanul, de mégis az első 
húsz év fogja meghatározni a hátralévő éveit, így fon-
tos, hogy ezekben mit kezd magával. A dalaim is er-
ről szólnak nagyjából: arról, hogy meddig tudsz nyitni, 
meddig feszegetheted a határaidat. Napi gondokról, 
szociális gondokról. A gyerekkorról, arról, hogy milyen 
problémákkal néz szembe az ember a felnőtté válás 
kapcsán. Szerelmi csalódásokról, kudarcokról az élet-
ben, és hogy ezekből miként tudunk kilábalni. Örüljünk 

annak, ha egészségesek lehetünk, és próbáljuk meg 
úgy élni az életünket, hogy ennek tudatában vagyunk, 
és ameddig ez így van, a legtöbbet hozzuk ki belőle. 
Vannak nehéz pillanatok, de azért vagyunk emberek, 
hogy ezeket kezeljük és megoldjuk. Aki a problémákat 
nem dolgozza fel, boldogtalan marad. Fontos számom-
ra, hogy hiteles és egyenes maradjak. Azt hiszem, ez az 
egyik legfontosabb emberi erény. Csinálj akármit, ha te 
ezt felvállalod, és mindenedet beleadod, akkor jó úton 
jársz. 
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régi Csepel Vas- és Fémművek vadregényes te-
rületén járunk, koptatjuk a Színesfém utca köve-
it. Jobbra a Könnyűfémforma-öntő utcából fáj-

dalmasan zajos kovácsolás hangja kísér bennünket, 
gyorsabban szedjük a lábunkat a Szérűraktár felé. 
Egykor 35 ezer ember dolgozott a szerelőcsarnokok-
ban. Készült itt töltényhüvely, konzerv, kerékpár. Ma a 
hatalmas ipari létesítmény területén a képzelet min-
den szegletéből találni foglalatosságokat: ki hasz-
náltbiciklit szerel afrikai gyerekeknek, ki üzemi kony-
hán főzi az ételfutár cég fogásait, mások informati-
kai bázist tartanak fenn a telepen. Mi egy szélcsator-
nát keresünk.

A menő vállalkozás tulajdonosai komoly ejtőernyős 
múlttal rendelkeznek, a szélcsatorna egészében saját 
terveik alapján, Magyarországon készült. A munkát a 
Budapesti Műszaki Egyetem áramlástechnikai tan-
széke is segítette. Olyannyira jól sikerült a végered-
mény, hogy a külföldi szélcsatornákat ismerő profik 
szerint a magyarországi tökéletesre sikerült, mivel 
rendkívül egyenletes szél előállítására van lehetőség. 
Miután beöltöztek a csejések, gyors eligazítást kap-
tak Turcsán András oktatótól, aki gyermekként maga 
is részt vett a cserkészmozgalomban. Andris egy gyí-
kemberbe oltott pókember – ezt hajtogattuk, miután 
a fizika hétköznapi tapasztalataitól eltérő manőve-
rekkel mutatta be a gravitáció erejét. 

zuhanni!tanulj meg

Ejtőernyőseink, a CSEJE szakág tagjai 
egy újabb különleges élmény részesei 
voltak. A nyári első ugrásaik után, az első, 
saját ernyőnyitásuk előtt mesterséges 
szélviharban gyakorolták a szakszerű 
zuhanást. A SKYWARD szélcsatornából 
jelentkezünk!

A
Tudtad?
Ötévnyi fejlesztés és egy-éves építés után tavaly má-jusban nyílt meg a Skyward szélcsatorna. Az Európában is ritkaságnak számító létesítményben egy három perces menet három ejtőer-nyős ugrásnak, azaz 12000 méter zuhanásnak felel meg. Ez Magyarország első szélcsatornája, amelyhez hasonló létesítményből a kontinensen is csak néhány épült eddig. A szélcsatorna belmagassága 9, átmérője 4,1 méter és óránként  260 kilométeres sebességű szél érhető el benne, amely le-hetővé teszi az emberi test számára a hason zuhanás, valamint az ülő és fejen álló pozícióban történő sza-badesés szimulálását.
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Nincs para!
A szélcsatorna a szabadesést szimulálja, nem a ki-
ugrás pillanatát vagy a kupolás repülést, ezért mi-
nimális a sérülés veszélye. Egy jóleső izomláz, vagy 
egy szerencsétlen ficam igazán belefér, cserébe élet-
re szóló élmény vár rád! Nem viccelünk! Ötéves kortól 
lehet szélcsatornázni, Markó Gergő csst. (140.) sza-
kágvezető ötéves lánya is csapattag már! „Az elsőd-
leges dolog, amit meg kell tanulnotok, az a megfele-
lő testtartás. Ebben fogok nektek segíteni odabent. 
Viszont egy szavamat sem lehet majd érteni, akkora 
a zaj, ezért mutogatni fogok!” – magyarázza András. 
(Ez az oka, hogy az ejtőernyősök a földön járva is so-
kat gesztikulálnak.) 

Lazán, mint a kazán 
András folytatja a bemutatót: a formánk a banán 
testtartás. Hogy tudok a legjobban banánt csinálni a 
testemből? Ha a csípőmet előre tolom. Erre azért van 
szükség, hogy stabil legyen a testhelyzetünk. Lazá-
nak kell lenni: ha szépen beleengeded magad a szél-
be, könnyebben tudod felvenni a banán testtartást. 
Biztos csináltatok már olyat, hogy a vonatból, autó-
ból kinyújtjátok a kezeteket. Erővel tudod előre tolni 
a tenyeredet, különben hátracsapja a szél. A szélcsa-
tornában is így kell a kezeidet és a lábaidat is ellen-
tartani a szélnek. Ahhoz, hogy erre ráérezz, lazának, 
görcsmentesnek kell lenni. Az ajtóba állva felvesz-
szük a kezdő testtartást: a karjaidat keresztbe te-
szed a mellkasodon, mint egy fáraó. Így nem fog ösz-
sze-vissza kalimpálni a hirtelen megcsapó szélben. 
Homorítasz, az álladat megemeled, és csak előre kell 
dőlnöd, mint a kivágott fa. Az oktató benn fog állni a 
széltérben és elkap. Tényleg! Ő áll a rácson, ti pedig 
hason fogtok repülni. Nem kell aggódni, hogy lefeje-
led a rácsot! Bedőltél a szélbe, lazán, mint a kazán.

András részletesen elmagyarázza a kézjeleket, köz-
tük a peace, a like, és a nyuszifül jelzést, utolsónak a 
dislike jelet, az egyetlen olyan jelet, amit a résztve-
vőnek kell mutatnia az oktató felé: ez a pánik jel. Eb-
ben az esetben András azonnal kirak a szélcsatorná-
ból. Az ernyőnyitás mozdulatát is gyakorolták az ej-
tőernyősök. Ennek lényege, hogy könnyedén, mintha 
a farzsebhez nyúlnál, kell előhúzni a képzeletbeli er-
nyőt. Ez is szép, nyugodt mozdulat, nem kell gyorsan 
csinálni. Úgyis van idő zuhanás közben! 
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HOFFMANN FERENC CST. (118.)  A második körös verseny-
zők egyike voltam, így volt időm előtte jól megfigyel-
ni ki mit is csinál odabent a légtérben. Ahogy telt az 
idő, egyre inkább vártam, hogy végre én is beledől-
hessek a szélbe, és le-föl lebegjek a csatorna teljes 
magasságán. Nyugodtan 
fetrengtünk a babzsák 
fotelekben, amikor jött 
az oktató, hogy akkor 
nyomás befelé. Ne már, 
gondoltuk, hisz még 
nem is gyakoroltuk a 
tökéletes banánformát! 
Mindegy, menni kellett. 
Bedőltem és vitt a szél, 
vagy elkapott Andris, 
nem is emlékszem. Meg-
próbáltam felvenni a tö-
kéletes formát. Persze 
az első két és fél perc-
ben ez még korántsem 
ment olyan jól, ezért 
sokkal hosszabbnak 
tűnt. Aztán persze egy-
re inkább röpült az idő, 
meg persze én is. 

A bedőlést azért szerettem, mert olyan, mikor ki-
ugrunk a repülőgépből. Ha majd a nyáron négyezer 
méterre megyek, tuti így szeretnék kiesni a gépből. 
Mint egy fa. Ezt már rég elterveztem, és most, hogy 
kipróbáltam, már biztos is, hogy így lesz! Nagyon 
jó volt, hogy nem rántott meg a nyíló ernyő, hanem 
lehetett élvezni a „zuhanást”, ami persze odakint 
bizonyos magasságnál már nem annyira előnyös. 
Amit a legjobban szerettem, az a le és föl haladás 
és a forgás. Nagyon király érzés, hogy csak a fe-
jed mozdítod fel, le, és ezzel haladsz a csatornában 

amerre tervezted. Persze, ha a karjaidat is mozdí-
tod hozzá, akkor még gyorsabban és könnyebben 
tudsz helyzetet módosítani. És a forgás: a tenyereid 
elforgatod kb. 45 fokos szögbe, és már fordulsz is! 
Itt érdemes figyelni, hogy közben a karod nem moz-

dul, mert akkor nem fel, hanem a falra fordulsz. 
Persze sokszor azért nem ilyen egyszerű. Figyelni 
kell minden végtagod pontos beállására külön-kü-
lön, és egyszerre a testedre is, no meg persze a ho-
morításra. Időnként hajlamos az ember ezt elfe-
lejteni, de szerencsére odakint úgysem fogunk 2,5 
perceket zuhanni, úgyhogy az esély megvan, hogy 
jó lesz. A végén az ernyőnyitást gyakoroltuk. Fon-
tos, hogy szép lassan, szimmetrikus mozdulatok-
kal nyúlj az ernyőért, s közben ne változz vergődő 
bogárrá, még akkor sem, ha a 170 km/h-val süvítő 

szél el is vinné a kezed. Én ebben éreztem magam 
a legsikeresebbnek, úgyhogy ha zuhanni nem is, de 
ernyőt nyitni biztosan tudok majd…

KÁDÁR CECÍLIA, CILINDER CSST. (608.)  Nagyon izgultam 
előtte. Kicsit teljesítménykényszeres vagyok, féltem, 
hogy biztos elrontom a feladatot. A szkafanderben 
már nagyon menőnek éreztem magam, úgy vonul-
tunk be a „légtérbe”, mint az űrhajósok. Besorsoltak 
az első menetbe. Pedig milyen jó lett volna megnéz-
ni az ügyes fiúkat előtte! Na, mindegy. Mikor az izgal-
mamat már nem lehetett hova fokozni (a szívem a 
torkomban vert, a végtagjaim meg remegtek), akkor 
dőltem be a szélbe. És minden rossz érzésem elszállt. 
Könnyű lettem, mint egy tollpihe. Az arcomra mosolyt 
fújt a szél, belül pedig nevettem. Az oktató minden-
féléket csinált körülöttem (húzgálta a kezemet-lába-
mat, egyszerre mutogatta az orrom előtt a lazaságot 
és az erős tartást, néha felsétált mellettem a falon, 
és olyanokat is mutogatott, amiknek a jelentéséről 
fogalmam sem volt), de én csak élveztem a zuhanást 
és folyamatosan vigyorogtam. 

Aztán egyszer csak bekövetkezett az is, amit előzete-
sen a legcikibbnek éreztem. Gyakorlott ugrók mesélik, 

hogy a kezdetekkor sokszor pördültek hanyatt, ami-
ből eléggé nehéz visszatérni a stabil zuhanó testtar-
tásba. Az önbeteljesítő jóslat bevált: „terveimnek” 
megfelelően a padló helyett hirtelen a plafon került 
velem szembe, sikítoztam, és kapálóztam, mint egy 
felborult bogárka. Az oktató pedig visszarángatott 
banánba és mosolygott rám, hogy „nyugi, semmi baj”. 
Utólag örülök, hogy ezt a tapasztalatot itt szerezhet-
tem meg, és nem az éles ugrás közben esem majd 
tőle pánikba.

Összesen négy menetet mentem, így az utolsó ket-
tőnél már rájöttem, hogy nagyjából mit kéne csinál-
ni, és hogy képtelen vagyok tökéletesen végrehajtani, 
amit akarok. Négy feladatot gyakoroltunk: emelke-
dés, süllyedés, jobbra-balra fordulók és nyitás. Az ok-
tató már kevesebbet ért hozzám, legtöbbször meg-
várta, amíg magamtól sikerül végrehajtanom a gya-
korlatot. Sokszor volt azonban olyan, hogy a csatorna 
oldalfalának csapódtam és képtelen voltam vissza-
kormányozni magamat középre. Na, ilyenkor jött a fo-
tózás kintről! A külső, rutinos szemlélők szerint látvá-
nyosat fejlődtem tíz perc alatt, és nyáron már bátran 
ugorhatok négyezer méterről. Remélem, lesz rá bő-
ven alkalmam, hogy kipróbáljam! 

kiesni a gépből
mint a gyufaMegkérdeztünk két résztvevőt, 

hogy érezték magukat a SKYWARD 
szélcsatornájában.
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Teljesítménytúrák
Hegyen át, völgyön át, szárazon és vízen, 
sziklát mászva, földön kúszva: a cserkészek 
idén is kitettek magukért! Ha te is ott 
voltál, várjuk a képeidet, beszámolód.

Egerben és Miskolcon
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Zuhanás, első lecke
Cserkészek a Skyward szélcsatornájában
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1 Válasszunk két deszkát. 
A hosszuk tág határok 

között mozoghat, de az a jó, 
ha a magunk mellé állítva a 
talajra a rövidebb legalább 
combközépig, a hosszabb pe-
dig derékmagasságig felér. To-

vábbá lényeges, hogy a desz-
káknak legalább az egyik vége 
viszonylag (legalább arasznyi) 
széles legyen, hogy stabilan 
állhasson majd a talajon. Álta-
lánosságban pedig a rövidebb 

1 Először is keressünk 
megfelelő helyet az őrsi 

hinta számára. Erre alkalmas 
lehet egy hatalmas fa, amely-
nek van nagyon erős, vízszin-
tes ága 3-4 méter magasság-
ban, de ennek híján megfelelő 
lehet két, egymástól 1,5-2 
méter távolságban álló fa is. 

2 Leendő hintánk helyszí-
nén tisztítsuk meg a ta-

lajt, mert ha úgy adódna, hogy 
leesünk, legalább ne legyenek 
ágdarabok vagy sérülést oko-
zó egyéb tárgyak alattunk. 

3 Szükség van egy darab 
(szél)deszkára, amelynek 

hossza legyen legalább csípő-
szélesség, meg még egy 

deszkának érdemes minél szé-
lesebbet választani, mert ez 
adja majd az ülőfelületet.

2 Tegyük egymás mellé 
párhuzamosan a sima fe-

lületükkel fölfelé a két desz-
kát. Az egyik végüktől mérjünk 
rá mindkettőre másfél arasz-
nyi távolságot. Ezen a ponton 
- egymással szemben a két 
deszkán - be kell majd fűré-
szelnünk a deszkát kétszer is, 
egymástól 2 hüvelyknyi távol-
ságra. A fűrészelés legfeljebb 
a deszka szélességének feléig 
menjen be, különben nagyon 
elgyengítjük az anyagot, és így 
eltörhet alattunk. 

3 A két befűrészelés közé 
eső deszkadarabot ki kell 

törnünk a helyéről. Ezt 

kevés. Azaz 50-60 cm. A desz-
ka két végén fűrésszel két ki-
csi, ujjnyi mély bemetszést 
kell készíteni, ebben a vájat-
ban fog futni 
majd a kötél. 
Ellenőrizzük, 
hogy ennek 
a vájatnak 
sehol ne le-
gyen éles a 
pereme. Ha 
ilyet talál-
nánk, késsel 
vagy reszelő-
vel kerekítsük 
le, nehogy az 
éles fa elnyírja 
a kötelet. 

4 Szüksé-
günk lesz 

egy hosszú kö-
télre is. Egy 5 
mm vastag 
hegymászókö-
tél már elég 
erős egy hintához, de ennél 
vastagabbat is használhatunk. 
Ezt úgy kell felkötni a két fára, 
hogy lelógva egy U alakot ké-
pezzen legalább fél méterrel a 
föld fölött. Minél magasabban 
kötjük a kötelet, annál na-
gyobb lengése lesz a hintának. 
A kötél két rögzítési pontjának 
természetesen egy magasság-
ban kell lennie.

5 Az ülőlapot már csak 
bele kell helyezni az 

U alakú lelógó kötélbe. És 

legkönnyebben egy balta vagy 
egy csákány hegyével tehetjük 
meg, ha a bemetszett részre 
ütünk. A deszka szálirányú re-
pedése miatt egy kisebb feszí-
téssel is kitörhető a fadarab.

4 Toljuk egymásba a két 
deszkát a bemetszésnél, 

és állítsuk fel a székünket. 
Már nincs más dolgunk, csak 
kényelembe helyezni magun-
kat.

már kész is vagyunk. Ha nem 
ül a hintában senki, az ülőlap 
nem biztos, hogy a helyén ma-
rad az egyszerű illesztés mi-

att, de használat 
közben testsúlyunk megfeszíti 
a kötelet a két vájatban, és 
olyankor a deszka nem tud ki-
csúszni alólunk.

tábori szék hinta 
széldeszkából

az őrsi körletben

va
do

n 
sz

av
a

legtöbb 
cserkészcsapatnál 

szokás, hogy nyári táborra 
egy jó adag széldeszkát 
is beszereznek, hiszen 
ez az alapanyag a tábori 
építmények készítésének 
megannyi lehetőségét tárja 
elénk. Két széldeszkából 
például percek alatt 
összedobhatunk egy 
igazán kényelmes 
kempingszéket, amely 
ráadásul a legtöbb tábori 
építménnyel ellentétben 
még hordozható is.

A cserkésztábor kb. 
9-10 nap hosszú 

a legtöbb csapatnál. 
Hatalmas hiba volna, ha 
ilyen hosszú időn keresztül 
egyszer sem hintáznánk. 
Pedig naponta többször is 
megtehetjük, hiszen nagyon 
egyszerű építeni egy hintát 
az őrsi körletbe.

A
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Budavári
számháborúRekord részvétel: a 32. sz. Dévai Bíró 

Mátyás cserkészcsapat által szervezett I. 
cserkészkerületi számháborún idén 658-an 
vettek részt! 3. helyezett lett 479 ponttal a 
Sárga csapat. 2. helyezett lett 789 ponttal 
a Fehér csapat. 1. helyezett lett 1109 
ponttal a Zöld csapat. Gratulálunk minden 
résztvevőnek!
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Tesla padlásaAkcelerátus trilógia 1.

Élvezetes olvasmány: izgalmak, veszély, 
kalandok, életbölcsesség, társadalom-
kritika, humor és egy csipetnyi romantika. 
Fantáziadús találmányok, rafinált, 
korántsem bizalomgerjesztő tudósok és 
egy csapat elszánt iskolás. Garantáltan 
a fotelhez szegez!

A

sz
am

ár
fü

l

Részlet a regényből
Caitlin halálosan rettegett attól, hogy ismét villám 
csap belé. Az eszével tudta, milyen elenyészően kicsi 
ennek az esélye; kivette mindkét fülbevalóját, a tele-
fonja volt az egyetlen fémtárgy nála. Bár a telefon-
nak volt belső antennája, nem lehetett villámhárító-
nak nevezni, mint a fémes pomponokat. Senki nem 
hibáztatta Caitlint asztrafóbiájáért (azaz a villám¬ 

tizennégy éves Nick Slate apjával és test-
vérével Floridából a Közép-nyugatra költöz-
nek. A családjukat ért tragédia emléke elől 

menekülnek: néhány héttel korábban leégett a 
házuk, és a tűzben meghalt Nick édesanyja. Új 
otthonuk egy távoli rokontól rájuk maradt ódi-
vatú ház, amelynek padlása tele van különös, 
kacatnak tűnő tárgyakkal. Nick garázsvásárt 
rendez, és eladja a látszólag teljesen haszna-
vehetetlen dolgokat, melyekről azonban szépen 
lassan kiderül, hogy nem akármilyen szerkeze-
tek. Bárki, aki kapcsolatba kerül a Nick padlásá-
ról származó „ócskaságokkal”, részévé válik egy 
sejtelmes, sötét, titokzatos folyamatnak. Miu-
tán Nick és új barátai kiderítik, hogy a tárgyak az 
egykori zseniális tudós, Nikola Tesla utolsó talál-
mányai, és mind egy nagyobb terv részét képe-
zik, megpróbálják visszaszerezni azokat. Igen 
ám, de fura öltönyös alakok titkos csoportja, a 
fizikusokból álló Akcelerátus szintén a rejtélyes 
tárgyakra vadászik. Vajon miért ragaszkodnak 
ennyire Tesla örökségéhez?

Megtudod, ha elolvasod Eric Elfman, Neal Shuster-
man szerzőpáros háromrészes sorozatának első ré-
szét. A titokzatos találmányok, rafinált tudósok és 
egy csapat elszánt diák, izgalmas, humoros, roman-
tikát sem mellőző története remek könyv, jó szívvel 
ajánljuk! Mi nagyon várjuk a folytatást!

lástól való félelméért), mert jó oka 
volt rá. Ettől függetlenül kényelmet-
lenségként élte meg. De ezen a napon 
leküzdötte a félelmét, és nekivágott a 
viharnak, bár maga sem tudta volna 
megmondani, mi vonzotta annyira a 
garázsvásárban. Fontosabbnak érez-
te, hogy eljusson oda, mint hogy meg-
óvja magát a mennykőtől.

Ahogy közeledett a házhoz, el kellett ismernie, hogy 
van valami lenyűgöző a régi viktoriánus épület mé-
reteiben. Egészen közelről azonban még lerobban-
tabbnak tűnt, mint az utcáról. Repedezett gerendák, 
betört ablakok, szakadt szúnyoghálók. A szegélyeken 
futó díszítés vagy elrohadt, vagy teljes egészében hi-
ányzott. Az egész épületre ráfért volna egy alapos 
tatarozás. Caitlin eltűnődött, vajon miféle család köl-
tözik be egy ilyen házba. Mennyire kell lecsúszottnak 
lenniük, hogyha ez a maximum, amit megengedhet-
nek maguknak? Arról nem is beszélve, hogy a régi ka-
catokat garázsvásáron akarják eladni ahelyett, hogy 
simán kidobnák a szemétbe.

Caitlin meglepetten látta, hogy a felhőszakadás el-
lenére nem ő az egyetlen érdeklődő. Legalább tíz¬ti-
zenkét ember állt már az esőben, egyesek esernyő-
vel, mások anélkül, és elszántan böngészték az elá-
zott tárgyakat, bár maguk sem tudták, mit keresnek.

A garázsban hívogató világosság ragyogott. Ellenáll-
hatatlan erővel vonzotta Caitlint, 
és a jelek szerint mindenki mást 
is, mert egyre beljebb nyomul-
tak a kocsifelhajtón.

Miközben Caitlin átverekedte 
magát a tömegen a piknikasz-
talhoz, elhaladt két nagyon nem 
menő srác mellett, akiket a su-
liból ismert. Egyikük egy Vince 
nevű, barátságtalan, mindig feke-
tében járó fiú volt, a másik pedig 
egy zömök latinó srác. Utóbbi ne-
vére nem emlékezett. Udvariasan 
intett nekik, majd ment tovább.

A garázsvásárt tartó családnak 

– egészen pontosan a kamasz fiúnak – ha nyolc keze 
lett volna is kevésnek bizonyult volna, hogy elvegye 
az összes pénzt, amit felé nyújtanak. Az öccsének ál-
landóan le kellett térdelnie, hogy összeszedje a föld-
re hullott bankjegyeket.

A piknikasztalnál egy idősebb úr éppen egy nagymé-
retű, csiszolt üvegcsövet vizsgálgatott. A garázs lám-
pájának fényébe tartva figyelte, ahogy a cső prizmá-
ja apró szivárványokra hasítja a fényt.

– Igazi antik darab, biztosan sokat ér – mondta a ga-
rázsvásárt tartó fiú.

– Adok érte negyven dollárt – felelte a férfi. Az új 
srác elnevette magát. – Húszat akartam kérni, de 
nem utasítom vissza. A férfi átadta neki a két bank-
jegyet, és elment, úgy ölelve magához az üvegcsö-
vet, mint egy kisbabát. Caitlin látta, ahogy két nő 
megpróbálja magára vonni a fiú figyelmét. Egyikük 
egy elektromos szitára emlékeztető tárgyat vásárolt, 

a másik valami régimódi burás hajszárítót. 
Mindketten egyszerre nyújtot-
ták át a pénzt.

– Te aztán remek kereskedő 
vagy – mondta Caitlin a fiú-
nak, miután a két vásárló tá-
vozott a portékájával. – Egyik 
holmi sem ér annyit, ameny-
nyit fizetnek érte.

– Tudom – súgta vissza a 
srác. – én sem értem.

Átadta a bankjegyeket az 
öccsének, aki egy X-Men-es 
uzsonnás dobozba gyűjtöt-
te a bevételt.

A tudomány nem  
más, mint szemfény-
vesztés, gyakorlatban 

alkalmazva.

www.pagony.hu/tesla-padlasa- 
akceleratus-trilogia-1 
Megjelenés éve: 2014
Kiadó: Pozsonyi Pagony Kft.
Műfaj: ifjúsági regény 
Terjedelem: 256 oldal
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Tesla
Abban az időben, amikor az emberek 

gyertyával, vagy legföljebb gázé-

gővel világítottak, feltalálta a ma 

váltóáramnak nevezett elektromos 

áramot. Mai napig ezzel világítunk 

mindenütt. A szerb származású 

amerikai Nicola Tesla a világ egyik 

legjelentősebb és leghíresebb tudósa 

és feltalálója volt. Életében legke-

vesebb 146 szabadalmát jegyezték 

be, de sok találmányának jogait elo-

rozták előle. Olyan, ma már minden-

napos eszközök fűződnek a nevéhez, 

mint a villanykörte, a rádió, de ő ta-

lálta fel a hangszórót, és a vezeték 

nélküli kommunikációt is. Budapesti 

időszakában a szintén világhírű Pus-

kás Tivadar-féle amerikai telefon-

társaságnál dolgozott, ekkor találta 

fel a váltakozó áramú motort.



Caitlin úgy tippelt, hogy a fiú nagyjából vele egyko-
rú lehet. Tampa Bay feliratú baseballsapkája alól ki-
látszott rövidre nyírt, sötét haja és egy kis kötés a 
homlokán a bal szeme fölött. Szépen le volt barnul-
va, de a ruhái nagyjából a három évvel korábbi diva-
tot tükrözték. Florida, gondolta Caitlin, és egy kicsit 
megsajnálta a fiút. Egy szó villant át az agyán: ösz-
szeszerelés – egy talált tárgy, aminek alkatrészek-
re van szüksége ahhoz, hogy valami új legyen belőle. 
Valami jobb.

– Azt hittem, Coloradónak ezen a részén nincs ennyi 
pénzük az embereknek – folytatta a fiú.

– Nincs is – felelte Caitlin.

Elhallgatott, azt várta, hogy a srác lelkesen bemutat-
kozzon neki, a legtöbb fiúból ugyanis ezt a reakciót 
váltotta ki. Amikor ez nem történt meg, Caitlin önma-
gát is meglepve maga tette meg az első lépést.

– Amúgy Caitlinnek hívnak.

– Én Nick vagyok – a fiú az asztalra mutatott. – Ki-
csit elkéstél, a legjobb cuccok már elkeltek. De azért 
van még pár dolog, és a garázsban is akad egy-két 
nagyobb darab, ha akarod, szívesen megmutatom 
őket. Jó válogatást!

– Köszi, meglesz – mondta Caitlin némiképp csaló-
dottan, és végignézett a kirakott tárgyakon.

A szokásosnál is barátságtalanabb arcot vágó Vin-
ce odasétált a piknikasztalhoz, kezében egy fekete 

dobozzal, ami leginkább 
egy autó akkumuláto-
rára hasonlított, de nem 
az volt. A tetejét teljesen 
megette a rozsda, elektró-
dákra akasztott, kirojtoso-
dott, meghajlott vezetékek 
látszottak ki alóla.

– Ez meg micsoda? – kér-
dezte a feketébe öltözött 
fiú Nicktől. Nick megvizs-
gálta.

– Szerintem egy régi, nedves cellás akkumulátor. De 
már nem működik.

Vince vállat vont.

– Egyszer minden elpusztul – jelentette ki. – Az akku-
mulátorok sem kivételek. Megveszem.

– Ööö, rendben – felelte Nick, azzal visszaadta neki.

– Vince, elment az eszed? – szólt közbe Caitlin. – Ez 
egy régi, használhatatlan akkumulátor.

– Igazán köszönöm – mondta Nick mosolyogva. – 
Tönkreteszel egy alkut az igazsággal. Nem szép do-
log – majd Vince-hez fordult. – De igaza van. Ez 
tényleg nem ér...

– Adok érte tíz dolcsit – vágott közbe Vince, mire Nick 
öccse azonnal kinyitotta az uzsonnás doboz tetejét, 
mint egy zsákmányra váró húsevő növény.

sz
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– De hiszen nem ér egy petákot sem! – tiltakozott 
Nick.

– Rendben, legyen kilenc – engedett Vince.

– Hármat elfogadok – mondta Nick. – És ez az utol-
só ajánlatom.

– Veled aztán nem könnyű alkudni – Vince bedobott 
három egydollárost a bankjegyekkel tömött uzson-
nás dobozba.

– Itt valami nagyon nem stimmel – szólalt meg Ca-
itlin, miután Vince távozott a nedves cellás akkumu-
látorral.

Nick a lány felé fordult. Arcán enyhe gyanakvás tük-
röződött.

– Ez a sok ember mind eljött a viharban, és itt hagyják ná-
lam ezt a rengeteg pénzt. Mintha összebeszéltek volna.

– Teljesen hihetetlen – mondta Caitlin. 
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öbb mint 400 éve találták fel a mikroszkópot. 
A feltalálók személye vitás – több korabeli tu-
dóshoz is kötik –, de az biztos, hogy az egykori 

Németalföldön (leegyszerűsítve a mai Benelux álla-
mok területén) készítették az első ilyen szerkezetet. 
A görög szavakból alkotott elnevezés utal az eszköz 
felhasználására: a mikron jelentése „kicsi”, a szkope-
in ige jelentése pedig „nézni”. Olyan eszközzel van te-
hát dolgunk, ami betekintést nyújt a szabad szemmel 
nem látható világba. Kezdetben a gyenge minőségű 
lencsék a mai eszközökénél torzabb, homályosabb 
képet adtak, és a nagyítás mértéke is szűk határok 
között mozgott, de ez is óriási lépés volt a tudomá-
nyos ismeretek fejlődésében. A kezdeti mikroszkó-
pokkal is igen sok addig ismeretlen tényt fedeztek 

fel a tudósok az emberi test, az állat- és növényvilág 
tanulmányozása során. Az évszázadok alatt folya-
matos fejlődésen ment keresztül ez a nagyszerű ta-
lálmány: míg a hagyományos, fénytörés elvén műkö-
dő, optikai lencsét használó mikroszkópok legfeljebb 
2000-szeres (!) nagyításra képesek, a XX. században 
feltalált elektronmikroszkóppal akár 1 000 000-szo-
ros méretben is megnézhetjük a vizsgált mintákat.

A mikroszkópok ára legalább olyan széles skálán mo-
zog, mint a nagyítási képességük mértéke. Az otthoni 
használatra alkalmas, de jó minőségű mikroszkópok 
ára tizenötezer forinttól indul, az ipari mikroszkópok 
árai pedig szinte felfoghatatlanul magasak, több tíz-
millió dollárba is kerülhetnek. Persze ezen a téren is 
jelentős változások zajlanak, az MCS oldalain is be-
mutattunk már egy igen olcsó, papírból hajtogatott 
műszert, a Foldscope-ot, még januárban. A féldol-
láros áron kínált papírmikroszkóp alig nagyobb egy 
könyvjelzőnél, mikrolencséje pedig elképesztően so-
kat tud: a megfigyelt tárgyakat 2000-szeres nagyí-
tásban képes megmutatni! Képeinken néhány min-
dennapi dolog mikroszkopikus nagyításban. 

Az orvoslás, a biológia, a geológia és 
számos más tudomány elképzelhetetlen 
lenne a mikroszkópok nélkül, de sokan 
hobbiból is hódolnak a szabad szemel nem 
látható minták szemrevételezésének,
a mikroszkópiának.
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unakeszin vagyunk, egy hétvégi ház kiskertjében. Az orrunk előtt egy hatalmas, 
mézsárga busz áll keresztben, legutóbb ilyet valami amerikai családi filmben láttunk. 
Igen. Ez az!  A sofőr melletti ajtó légszelepe hangosan püffen, mi pedig felkapaszko-

dunk rá. De hiszen ez egy guruló amerikai konyhás ebédlő! 

D

Szimics Ádám és Simon Zoli jó barátok. Felnőtté 
válva azon törték a fejüket, hogy mivel is kéne 
foglalkozni, milyen vállalkozásba kellene fektet-
ni energiát, pénzt. Arra jutottak, hogy enni min-
dig kell, legyen ez a vendéglátás. Kitaláltak egy 
saját, egyedi műfajt, a hagyományos magyar 
konyha gyorséttermi változatát. A rántott húst, 
vagy szezámmagos bundás csirke szeletet eleve 
kis kockákká vágva sütötték volna ki. Az elgon-
dolás lényege, hogy ne kelljen evőeszközt hasz-
nálni, legyen elég egy fogpiszkáló az ételek el-
fogyasztásához. A lényeg, hogy a falatok jobbak 
legyenek, mint a kommersz gyorséttermi bur-
gerek, nuggets-ek. Aztán 180 fokos fordulatot 
vett a történet, mert Ádámék a továbbiakban 
éppen hogy burgerekkel kísérleteznek.

ÁDÁM  Üzlethelyiséget bérelni drága lett volna, 
ezért ezt a megoldást elvetettük. Zoliban merült 
fel, hogy mi lenne, ha egy utánfutós megoldást 
alkalmaznánk, vagy lakókocsit használnánk. 
Nekem erre az jutott az eszembe, hogy milyen 
menő lenne egy klasszikus, amerikai, ovális, 
króm lakókocsi erre a célra. De az elé meg kel-
lett volna egy marha nagy amerikai autó. A ket-
tő együtt már megint csak drága mulatság lett 
volna. Később ugrott be nekünk egy baráti es-
tén, hogy az amerikai iskolabusz a legjobb meg-
oldás! Hatalmas, mint egy lakókocsi, de önma-
gát hordja, és tipikusan amerikai. Ezért aztán el 
kellett vetnünk a magyaros ételeket, így lett az 
irány a burger és tortilla.

mcs  De hogy került ide ez a busz?
ÁDÁM  Hát Amerikából! Zoli nem beszél angolul, 
ő németes, így egyértelmű volt, hogy én megyek 
ki Amerikába. Kimentem egy hónapra, hogy ta-
láljak egy buszt és egy szállítmányozó céget – 
valahogy haza is kell hozni! Ismertük az árakat, 
egy ilyen busz körülbelül 8-10 ezer dollárba ke-
rül, ha itthon adunk megbízást a megvásárlás-
ra. Én meg kint 1500 dollárért vettem egyet. 
Egy évre erre a buszra ezer dollár biztosítást 
kell fizetnie az iskolának, pedig nem is használ-
ták, volt mellette nekik egy másik. 

mcs  Egyszer csak becsengettél egy iskolá-
ba, jó napot kívánok igazgató úr, szeretném 
megvenni a buszát?
ÁDÁM  Nem. Amikor megérkeztem Miami-ba, az 
első emberek, akik megszólítottak, a hajlékta-
lanok és az utcagyerekek voltak. Én pedig min-
denkinek elmeséltem, miért jöttem ide. Az egyi-
kük segített, hogy forduljak a rendőrséghez, 
majd ők segítenek iskolát találni. Így indult a ku-
tatás. Végül azonban az ebay-en találtam meg 
a szomszéd városban.

mcs  Akár a nappalidból is intézhetted vol-
na itthon?
ÁDÁM  Tulajdonképpen igen. Bár a szállítmányo-
zó céget helyben találtam. Ők hozták át hajón 
Európába a „vasat” Amszterdamig. Onnan egy 
sofőr vezette Budapestig. 

mcs  Hol fog járni a busz? Egyelőre huszo-
névesek ülnek a kertedben, kóstolják, tesz-
telik e tervezett fogásokat, mexikói szószo-
kat, vagyis a salsákat. Már sül a húspogá-
csa, pirul a buci. Értékelő lapokon jegyzetel-
nek, kinek, melyik, miért ízlett, miben kelle-
ne változtatni. Melyik kerüljön fel az étlapra, 
melyik felejtős. Viszont itt dekkolunk Du-
nakeszin. Merre tovább?
ÁDÁM  Keressük azokat a helyszíneket, ahol éj-
jel-nappal működhetne a konyha. Kaptunk több 
meghívást, keressük a legjobb megoldást. Bu-
dapest belvárosában lenne a legjobb, de a bel-
ső területeken nem adhat engedélyt rá a város. 
Maradnak az áruházak parkolói, magántulajdo-
nú területek, magánkézben lévő foghíjtelkek. 

mcs  Most bolti buciba töltitek a házi húspo-
gácsát. Vegyesen vannak a multicégek által 
készített salsák és a saját fejlesztésű kré-
mek. Mi a cél, streetfood, annál magasabb 
minőség, vagy mindent bele, egyék-vigyék?
ÁDÁM  Mindenféleképpen magas minőségre tö-
rekszünk, de nem fog elszaladni velünk a ló. 
Olyan helyet szeretnénk, ami mindenki számá-
ra elérhető. Minőségben az erős középkate-
góriában szeretnénk tanyázni. Legyen jó bur-
ger, jó minőségű alapanyagokból, legyen kicsit 
más, kicsit különleges. Nem csak a busz mobil, 
mi is mozdíthatóak vagyunk egy másik irány-
ba. Ha azt gondoljuk, hogy a következő héttől 

márpedig házi kolbászokat fogunk sütni, akkor 
úgy lesz. 

mcs  Érdekes azt látni, hogy a fiatalok sok-
kal nyitottabbak a konyhaművészetre. Meg-
jelent egy újfajta igényesség, kísérletező 
kedv, ízlésbéli finomultság. Szerintetek mi az 
oka ennek?
ÁDÁM  Szeretjük az újdonságokat, a fiatalok álta-
lában szeretik az újdonságokat. Főleg, mert van-
nak és elérhetőek. A szülők, nagyszülők idejében 
erről nem beszélhettünk, más idők jártak. Tiné-
dzser koromban lenéztem azokat az ételeket, 
amiket az öregek ettek, ma belátom, hogy azok-
nak is megvan a helye a táplálkozás-kultúrában. 
A fastfood, a streetfood most nagyon megy – ezt 
látjuk a tv műsorokban, ez megy a tengeren túl, 
és itthon is népszerűek. Mi ezeket az irányzatokat 
szeretnénk az ízlésünkre formálni, igényes alap-
anyagok felhasználásával. Ezért kicsit európaibb, 
kicsit romantikusabb a külső megjelenése a busz 
belsejének is. Nem króm és fém a borítás, hanem 
fa és bőrhuzat található benne.

mcs  Fél év múlva és öt év múlva mit szeret-
nél ezzel a busszal, ezekkel az ízekkel? 
ÁDÁM  Fél év múlva pörgést, rengeteg stresszt 
és izgalmat. Öt év múlva nyugalmat és még há-
rom buszt. Valahogy így indulhattak el a mára 
világhíres étteremláncok is 100-150 évvel ez-
előtt.

magyar módra ka
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szöveg: Nagy Emese
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A feltámadás
 örömhíre

Részlet Ferenc pápa húsvéthétfőn
elmondott beszédéből

Ez a nagyszerű gyógynövény, amely orvosi 
székfű néven is ismert, Európa-szerte és a 
világ mérsékelt égövi tájain elterjedt. Nálunk 
az Alföldön fordul elő tömegesen. 

fordította: Tőzsér Endre SP

gyéves, vagy áttelelő növény. Lágy szárú, el-
ágazó hajtású, 40-80 cm magasra nő. A Fé-
szekvirágzatúak (Asteraceae) családjába tarto-

zik, fészekvirágzatai a főszár és az oldalhajtásainak 
csúcsán helyezkednek el. Sárgaszínű csöves virágai 
százat meghaladó számban is jelen lehetnek, ezeket 
övezik a fehér nyelves virágok.

Az alföldön gyűjtik, de nemesített fajtáit hazánkban 
termesztik is. A vadon előforduló sziki kamillát külföl-
dön magyar kamillaként ismerik, amely hatóanyag-
ban jóval gazdagabb a nemesített változatánál. Áp-
rilistól virágzik többnyire augusztusig. Betakarítá-
sa kézzel, illetve a kamillafésűvel történik, amikor a 
nyelves (fehér színű) virágok vízszintesen állnak. 

Teát, tinktúrát, krémet készíthetünk belőle gyógyító 
célra. Az egyik legjobb fertőtlenítő, gyulladáscsök-
kentő növény. Antibakteriális, nyugtató, emésztést ja-
vító hatása van. Puffadásra és hasgörcsökre is hasz-
nálják. Torokfájásra, ínygyulladásra jó, de mindenfé-
le gyulladást kezelhetünk vele. Csecsemőknek teát 

edves Testvéreim, jó napot kívánok, és még 
egyszer: boldog húsvétot! Ma, húsvéthétfőn az 
evangélium (Mt 28,8–15) azt beszéli el, hogy az 

asszonyok Jézus sírjához mennek, azt üresen talál-
ják, de látnak egy angyalt, aki meghirdeti nekik: Jé-
zus feltámadt. Amikor pedig futásnak erednek, hogy 
elvigyék az örömhírt a tanítványoknak, magával Jé-
zussal találkoznak, aki ezt mondja nekik: „Menjetek, 
és mondjátok meg testvéreimnek, hogy menjenek Ga-
lileába, ott majd viszontlátnak engem”. Galilea az a 
félreeső térség, az a „periféria”, ahol megkezdte Jézus 
prédikáló tevékenységét, most pedig onnan indul el a 
feltámadás evangéliuma: hirdetni kell minden ember-
nek, hogy mindenki találkozhasson a történelemben 
jelenlévő és működő feltámadt Krisztussal. Ő ma is 
velünk van itt, a téren!

A hír tehát, amelyet az egyház kezdettől fogva hirdet, 
ez: „Krisztus feltámadt!” A keresztség által mi is fel-
támadtunk őbenne, átmentünk a halálból az életbe, a 
bűn szolgaságából a szeretet szabadságába. Ez tehát 
az az örömhír, amelyet a Szentlélek vezetésével el kell 
vinnünk mindenkihez, minden környezetben. A Jézus 
feltámadásában való hit és az általa hozott remény a 
legszebb ajándék, amelyet a keresztény ember test-
véreinek adhat és kell is adnia. Ne fáradjunk bele te-
hát, hogy mindenkinek ismételten hirdessük: Krisztus 
feltámadt! Ismételjük meg ezt most együtt mindnyá-
jan, akik itt, a téren vagyunk: Krisztus feltámadt! Újra 
meg újra hirdessük ezt szavunkkal, de mindenekelőtt 
életünk tanúságtételével! A feltámadás örömhírének 
át kellene ragyognia arcunkon, érzelmeinken, maga-
tartásunkon, azon, ahogyan másokkal bánunk.

Krisztus feltámadását akkor hirdetjük, amikor az ő fé-
nye megvilágítja életünk sötét időszakait, és amikor 
ezt a fényt meg tudjuk osztani másokkal; amikor tu-
dunk együtt örülni az örvendezőkkel és együtt sírni a 
sírókkal; amikor melléje szegülünk annak, aki szomorú 

készítenek belőle, de az újszülött babáknál ezzel óva-
tosan kell bánni, illóolaja allergiás reakciót válthat ki. 
(Csecsemőknek inkább az édeskömény és ánizs tea 
javasolt, ha szükséges, hiszen ezek is görcsoldó és 

és reményvesztett; amikor elmeséljük hittapaszta-
latunkat olyasvalakinek, aki keresi élete értelmét és 
boldogságát. Magatartásunkkal, tanúságtételünkkel, 
életünkkel mondjuk el: Krisztus feltámadt! Egész lel-
künkkel hirdessük!

Húsvét nyolcadában vagyunk, amikor a húsvét öröm-
teli légköre vesz körül minket. Milyen érdekes: a litur-
gia ezt a nyolcnapos időszakot egyetlen napnak fog-
ja fel, hogy segítsen minket belépni a misztériumba, 
hogy a feltámadt Krisztus kegyelme bevésődjék a szí-
vünkbe és életünkbe. A húsvét az az esemény, amely 
a legnagyobb újdonságot hozta el minden embernek, 
az egész történelemnek és a világnak, ez pedig az 
élet győzelme a halál felett, az életre támadás, az új-
jászületés ünnepe. Engedjük, hogy a feltámadás bir-
tokba vegye és átalakítsa egész lényünket!

Kérjük a Szűzanyát, fia halálának és feltámadásának 
csendes tanúját, hogy növelje bennünk a húsvéti örö-
met. Ezt most a Mennynek királyné asszonya (Regi-
na Caeli) elimádkozásával fogjuk megtenni, a húsvé-
ti időben ugyanis ez az ima helyettesíti az úrangyalát 
(az Angelust). Ezzel az allelujákkal tűzdelt imával ör-
vendezni hívjuk Máriát, mert az, akit ő méhében hor-
dott, ígéretéhez híven feltámadt, és Mária közbenjá-
rására bízzuk magunkat. A mi örömünk voltaképpen 
Mária örömének visszhangja, hiszen ő az, aki meg-
őrizte és megőrzi szívében Jézus eseményeit. Mond-
juk el most tehát ezt az imát azoknak a gyermekek-
nek a meghatottságával, akik azért boldogok, mert 
anyjuk boldog.

***
Ebben a szép húsvéti légkörben szívből köszöntelek 
mindnyájatokat, kedves zarándokok, akik Olaszor-
szágból és a világ sok részéből érkeztetek, hogy részt 
vegyetek ezen a közös imádságon. […]

Kívánom mindnyájatoknak, hogy derűsen és örömben 
töltsétek el ezt a hetet, amelyben Krisztus feltámadá-
sának öröme folytatódik. Hogy elmélyültebben tudjuk 
megélni ezt az időszakot – mindig visszatérek ehhez 
a témához –, jót tesz, ha minden nap elolvasunk egy 
részt az evangéliumból, amely a feltámadás esemé-
nyét beszéli el. Mindennap egy kis szakaszt. Boldog és 
áldott húsvétot kívánok mindnyájatoknak! Kérlek tite-
ket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom ebé-
det kívánok! A viszontlátásra!” 
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Talán nem is az a fontos kérdés, hogy mivel, 
hanem az, hogy miért jó takarékoskodni.

emésztésjavító hatásúak. Ellenben fogzáskor az íny-
gyulladásra már jól jöhet egy kevés kamillatea.) Teát 
forrázással készítünk belőle.

Külsőleg szemgyulladásra borogatásként használjuk, 
náthás időszakban köhögés csillapítására inhalálha-
tunk is vele. Bőrnyugtató, gyulladáscsökkentő hatása 
miatt kézkrémek gyakori összetevője, hajápolási ter-
mékekben pedig a csillogó hatásért felelős, különö-
sen szőke haj esetén ajánlott. Most tavasszal vázá-
ban sem utolsó, egy kis mezei csokorba szedve. 
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A fagyi minden élethelyzetet lega-
lább ötven százalékkal jobbá tesz.

Találd meg a hét különbséget!
1 év múlva…
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vi
cc

ek

Angry Birds

Szigorú szülő Eközben az irodában…
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