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ezárult a jelentkezés az MCSSZ 
A közösség érték! 2×30 órás 
akkreditált pedagógus to-

vábbképzésének 2015-ben induló 
kurzusaira. Összesen 746-an jelez-

ték részvételi szán-
dékukat, ami jóval 
túlmutat várakozá-
sainkon: a tizenkét 
turnusra összesen 
216 főt tudtunk föl-

venni, mivel az Oktatási Hivatal a 
tréningek résztvevőinek létszámát 
18 főben maximálja. A magas je-
lentkezési létszám miatt szükséges 
volt a résztvevők kiválasztására 
kritériumokat meghatározni, nem volt 
könnyű! Amennyiben lehetőségünk 
lesz további képzések indítására, ar-
ról tájékoztatunk mindenkit.

Idén év elején megalakult az MCSSZ Országjáró Csoportja azzal 
a céllal, hogy olyan településen is megismerkedhessenek a fia-
talok a cserkészettel, ahol még nem működik cserkészcsapat, 

vagy a meglévő 
csapat kis 
létszámú, és 
azt bővíteni 
akarjuk. Ezek 
alapján a 
Csapatalapítá-
si Összekötők, 
illetve a Peda-
gógiai Fejlesztő 
Munkatársak 
összegyűjtöt-
ték azokat a 
településeket, 
intézményeket 
és cserkész-

csapatokat, ahová az Országjáró Csoport programját elviheti 
az MCSSZ. A részletes beszámolót és a fotókat itt éritek el: 
cserkesz.hu/hir/beszamolo/akcioban-orszagjaro-csoport.

MCSSZ Országjáró CsoportA közösség
 érték!m
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Első Nemzetközi Természetfilm
Fesztivál Gödöllő 2015.

Az Orosz Cserkészek Szövetsége szeretet-

tel vár magyar cserkészeket is a 2016-ban 

megrendezésre kerülő 8. Orosz Dzsembo-

rijukra. A tábort minden negyedik évben 

szervezik meg, idén a Lehetőségek feszti-

válja nevet viseli.
A szervezők különféle 

érdekes programok-

kal készülnek az oda 

látogatóknak, például 

különleges versenyek, 

klasszikus és néptánc, 

modern építkezési 

műhelyek, lehetőség 

saját magad fejlesz-

tésére, mindezekért 

pedig különféle jelvé-

nyek is járnak emlékbe. Nem utolsó sorban 

lehetőségetek lesz tehenet fejni, kaszálni, 

és más, ma már ritkábban használt eszköz 

kipróbálására is.

A tábor területén nem lehet ásni, sem tüzet 

rakni a földön! A szervezők ezért minden 

résztvevőt arra kérnek, hogy kész tervek-

kel érkezzenek a tűzhely problémájának 

megoldására. A szükséges alapanyagokat 

2-3 hónappal a tábor előtt tudják majd 

megrendelni számotokra.

A tábor ideje: 2016. július 20. - augusztus 2.

A tábor helye: Borodino (125 km Moszkvától)

A tábor költsége: 40 euró (gazdasági körül-

mények függvényében változhat)

A tábordíj nem tartalmazza: étkezés, uta-

zás, egyéb túrák - ezek megszervezéséhez 

a szervezők igény esetén tudnak segítséget 

nyújtani.
Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 

27., az intercom@mcssz.hu címre küldött 

emaillel, melynek tárgya Borodino - 2016 

legyen.
További kérdéseitekkel forduljatok a Külügyi 

Bizottsághoz bizalommal!

Nektek ajánljuk!
8. Orosz Dzsembori
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A Feszty Masa Műhely szeretettel várja a képző- és iparművészet különféle technikái iránt érdeklődőket. A résztvevők a műhely keretében nemcsak elmélet-ben ismerhetik meg a művészettörténet korazskait és az alkotói technikákat, hanem saját produktu-mok létrehozása által ki is próbálhatják a különféle stílustörténeti korszakok jellemző alkotási módjait. (Zászló- és pólótervezés, ékszerkészítés üvegfes-téssel és gyönggyel, stb.). Következő foglalkozás időpontja: 2015. május 20., szerda, 18:00. Helyszín: Párbeszéd Háza. 1085 Budapest, Horánszky u. 20. Jelentkezés: parbeszedhaza@jezsuita.hu 
Részletes információk: http://www.parbeszedhaza.hu/program/feszty-masa-muhely

A Delta Pályaorientációs Tábor egy olyan lehetőség 
a 16-18 éves fiataloknak, ahol egy nyári, egyhetes 
táborozás során az önismeret, a drámapedagógia 
és az élménypedagógia módszereinek segítségé-
vel közelebb kerülhetnek a saját jövőjüket illető 
fontos döntés meghozatalához. A táborban képzett 
szakemberek dolgoznak, van köztünk pszichológus, 
tehetségkoordinátor, pályaorientációs konzulens, 
drámapedagógus és élménypedagógus. Fő céljuk, 
hogy a fiataloknak egy jó hangulatú tábor kere-
tein belül legyen alkalmuk arra, hogy önmagukat 
jobban megismerjék, szociális, kreatív, lelki és testi 
képességeiket fejlesszék. Mindezen felül szeret-
nénk őket a pályaválasztáshoz szükséges infor-
mációkkal ellátni, és a csoportos foglalkozásokon 
kívül egyénileg is átbeszélni velük, hogy merre is 
tartanak. Időpont: 2015. Augusztus 9-15
Helyszín: Pusztafalu (Öreg Bence ifjúsági szállás)
A tábor anyagi költségei (ezek a szállást, az étke-
zést, az utazást és a foglalkozást is fedezik): május 
20. előtt jelentkezőknek: 39.000 Ft; május 21. és 
Június 20. között jelentkezőknek: 45.000 Ft; június 
21 után: 50.000 Ft. További információ: www.face-
book.com/deltatabor; delta.tabor2015@gmail.com

Pályaorientációs Tábor

Feszty Masa Műhely
A fesztiválra nevezett kö-
zel ötszáz amatőr film a 
vidék és a természet, a 
természetjárás szépsé-
geit, az állatok megfigye-
lését mutatja be, mind-
azokat a dolgokat, ame-
lyet a cserkészek olyan 
gyakran tapasztalnak meg 
személyesen túráik során. 
A filmvetítések mellett a 
szervezők családi és szó-
rakoztató programokról is 
gondoskodtak. Így például 
a gödöllői cserkészek cserkészjátékokkal, kézműves-
séggel, akadálypályával és kitűző készítéssel várják 
majd a gyerekeket és szüleiket, hogy tevékenységek 
által hozzák közelebb hozzájuk a hazai cserkészetet. 

A Fesztivál területén kialakított cser-
késztáborban pedig a látogatók bepillanthatnak a 
cserkészek tábori mindennapjaiba.
A fesztivál időpontja: május 14–17.
További infó: http://www.godollofest.com/hu
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ttila 24 évvel ezelőtt született a magyar határhoz 
közeli városban, Beregszászon, Ukrajna területén. 
Egyike a térségben élő 150 ezer magyarnak, akik 

hétről hétre nagyobb szegénységben élnek a fegyveres 
konfliktus kitörése óta. Tízéves kora óta cserkész. Ma 
Budapesten él, de minden igyekezetével azon dolgozik, 
hogy legjobb tudása szerint segítse az otthoniakat. Ko-
rábban Kecskemét városa és a Kecskeméti Baráti Tár-
saság támogatta a beregszászi cserkészetet, az ő jó-
voltukból lett cserkészotthonuk. Ezzel jelentősen jobb 
helyzetbe kerültek a többi helybéli csapathoz képest. 

ATTILA  Hetente találkoztunk, jóformán ez volt nekünk, 
gyerekeknek a minden! Iskola után eljártunk a barátok-
kal csavarogni, kijártunk az utcára, az udvarra vagy a 
nagyszülőkhöz. Az őrsvezetőm egy olyan fantasztikus 

Fix, hogy lesz cserkészet!

Már az ötödik behívót kapta, hogy harcolni 
menjen az orosz-ukrán háborúba. Négy 
alkalommal azért maradhatott távol, 
mert egyetemre járt. Most ötödszörre már 
bujkálnia kellett a csengető toborzók elől, 
hogy el ne vigyék katonának. Mi történik 
cserkésztestvéreinkkel a határ másik 
oldalán? Ilosvay Attila csst. (4.) Beregszász.

A

közösséget hozott össze, hogy tízből nyolcan mi is őrs-
vezetők lettünk, és heten segédtisztek. Valamit jól csi-
nált! Sokat beszélgettünk a magyarságról, Magyaror-
szágról. Akkoriban még nem jártunk át a határon, ki-
vételes alkalom volt, ha egy nyáron eljutottunk ide. A 
suliban nem tanultunk magyar történelmet, csak úgy 
nyolcadik táján. Így viszont már tizenegy évesen hall-
hattunk a saját történelmünkről. 

mcs  Volt különbség az ottani történelemoktatás-
ban és a cserkészetben hallottak között? 
ATTILA  A tananyagra már alig emlékszem, azt nem tu-
dom összehasonlítani, de az előadásmód jelentősen 
különbözött. Sokkal kézzelfoghatóbb, érdekesebb, köz-
vetlenebb formában adták át a tudást a cserkészek, és 
mertünk kérdezni, míg az iskolában inkább hallgattunk. 
Ukrajna történelmét nem tudtam megszeretni, hiszen a 
tanárunk is úgy adta elő, hogy maga sem hitte el.

mcs  Az oktatás jó esetben egységes elvárásokon 
alapul. Miben tér el egy itthoni magyar iskolától a 
tiétek?
ATTILA  Én még pont abba az évfolyamba jártam, akik-
nek nem kellett letenniük az egységes ukrán érettsé-
git. Az utánam jövő korosztálynak, testvéreimnek, ba-
rátaimnak már kötelező ukrán nyelvből is vizsgázniuk, 
ami olyan, mint itt az emelt szintű érettségi. Magyar-
ként egy ilyet letenni nem könnyű, ugyanis nem idegen 
nyelvként tanítják az ukránt, hanem mintha az anya-
nyelvünk lenne. Hétévesen az igeragozást tanuljuk, 
közben még az alapszavakat is alig ismerjük.

mcs  Az egyetemet már elvégezted. Mivel foglal-
kozol most?
ATTILA  A Budapesti Műszaki Egyetem az Építőmérnö-
ki kara után elkezdtem a mesterszakot, de rájöttem, 
hogy inkább egy másik szakot próbálnék ki, a gazda-
ságit. Szeptembertől a Corvinus Egyetem mérnök-köz-
gazdász szakán tanulok tovább. A diplomamunkám-
ban a beregszászi Kálvin János Szakkollégium energia-
hatékony felújításának lehetőségeit tanulmányoztam. 
Kidolgoztam három lehetőséget a felújításhoz, azt 

nehéz helyzetben a kárpátaljaiak
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figyelembe véve, hogy az épület megőrizze a szépségét 
is, mégis energia- és költséghatékony legyen az üze-
meltetése.

mcs  Nyilván mérlegeltél, mivel és hogyan segí-
tesz. Számonkér bárki, hogy miért nem az otthoni-
akat támogatod a személyes jelenléteddel?
ATTILA  Aki ismer engem, tudja, hogy az itt töltött hat év 
alatt amit tudtam, azt megtettem az otthoniakért. Na-
gyon sokan jöttünk el otthonról különféle okok miatt, 
de minden egyes programon, amin csak lehetett, ott 
voltam. Mindig úgy szervezem, hogy egy évben tízszer 
legalább haza tudjak utazni. Ezek közül leggyakrabban 
cserkészrendezvényekre megyek. Őrsvezetői tovább-
képző hétvége, hivatástisztázó, téli tábor, csapatkará-
csony, nyári csapattábor. Eddig ezt megtehettem anél-
kül, hogy elvittek volna katonának, hiszen egyetemista 
voltam. Eddig csak a szüleim aggódtak értem, mi lesz, 
ha jönnek besorozni. Hát most én is megtapasztaltam! 
A hetekben jártam otthon, és pont a szobában játszot-
tam az egyik testvéremmel, mikor csengettek. Öcsém 
szalad az ablakhoz, majd szólt, hogy húzzam le a fe-
jem, mert két katona van az ajtó előtt. Ebben a pilla-
natban én is átgondoltam, hogy ennek a fele sem tréfa. 

Anyukám szaladt ki, és beszélt a katonákkal. Az ötödik 
behívót hozták. Négyet kaptam már, de most, hogy hi-
vatalosan még nem tanulok tovább, elvileg besoroz-
ható vagyok. Anyumék mondták, hogy Budapesten fo-
gom folytatni a tanulmányaimat, és küldöm hamaro-
san a jogviszony-igazolást. Ez kell ahhoz, hogy meg-
indokoljam, miért nem vonulok be. Az otthoniaknak ez 
egy nagyon nagy gondja. Nem elég a szegénység, még 
az életerős fiúkat is elveszítik az idősebbek, az asszo-
nyok, mert a fiúk kivándorolnak. Az értelmiség mene-
kült el legkorábban, a diákok válogatás nélkül jönnek 
át szakközépiskolába, 
főiskolára, vagy dolgoz-
ni tizennyolc évesen. A 
kilátástalanság miatt, 
a gazdasági káoszból 
menekülnek Magyaror-
szágra.

mcs  Kárpátalján 
sok család feleany-
nyi, vagy még keve-
sebb pénzből kény-
telen megélni, mint 

Tudtad?
A kárpátaljai város a trianoni 
békeszerződésig Bereg vár-
megye járási központja, rövi-
debb-hosszabb ideig a vármegye székhelye volt.Kárpátalja tele-
pülései közül Beregszászon él a 
legnagyobb magyar közösség, a 
lakosság fele magyarnak tartja 
magát. A város jelentős magyar 
kulturális központ.
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mcs  A Magyar Cserkészszövetség a Kárpátaljai 
Magyar Cserkészszövetséggel és a Magyar Cser-
készszövetségek Fórumával közösen öt hónapos 
akciót kezdeményezett Kárpátalján az ifjúsági 
közösségek megsegítésére. 
ATTILA  Felfoghatatlan innen nézve, ami ott van, ezért 
nagy dolog, ha valaki ide jön közénk, itt él velünk, segít-
ve a munkánkat. Sok csapat, őrs maradt vezető nélkül. 
A mi csapatparancsnokunk egy huszonhat éves lány, 
akinek szüksége lenne támogatásra. Ezért is nagyon 
várják a magyarországi cserkészvezetőket.

mcs  Mit tudnak a helyi cserkészek segíteni ebben 
a helyzetben?
ATTILA  A cserkészet otthon elsősorban a gyerekeken 
segít. Például kiszakadni a szegénység adta gondokból. 

Az a másfél óra, a felszaba-
dító programok, játékok je-
lentik nekik az örömet, ami-
kor elfelejthetik a bajokat. 
Már a heti egy alkalom is dob 
a hangulatukon. Megtapasz-
talhatják, hogy jó egy stabil 
közösség ebben a változó vi-
lágban. Nem tudhatjuk, mi 
lesz holnap, vagy azután, de 
fix, hogy lesz cserkészet! 

más itt Magyarorszá-
gon. Ezek a különbsé-
gek megmutatkoznak 
a cserkészéletben is. 
Hogy van ez nálatok?
ATTILA  Abból főzünk, 
amink van. A cserkész-
kedésnek nem az a lé-
nyege, hogy minden 
kelléked, eszközöd ren-
delkezésedre álljon, 
mind a legprofibb cucc 
legyen. Persze ahogy az 
én korosztályom egy-
re nagyobb lett, meg-
tanultunk pályázatokat 

írni, hozzáférünk olyan 
forrásokhoz, amelyekből tudjuk a cserkészetünket tár-
gyi eszközökkel is fejleszteni. A kiscserkészek nem attól 
lesznek emberek, hogy nekünk új sátraink, polifoam-
jaink, baltáink vannak. Nem is tudnám anyagi oldal-
ról megfogni a történetünket, hiszen nincs is pénzünk. 
Van egy cserkészházunk, vannak őrsvezetőink, akik-
nek van fedél a fejük fölött, ahol meg tudják tartani az 
őrsi gyűléseket. Azt, hogy a gyerekek a cipőfűzőjükkel 
kötik meg a csomókat vagy a legújabb kötélen, az tel-
jesen mindegy. Én is így tanítottam az őrsömnek, és 
nekem is így tanították. A tűzrakáshoz kidobott szek-
rényekből hasítjuk a fát, vagy a régi, lebontott kapukat 
szedjük darabokra. Abból lesznek az útjelek. Felhasz-
nálunk mi mindent, ami csak van. Teljesen nomád tá-
bort viszünk, nincs velünk laptop, mobiltelefon. Amúgy 
sincs a többségnek ilyen. Körülbelül úgy vagyunk mi itt, 
mint ti Magyarországon tíz évvel ezelőtt. Mobilja már a 
legtöbb gyereknek van, de az okostelefonok ritkaság-
számba mennek. Hozzánk most kezd bejönni a mobil 
internet. Használt dolgokat vásárolnak az emberek, a 
technikai eszközöktől kezdve a 
ruhákig. Az emberek túlnyo-
mó többsége a magyar átlag 
alatt él. Kárpátalja két évvel 
ezelőtt középszegény térség 
volt, most a gazdasági helyzet 
miatt mindenki három szintet 
csúszott lejjebb. A legnehe-
zebb sorsa az idős, egyedül élő 
embereknek és a sokgyerekes 
családoknak van.
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óth Hajnalka csst. (433.) az MCSSZ országos ka-
tasztrófavédelmi szakág vezetője azt mondja, 
hogy ez az eskü sokban hasonlított a cserkész-

törvényben foglaltakhoz, ezért sem volt idegen vál-
lalkozás a katasztrófavédők mellé állni. A cserkészek 
egyúttal engedélyt kaptak, hogy a többi tagszerve-
zettől eltérő módon, két ujj helyett hárommal tiszte-
legjenek az eskütétel alatt.

A katasztrófavédelmi szakág létrehozásának öt-
lete másfél évvel ezelőtt merült fel, amikor Orzsé, 
Orsányi Zsolt csst. (327.) a katasztrófavédelemnél 
dolgozott. A toborzás jól sikerült, és Kovács Lóránt 
csst., Lóri (412.) lett a szakág vezetője. Tanultak 
célszerűen homokzsákokat rakni, nyúlgátat építeni, 
buzgárt, szivattyút kezelni. Katasztrófahelyzetben 
máskor is önként jelentkeznek segítségnyújtásra a 
cserkészek, de azt szeretnék elérni Hajniék, hogy 
oda már felkészülten, szaktudás birtokában érkez-
zenek a cserkészek. Egy esetleges katasztrófahely-
zetben minden pillanat kincset ér. Jelenleg hivata-
losan húsz tagja van a szakágnak, de a toborzás-
nak még nincs itt az ideje. Most a különpróbarend-
szer kidolgozásának folyamatában vannak.

mcs  Lássunk egy konkrét esetet! Hajni fekszik az 
ágyban, aludni készül. De megcsörren a telefon, 
menni kell! Mi jön ezután?

nem fagynak le 
esküt tettek a katasztrófavédő cserkészek

Április 25-én hivatalosan is megalakult 
az MCSSZ önkéntes budapesti katasztró-
favédelmi mentőegysége. Az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
különböző budapesti mentőegységei – 
kutyás mentősök, alpin technikások, 
búvárok és még sokan mások – mellett 
immár a cserkészek is beálltak a segítők 
sorába.

T

HAJNI  Azonnal beizzítom a riadóláncot! SMS-ben és 
email-en írok egyszerre, amelyben közlöm az akció 
legkorábbi időpontját. A Katasztrófavédelem előze-
tes tájékoztatása azt a célt szolgálja, hogy fel tud-
ják mérni az önkéntesek számát. Amint beérkeznek 
a válaszok, azokat összesítem és visszajelzek, hogy 
hány cserkészt tudok mozgósítani adott napokon, 
időpontokban.

mcs  Önkéntesek vagytok, cserkészként és a 
mentőegység tagjaikén is. Eskü ide vagy oda – 
bármi közbejöhet. Vagy a katasztrófa az, ami 
közbejön? Melyik élvez elsőbbséget?
HAJNI  Ezt a döntést mindenkinek saját magában 
kell meghoznia. Van olyan helyzet, ami nem enge-
di, hogy elhagyd a családod, a munkahelyed. Én 
szerencsés voltam az előző munkahelyemen is, el-
engedtek igazolás ellenében, ha az élet úgy hozta, 
hogy a polgári kötelességemet kellett teljesítenem. 
A mi felelősségünk, hogy ha riasztást kapunk, ho-
gyan tudjuk magunkat szabaddá tenni. Távolabbi 
célunk, hogy akár óvóhelyet is ki tudjunk alakítani 
egy nagyobb vihar okozta épületkár esetén, ahová 
kimenekíthetjük az embereket. Melegedőt létrehoz-
ni, ételt adni, ellátni a sérüléseket. Különféle terü-
letfelügyeleti feladatokat is kaphatunk, ilyenkor a 
helyszín biztosítása a mi dolgunk. Még vannak kép-
zések, amik előttünk állnak, addig is sok esetben 
a józan eszünk szerint gyakoroljuk a helyzeteket. 
Szeretnek is minket a hivatásos katasztrófavédők, 
mert mi cserkészek életrevaló, sok tapasztalat-
tal rendelkező fiatalok vagyunk, akik úgy nőnek fel, 
hogy ismerik a felelősség fogalmát, hiszen gyere-
kekért vállalunk felelősséget a cserkésztáborokban. 
Voltunk már olyan helyzetben, hogy viharban kellett 
megoldást találnunk az erdő közepén, ezért is olyan 
a gondolkozásunk, hogy gyorsan kapcsolunk, ve-
szély esetén nem fagyunk le. Fegyelmezettek is va-
gyunk, másfelől a hierarchikus rendszer működése 
sem ismeretlen előttünk. 
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gondosan megtervezett japánkertek jellegzetes-
sége, hogy bennük sétálva más-más szögekből 
szemlélve is egyensúlyban van a látvány. A kert 

építői arra is nagy gondot fordítanak, hogy a válta-
kozó évszakok növényvilága – mint új és újabb fest-
mény – bukkanjon fel az élő kertben. Ezek a kertek 
lehetnek egészen apró területen kövekből, sziklákból 
kialakítva, de buja növényzetű ligetek formájában is 
találkozni velük. Legismertebbek mégis tán a kicsiny 
tálkákban nevelt törpenövények.

A bonsai lapos tálban nevelt fa. (Bon=edény, tál, 
szai=növény.) Ebben is, mint sokminden másban, a 
japánok valamiért a miniatürizálásra törekednek: a 
természetes növekedés befolyásolásával és met-
széssel érik el a mini fák végső formáját. 

A Magyar Bonsai Egyesület és a Corvinus Egyetem 
bonsai klubjának elnöke, Katona Ervin mesélte el, 
hogy Magyarországon nincs egyetemi szintű képzése 
a bonsai fák gondozásának, de a klub felvállalta azt a 
feladatot, hogy az általános növényélettanról, a bon-
sai megtarthatóságáról, kialakításáról, ápolásáról fel-
világosítást adjanak az érdeklődőknek. Katona Ervin a 
Nemzeti Bonsai Gyűjtemény szakmai főkurátoraként 
felügyeli a gondjaira bízott bonsaiokat. Ebben a gyűj-
teményben található egy nyolcvan éves gyertyán, ami 

vá
ro

si
 d
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kicsi nyugalom
a bonsai titokzatos világa

Japánkerteket itthon is találhattok. 
A fővárosban az állatkertben, és a 
Margitszigeten ismerkedhettek a távol-
keleti kertművészettel, amely a természet 
és az ember közti harmónián alapul. 
Ismerkedjetek meg a japánkertek egyik 
jellegzetes növényzetével, az ősi Kínából 
eredő bonsai művészetével.

A

a fák életkorát tekintve még kölyöknek számít: a leg-
idősebb ismert élő fák 3000-4000 ezer évesek. Az 
Európában egyedülállónak számító gyűjtemény a Ma-
gyar Állam tulajdona, a bonsai-ok többségében Ja-
pánból érkeztek hazánkba. Tizenöt évvel ezelőtt kap-
tuk a gyűjtemény bázisát adó egyedeket, amelyek az 
állatkert japánkertjében lettek elhelyezve.

A mini fák látványa lenyűgöző. A gondoskodás, a fo-
lyamatos törődés eredményén látszik, hogy renge-
tek türelem és idő kell ezeknek a növényeknek. Kezdő 
bonsaiosok legfőbb hibája, hogy a fák növekedésének 
örvendve nem nyírják kellő rendszerességgel az ága-
kat. Ez azért fontos, mert idővel a fa elveszíti a kívánt 
formáját.

A bonsait itthon vagy aján-
dékba kapjuk, vagy meg-
vesszük egy nagyáruház-
ban, illetőleg kertészetnél 
szerezzük be. A szakember 
ez utóbbit ajánlja, mert úgy 
biztosak lehetünk a fa szár-
mazásának eredetéről, a faj 
pontos meghatározásáról 
és a megfelelő tartási intel-
mekről. 

Hazai őshonos fákkal ér-
demes kísérleteznie a 

Tudtad?
Általánosan elterjedt tévhit, hogy a bon-
szai egy növényfaj. Ezzel szemben elvileg 
bármilyen fás szárú kétszikű növényből lehet 
bonszait nevelni, természetesen ennek azért 
korlátot szabnak az illető faj jellemzői, példá-
ul a túl nagy levélméret, az ágelágazások hiá-
nya, vagy a túl nagy távolság a rügyek között. 
Másik tévhit, hogy a bonszai szobanövény. Ez 
csak a trópusi-szubtrópusi fajokból kialakí-
tott fácskákra igaz, és ezekre is csak a saját 
természetes élőhelyükön uralkodó klimatikus 
viszonyokat megközelítő körülmények között. 
A fajok némelyikének életben tartása éppen 
speciális igényei miatt egy átlagos magyar 
lakásban szinte reménytelen vállalkozás.

hobbikertészeknek. Erre 
az egyik legalkalmasabb 
a gyertyán, amit gyűjthe-
tünk az erdőből is, ha nem 
természetvédelmi terü-
leten bóklászunk. A legin-
kább javasolt módja a bon-
sai nevelésnek, ha kertésze-
tekben található egy-két 
éves magoncokkal dolgo-
zunk. Így a kialakult gyö-
kérzethez már csak egy 
megfelelő ágszerkezetű ko-
ronát kell kialakítani. 
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serkészek segítettek. Minden cserkész egy hős, 
ami most ismét megmutatkozott, amikor 7,9-es 
erősségű földrengés pusztított Nepálban április 

25-én. Satindra Singh Maharjan hat cserkésztársával 
éppen Lainchaur körzetében utazott egy kisbuszban, 
amikor bekövetkezett a katasztrófa. Az ő beszámoló-
ja következik.

Úgy indult, mint bármelyik másik nap. Épp az iskola 
mellett haladtunk el, amikor a kisbuszunk rángatózva 
megállt. Iszonyatos rángások következtek, és hatal-
mas sikoltozást hallottam. Ekkor esett le, hogy föld-
rengésről van szó.

Fennmaradtunk a buszon, amíg rengett, de örökkéva-
lóságnak tűnt ez az idő. Láttam épületeket összedől-
ni, embereket sikoltozva rohanni. Teljes volt a káosz. 
Ezután amilyen gyorsan csak lehetett, elhagytuk a 
buszt, és a legközelebbi védett helyre mentünk.

Nem sokkal később kétségbeesett, rémült falusiak ro-
hantak felénk, teljesen össze voltak zavarodva. Mi is 
féltünk, de tudtuk, hogy valamit tennünk kell, segíte-
nünk kell ezeknek az embereknek. Próbáltuk nyugtatni 
őket, és elmagyaráztuk, hogy a pánik a legveszélye-
sebb ebben a helyzetben. A védett hely adta bizton-
ságra is felhívtuk a figyelmüket, hiszen mindenünnen 
törmelékek záporoztak.

Tájékoztattak minket, hogy egy szomszédos épület-
ben emberek rekedtek benn. Egy cserkésztársam-
mal bementünk. Sajnos nyolc ember meghalt, mire 

odaértünk. Egy 11 éves gyerekre bukkantunk viszont 
a romok alá szorulva, aki a helyi iskolások egyenruhá-
ját viselte. Kimentettük, és további túlélőket akartunk 
felkutatni, de egy utórengés ezt lehetetlenné tette.

A folyamatos rengés és az összedőlt épületek átha-
tolhatatlan akadályt jelentettek, ráadásul még védő-
sisakunk se volt, ezért úgy döntöttünk, hogy az egy-
re növekvő számú sebesültek ellátásában segítünk 
a mentőcsapatok megérkezéséig. Rengeteg sebesült 
feküdt a földön. Amennyit csak bírtunk, elvittünk a 
legközelebbi kórházba. Amikor megérkezett a mentő-
csapat, segítettünk nekik a holttestek elhelyezésében, 
majd ismét túlélők után kutattunk. Megtettünk min-
den tőlünk telhetőt. Cserkészek vagyunk, ezért mindig 
készen állunk arra, hogy másokon segítsünk.

(Lapzártakor érkezett a hír, hogy május 12-én újabb, 
ezúttal is igen magas erősségű, 7,4-es földrengés tör-
tént a Himalája tövében fekvő országban.)

földrengés
Nepálban
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1934 óta nem volt akkora erejű földrengés az országban, mint amit most kellett átélnie 
a nepáliaknak. Közel 8000 a halott, és legalább kétszer ennyi a sebesült. Lakóhelyek 
ezrei, történelmi jelentőségű épületek, és az infrastruktúra is súlyosan károsodott, illetve 
jelentős részük megsemmisült. A 7,9-es erősségű rengésben 191 058 lakóház dőlt romba, 
175 162 részleges kárt szenvedett, 10 718 kormányzati épület semmisült meg, és további 
14 741 épület megrongálódott. Az utórengésektől félve sokan elmenekültek otthonaikból, 
menekülttáborokban keresve menedéket. Az országban gyakorlatilag megállt az élet.

Senki se úgy születik, hogy 
gyűlöl egy másik személyt 
a bőrszíne, a származása, 

vagy a vallása miatt. 
Az embernek meg kell 

tanulnia gyűlölni, és 
ha képes a gyűlöletet 

elsajátítani, akkor meg 
lehet tanítani a szeretetre 

is, mert a szeretetet 
az emberi szív sokkal 

természetesebbnek érzi, 
mint az ellentétét.

Nelson Mandela

A cserkész
mindenki barátja!

xenofóbia, azaz a magyarul jobb híján „idegen-
gyűlölet”-nek fordított jelenség tulajdonképpen 
egy irracionális undor vagy félelem olyasvalami-

től, amit nem ismerünk, vagy idegennek, szokatlan-
nak érzünk. 

A xenofóbia sokféleképp megnyilvánulhat: az identi-
tásunk elvesztésétől való félelemtől kezdve egészen 
addig a vágyig, hogy valaki kiírtsa az adott népet, 
mert úgy véli, hogy tevékenységük, feltételezett ag-
ressziójuk veszélyeztet valamifajta elképzelt tiszta-
ságot.

Az is xenofóbia, amikor valaki felmagasztal egy má-
sik kultúrát, és saját elképzelése alapján felruházza 
azt földöntúli, misztikus jellemzőkkel, melyek valójá-
ban nem is képezik részét. 

A xenofóbia persze sokszor erőszakosan jelentkezik: 
nemrég például Dél- Afrikából jeleztek xenofób indít-
tatású támadásokat más nemzetiségű emberek el-
len. Több ember meghalt az incidensben, sokan meg-
sérültek. 2000 ember arra kényszerült, hogy otthonát 
elhagyva máshová költözzön.

A Cserkészmozgalom Világszervezete elismerését fe-
jezi ki a Dél-Afrikai Cserkészszövetség erőfeszítésé-
ért, amellyel fellép az ellentétek ellen. Válaszul a tá-
madásokra, a szövetség támogatja a dél-afrikai cser-
készek xenofóbia-ellenes kampányát. Cserkészként 
kötelességünk segíteni az üldözötteknek, hazájukból 
menekülni kényszerülőknek, és menedéket, ételt adni 
az erőszak áldozatainak!

A cserkészek elítélik ezeket a rémes és elfogadha-
tatlan támadásokat, amelyeket semmilyen félelem 
és düh nem indokolhat. Az ilyen támadások szem-
bemennek minden olyan értékkel, amelyeket a cser-
készet képvisel. Mindenkinek felelőssége van abban, 
hogy az emberi jogok érvényesüljenek, ugyanígy min-
denkinek joga van a biztonsághoz is. Megkülönböz-
tetéstől mentes, mindenki számára nyitott önkéntes 
mozgalomként a cserkészet képes arra, hogy előse-
gítse az emberek közötti megértést, az elfogadást, 
a különböző közösségek és országok közötti békét. 
Megerősítjük elkötelezettségünket: a cserkészet ér-
téknek tartja a sokszínűséget és a befogadást! A 
cserkész mindenki barátja! 
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 rönkhasítás

1 Először is szükségünk lesz 
egy egyenes, göcsörtöktől, 

elágazásoktól mentes rönkda-

rabra. Egyes fafajták, mint pél-
dául a fenyő, a nyír vagy a nyár 
rönkje jól hasítható szálirány-
ban, lehetőség szerint ilyet 
használjunk. A rönk átmérője le-
gyen legalább arasznyi, hogy a 
hasítás után használhatóan 
nagy felületet kapjunk.

2 A rönkök keresztmetszete 
gyakran nem szabályos 

kör, inkább ellipszis alakú. Igye-
kezzünk ezért az ellipszis nagy-
tengelye mentén hasítani. 

Forgassuk úgy a rönköt, hogy 
fölülre kerüljön a leendő hasítás 
vonala. 

3 A hasításhoz legalább két 
baltát használunk ék gya-

nánt. Ezt a két 
baltát a rönk 
egyik végétől 
kiindulva, hosz-
szában végig-
haladva fel-
váltva beütö-
getjük, a fában 
futó rostokat 
követve. A bal-
tákat tehát 
nem a nyelük-
nél fogva vág-
juk a fába, ha-
nem a hasítás 
helyére illeszt-
ve egy alkarnyi 
fadarabbal 
ütögetjük be.

4 Faanyagtól és baltától is 
függ, hogy az így beütöge-

tett baltafejek teljesen 

szétrepesztik-e a fát, 
vagy csak félig. Utóbbi 
esetben fordítsuk át a 
rönköt, és a másik olda-
lán ismételjük meg a mű-
veletet.

5 Ha mindent jól csi-
náltunk, két, alapve-

tően egyenletes, vagy 
baltával egyenletesre si-
mítható felületű félrön-
köt kapunk, amely fel-
használható a további 
lépésekhez.

 összeállítás

1 Az asztal felületének hasz-
nált hasított rönkökön kí-

vül az összeillesztésre még két 
keresztlécet is használunk. Ezt 
egy kisebb rönkből ugyan, de a 
fentivel teljesen megegyező 
módon hasítsuk. Hosszuk adja 
majd meg az asztal szélességét.

2 A nagy félrönkök íves olda-
lának végeit faragjuk 

simára baltával, ide fognak il-
leszkedni a keskenyebb lécek.

3 Kézifúróval fúrjuk át mind 
a keresztléceket, mind az 

asztallapokat. Ehhez pontosan 
be kell állítani a leendő 

elrendezést, hogy a furatok egy-
más folytatásában, és megfele-
lő szögben legyenek kialakítva.

4 Vágjunk 4 darab, körülbe-
lül derék magasságú ágat, 

amelyek az asztal lábaiként 
fognak szolgálni. Az egyik végü-
ket arasznyi hosszan le kell fa-
ragni a furat átmérőjének meg-
felelően. 

5 Illesszük be a lábakat a 
helyükre, azaz a keresztlé-

cek furatain keresztültolva üs-
sük be őket a megmunkált fél-
rönkökbe. Ha a furatok nem il-
leszkednek teljesen, azon vi-
szonylag könnyen segíthetünk: 
kézifúróval tágíthatunk rajtuk. 

A lábak beillesztése után csak 
talpra kell állítani a szerkezetet, 
és már készen is vagyunk.

1 Vágjunk egy 20-30 cm 
hosszú és 6-14 mm vastag 

egyenes ágdarabkát.

2 Hántsuk le legalább a fele 
hosszában a kérget róla.

3 A hántolt végétől kezdve 
egy éles késsel hasítsuk be 

félig a pálcát.

4 A hasítás tövé-
hez gyömöszöl-

jünk be egy kb. 2-3 
mm vastag fadarab-
kát, hogy a szétvá-
lasztott szárakat 
széttartsa egymástól.

5 Késsel hegyez-
zük ki a villa 

szétálló végét.

Már kész is vagyunk! A villa két-
féleképp is használható. Egy-
részt a klasszikus módon bele-
szúrhatjuk az ételdarabkákba, 
hogy így emeljük őket a 
szánkhoz. Másfelől viszont 

a villa két szárát ujjainkkal ösz-
szenyomva egyfajta csipeszként 
működik, amely a kínai evőpál-
cikákhoz hasonló, ám annál jó-
val kényelmesebb táplálkozási 
módot biztosít.

rögtönözz villát 

cserkész „IKEA asztal” a táborra

villámgyorsan!
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apunk egy korábbi számában már 
bemutattuk, hogyan lehet széldeszkából 

padot készíteni. Méghozzá úgy, hogy spárgát sem 
használunk a kötözéshez, hanem ehelyett egy régi 
kézifúró segítségével csapoljuk be a pad lábait. 
Ezúttal egy asztalka elkészítését ismertetjük 
kissé hasonló módon, de annyi nehezítéssel, hogy 
most széldeszka sem áll rendelkezésre, ehelyett 
egy rönk széthasításával alakítjuk ki az asztal felületét.

L

Figyelem!
Baltával való hasításkor a balta 
fejét mindig fadarabbal üssük, sem-
miképp ne használjunk követ vagy 
fém eszközt (másik baltát). Ezek 
ugyanis tönkretehetik a balta fejét. 
Arra is vigyázzunk, hogy ne üssünk 
a nyelére, mert eltörhet.
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még több tipp!

rönkasztal

a nincs nálunk 
étkezéshez való villa 

a terepen, semmi ok az 
aggodalomra, mert néhány 
perc alatt készíthetünk 
egyet magunknak.

H



A magyar csapat

E

készen áll!A dzsembori a cserkészek négyévente 
megrendezésre kerülő világtalálkozója. 
Egyedülálló rendezvény, ahol egymástól 
tanuljuk, hogyan tehetnénk jobbá otthoni 
közösségeinket, és ezáltal az egész világot.

z az az egyetlen hely, ahol fiatalok nemzetiség-
től, kultúrától és vallástól függetlenül össze-
gyűlnek, hogy megismerjék egymást, és meg-

osszák saját kultúrájukat, cserkészetüket, hitüket a 
sokszínű programokon keresztül. 

2015-ben Japán ad otthont a világ-
találkozónak július 28. és augusztus 
8. között. A dzsembori a legnagyobb 
japán sziget nyugati csücskében, Ki-
rara-hamában kerül megrendezésre, 
egy három négyzetkilométer nagysá-
gú mesterséges félszigeten. A tábor-
hely olyan, mint egy kis falu: minden 
szükséges eszközzel fel van szerel-
ve, például mosodával, kis kórház-
zal, postával, bolttal, kápolnával. A 
Magyar Dzsembori Csapat részvéte-
lének két főbb célja van: képviselni 
és megismerni.  Képviselni a magyar 

nemzetet, a magyar cserkészetet, a magyar kultúrát 
és a kereszténységet. 

Felkészülni
A legnehezebb feladat megfelelően felkészülni a 
dzsemborira, és a találkozón méltóképpen helyt-
állni. Öt felkészítő hétvégén vettünk részt. Ezeken 
az alkalmakon megismerkedtünk a japán kultúrá-
val, gyakoroltuk az angol nyelvet skót és portugál 

cserkészekkel, átismételtük a magyar-, és a cserkész 
történelmet, sokat játszottunk, hogy megismerjük 
egymást, fotózkodtunk, kommunikációs képzésben 
részesültünk, 
és még egyéb 
hasznos felada-
tokat kaptunk, 
hogy a dzsembo-
rin felkészülten 
tudjunk részt venni. Minderről sok-sok képet és újsá-
got találsz a www.cserkesz.hu/dzsembori oldalon.

Képviselni
A magyar cserkészetet leginkább mi, résztvevők tud-
juk megmutatni a jelenlétünkkel. Gyakorlatilag min-
den egyes lépésünkkel képviseljük a magyarokat. Ez 
jelenthet jó angoltudást, jókedvet, lelkesedést, mo-
solygást, segítőkészséget. Igazi kihívás a cserkész-
nek. Nem véletlenül került megrendezésre a válogató, 
amelyen körülbelül 250-en vettünk részt, és összesen 

108 cserkész kapott meghívást a csapatba. Örömte-
li hír, hogy a magyarokat egységben képviselhetjük, 
ugyanis anyaországi magyarokon túl Kárpát-meden-
cei és külföldi (pl. belga és amerikai) magyar cserké-
szek is tagjai a Magyar Dzsembori Csapatnak. 

A magyar kultúrát az éneklő cserkészeinken túl a 
méltán népszerű Hősök Mezeje programmal ismer-
tetjük meg az egész világgal.  Idén egy fantáziadús 
láthatatlan kiállítást rendezünk - élmény(láb)für-
dőzési lehetőséggel! Az igazi non-plus ultra a Rubik 
kockát formázó kiállító sátor. Ebben a kockában kap 
helyet a Magyar Csárda is, ahol sok-sok finom ma-
gyar(os) ételt lehet majd megkóstolni…

A keresztény hit megélése kapcsán pedig frissen szentelt 
katolikus cserkész-papunk, Hodász András csst. (442.)
és Bedekovics Péter cst. (43.) protestáns cserkész-lelkész 
kísér el bennünket. Mindketten jól beszélnek angolul, és 
készen állnak arra, hogy meghallgassanak minket, illetve 
bárkit, aki hozzájuk fordul lelki segítségért.

Megismerni
Második feladatunk megismerni a különböző nem-
zetek kultúráját, életfelfogását. E tekintetben a 

legnagyobb feladat talán a  japán hétköznapokba és 
a rettentően színes kulturális világukba  betekintést 
nyerni, és azt európaiként, magyarként értelmezni. 
A dzsembori ideje alatt mindkettőre lesz lehetőség. 
A találkozó alatt a táborhelyet elhagyva önkéntes 
munkákon keresztül tudjuk majd megismerni Japánt, 
de a dzsembori után 4-5 napot tervezünk még eltöl-
teni Kiotóban és Oszakában; továbbá kisebb csopor-
tokban a Fujit, Kumano-Kodo-t vagy éppen Tokiót is 
bejárni.

Megosztani
Mindannyian küldöttek vagyunk. Képviselőként köte-
lességünk, hogy a kint látottakat, jót és kevésbé jót 
egyaránt tanulságképp, vagy éppen követendő pél-
daként hazahozzuk csapatainkba, és megosszuk egy-
mással. Ezért a dzsembori ideje alatt mindhárom ra-
junk napi szinten ír naplóbejegyzést majd a honla-
punkra, hazaérés után pedig mindenki megtartja az 
élménybeszámolóját a csapatának. Tervünk, hogy el-
készüljön a dzsembori album és egy kisfilm is.

A Magyar Dzsembori Csapat tevékenységét a www.
cserkesz.hu/dzsembori illetve a www.facebook.com/
magyarcsapat2015 oldalakon követheted végig. 

Cholnoky Jenő raj

Stein Aurél raj

Vámbéry Ármin raj
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A dzsembori jelmondata
Spirit of Unity
Érezzük az egységet!



A potyautasDávid Ádám: Millennium Expressz
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ávid Ádám könyve a honfoglalás ezeréves ün-
nepségsorozatának idejébe, az 1896-os mil-
lenniumi emlékévbe repíti az olvasót. A többré-

szesre tervezett történet első kötetének főszereplője 
egy különleges expresszvonat, illetve többnyire 12-
14 éves utasai, Teri, a nagyiparos, porcelángyáráról 
híres Zsolnay család egyik legfiatalabb tagja, Zsiga, 
aki a vonaton született, és számos barátjuk, valamint 
sötét akaratú ellenségeik. 

A Millennium Expressz árva gyerekeket ment ki az 
őket kolduslétre, éhezésre, és az élet minden terüle-
tén nélkülözésre kényszerítő bűnözők karmai közül. 
Különlegessége, hogy vészhelyzetben irányíthatat-
lanná válik, pontosabban utasainak maximális biz-
tonságát garantálva magát irányítja, és hogy minden 
elképzelhető sínre képes felhajtani, így tud átsuhanni 
a történet kezdetén a Budapest központján elterülő 
Oktogon tér villamos sínein is. Kazán, a vonat tulaj-
donos-vezetője maga tette képessé minderre a vo-
natot, nem csoda, hogy elvesztett fél karja helyére is 
egy ügyes fémkart tervezett. Az öreg Kazán erőssé-
ge még, hogy a történelem első mozdonyvezetőinek 
egyikeként ismeri egész Európa, vagy tán az egész 
világ legeldugottabb vasúti pályáit, beleértve a vak-
vágányokat és rejtett hangárokat is. A vonat számos 
más érdekességet rejt, de nem szeretnénk mindent 
elárulni.

Részlet a regényből
A kuckó
Budapest, 1896. április 6. hétfő, 6 óra 
27 perc
Mikor Teri kidugta fejét a csatornából 
az Oktogon közepén, elsüvített mel-
lette egy gőzmozdony. Amennyire a 
hajnali ködben ki tudta venni, a moz-
dony legalább egy tucat vagont hú-
zott maga után. Az Andrássy út köze-
pére tervezett nyolcszögletű tér stuk-
kós díszítésű házainak csak a körvo-
nala látszódott, és az egységesen ki-
alakított homlokzatokról visszhangot 
vert a kerekek csikorgó hangja. „Mit 
keres egy vonat a villamossínen?” – 
futott át Teri agyán, aztán a sínek mentén hason fek-
ve lehunyta a szemét. Olyan éhes és kimerült volt, 
hogy ájulás környékezte.
A vonat óvatosan fékezni kezdett, majd hirtelen meg-
állt, az egyik kocsi ajtaja kivágódott, egy kar magával 
ragadta és a vonatba emelte Terit. A mozdonyból ak-
kora füstfelhő csapott ki, mintha a városra nehezedő 
köd a kéménykürtőben 
születne, a kerekek 
pedig újra mozgásba 
lendültek, majd lassú, 
egyenletes tempóban 
gurultak tovább a Nyu-
gati pályaudvar felé.
– Hivatalos iratokat ké-
rek ellenőrzésre! – hal-
lotta Teri a háta mögül.
Elvakította szemét a 
lámpafény. Hunyorogva 
nézett egy kalauzruhába 
öltözött fiúra, de aztán 
– ahogy kezdett kitisztulni a kép – a háttérben terí-
tett asztalokat látott. Friss tej, lágy tojás és kovászos 
uborka illata töltötte be a kocsit.
– Éhes vagyok – nyögte Teri válaszul.
– Még szép, hogy éhes vagy – mondta a fiú –, külön-
ben nem az étkezőkocsinál vettünk volna fel.
Teri nem bírta követni az okfejtést. Bambán bámulta 
a kistányérokra porciózott kovászos uborkát. Gondol-
ni se mert rá, hogy mi lesz, ha leszállítják erről a pa-
radicsomi helyről, ahol végre ehetne, ihatna.
Miközben a fiú odalépett hozzá, kinyílt az étkezőkocsi 

ajtaja, és begurult egy jókora kosárral felszerelt vel-
ocipéd. A házilag átalakított háromkerekű járművet 
egy gyűrött arcú, gyűrött ruhájú fiú tekerte. A kalauz-
ruhás háttal állt neki, és a menetzajban nem hallotta 
meg a kerékpáros érkezését, hanem jelentősége tel-
jes tudatában mondta tovább a magáét:
– Na, előveszed végre a papírjaid, vagy mi lesz?

Teri hallgatott. Megpil-
lantotta a fémkosár-
ban remegő zsemléket, 
és úgy érezte, itt a vég. 
A furcsa kerékpárt kor-
mányzó fiú elhaladt Teri 
mellett. Bal kezében 
egy fémkart tartott, és 
ahogy ujjával mozgat-
ta a vállrészéből kiál-
ló acélbillentyűket, a 
keze meghosszabbítá-
saként használt szer-

kezet engedelmeskedett az akaratának.
– Dugulj el, Dezső! – kiáltotta a biciklis fiú, és hátba 
vágta a kalauzruhást a fémkarral. Egy jól irányzott 
mozdulattal derékon ragadta a lányt, és keresztbe 
fektette a zsemlékkel teli kosáron.
Teri elnyúlt a tetején, és gondolkodás nélkül magába 
tömött egy zsemlét. Hálás pillantást vetett megmen-
tőjére – aki a Megy a gőzös... dallamát kezdte fütyö-
részni –, aztán lehunyt szemmel élvezte az utazást.
Még hallotta, ahogy Dezső utánuk ordít:
– Mit képzelsz, nyamvadt kis harmadosztályos?! Ezt 
jelenteni fogom Kazánnak!

Megjelenés éve: 2013
Kiadó: Pozsonyi Pagony Kft. 
Tilos az Á Könyvek
Műfaj: ifjúsági regény
Terjedelem: 248 oldal
Borító: Futaki Attila

Dávid Ádám író, újságíró, 
tanár, 1985-ben született Budapesten. A Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem bölcsészkarán végzett kommunikáció-német szakon. A 
Virág utcai focibajnokság címen 2011-ben jelent meg első ifjúsági 
regénye, 2013 decemberében pedig Millennium expressz – A potya-
utas címmel második regénye is napvilágot látott. Számos irodalmi 
és gyereklapban publikál meséket, gyerekverseket. Az írás mellett a 
filmkészítés is érdekli.

Fülpresszum

Teri és Zsiga barátai közül egyik-másik ismerős lehet 
a tájékozott olvasónak, például a történetben még 
csak 18 éves Ady Bandi, aki ennyi idősként talán túl-
ságosan is kicsapongó életet él, konkrétan minden 
jeleneténél kapatos kissé, biztos ezért is beszél foly-
ton verselve. Aztán ott van Alfréd, az újkori – éppen 
1896-ban újrainduló – olimpia hőse, a sportsajtó-
ban magyar delfinként ismert úszóbajnok, aki később 
építészként és sportszervezőként is hírnevet szer-
zett. Vagy Ziegler Géza, korának neves író-újságírója, 
akit az olvasó írói álnéven jobban ismer. Hogy ki ő, és 
milyen fordulatokat vesz fiatal barátaink története, 
megtudhatjátok, ha elolvassátok ezt a gördülékeny 
nyelven megírt izgalmas ifjúsági regényt, melyből 
számtalan tudományos ismeretet és művelődéstör-
téneti érdekességet is meríthettek.
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Átsuhantak néhány kocsin, amikor Teri tompa zsivaj-
ra figyelt fel. Egy újabb zsemlébe harapva körbené-
zett. A hálókocsikból különböző korú lányok kukkan-
tottak ki. A következő vagonban pedig pizsamába 
bújt fiúk lopakodtak velük szembe vízzel telt vödrök-
kel meg szódásszifonokkal felszerelkezve. Mikor le-
esett nekik, hogy egy lány utazik a velocipéd elején, 
utánaspricceltek a szifonokkal, de nem találták el. 
„Csak húsvéti locsolást ne!” – gondolta Teri. Lepillan-
tott, és mintha egy fekete szőrcsomót látott volna a 
száguldó kerekek mellett, de ezt rosszulléte mellék-
hatásának tudta be.
– Jó reggelt, Kormos! – rikkantotta a fiú, vadul tekert 
még egy darabig, majd váratlanul lefékezett. Teri kis 
híján kipottyant a kosárból, de maradék erejével be-
lecsimpaszkodott, és elszántan a szájába tömte a 
következő zsemlét. Látszott rajta, hogy az élete árán 
is megtartja zsákmányát.
Egy fehérre festett kocsiba ju-
tottak. Az egyik sarokban taka-
ros fülkét alakítottak ki, és egy 
függönnyel körbevett ágyat ál-
lítottak mellé. Teri orrát meg-
csapta a kórházakban használt 
fertőtlenítőszer szaga, és egy-
ből émelyegni kezdett.
– Gyere utánam! – mondta a 
fiú, miközben lenyitotta a vel-
ocipédhez legközelebb eső ab-
lakot, és kimászott rajta. – Itt 
fent senki sem fog keresni. Ja, 
amúgy Zsigának hívnak – tet-
te hozzá, és Teri felé nyújtotta 
a kezét.
A lány szótlanul szorongatta a 

kosarat, aztán egy kicsit bizalmatlanul megkérdezte:
– Ugye nem akarsz meglocsolni?
– Eszemben sincs! A hajam is égnek áll a hülye locso-
lóversektől.
– Én meg a hideg vizet utálom – mosolyodott el a 
lány, és kezet rázott Zsigával. – Teri vagyok – mond-
ta, és felfelé pislogott. – Muszáj arra menni? Tériszo-
nyom van.
– Hát ha nyugodtan akarsz reggelizni, akkor hirtelen 
nincs jobb ötletem a kuckónál – felelte Zsiga, és Teri 
tanácstalan arcát látva hozzátette: – Építettem egy 
titkos bunkert a vonat tetején, amiről csak Árpi tud. ő 
a legjobb barátom. Tetszeni fog a hely, meglátod!
A lány bólintott, és hagyta, hogy Zsiga felrántsa 
maga mellé az ablakpárkányra. Ahogy kihajolt, arcá-
ba csapott a friss reggeli levegő. Kezdett feloszlani 
a köd. A vonat a villamossíneken megkerülte a Nyu-
gati pályaudvar szürkéskék színben játszó, üvegezett 
csarnokát, egy döccenéssel áttért a párhuzamosan 
induló, majd egymásba gubancolódó vágányokra, és 
a Városliget felé vette az irányt.
Teri látta, hogy egy rozsdás fémlétra vezet a szerel-
vény oldalán át a tetőre. Remegő térddel mászott 
Zsiga után, aki lekiáltott neki:
–Ne aggódj, mindent saját kezűleg szereltünk össze 
Árpival kiselejtezett alkatrészekből.
„Miért nem lettem nyugodt?” – dünnyögte magában 
a lány, és görcsösen markolta a létra legfelső fokát. 
Zsiga benyúlt mellette az ablakon a gépkarral, le-
emelte a kosarat a velocipédről, és a vonat tetejére 
lendítette. 
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gy ilyen játszótéren a sérült gyerekek és család-
jaik végre a játék és a közösség részei lehetné-
nek, az egészséges gyerekek pedig játszva is-

merik meg az együttérzés, együttműködés és a sé-
rült gyerekek elfogadásának élményét. A MagikMe 
egy olyan kezdeményezés, amely a játszótereken in-
dít el egy változást a sérült emberek elfogadása irá-
nyába. A játszótér első megtervezett eszköze a hiva-
talosan végül Labyrinthra, magyarul Labirintusra ke-
resztelt speciális mérleghinta.

A világ sokszínű, mi is sokfélék vagyunk, sokkal 
jobb, ha ezt már gyerekkorunkban megtanuljuk, és 
azt is megtanuljuk, hogyan szólítsuk meg azt, aki 

másmilyen, és hogyan lássuk meg benne azt, ami 
ugyanolyan, mint mi – vallják a Labirintus megál-
modói, Török Flóra, Élő Fruzsina, Sas Olivér, Harsányi 
Eszter, Turai Anna és Emrich Krisztina. Az egyik prob-
léma az volt, hogy a jelenleg létező speciális játszó-
téri eszközök közül is alig akad olyan, amit használni 
tudnának a súlyosan mozgássérült gyerekek. A má-
sik, hogy ilyen speciális játszótéri eszközből alig van 
az országban.

A Labirintus olyan eszköz, amit a súlyosan mozgás-
sérült és a halmozottan sérült gyerekek is tudnak 
használni, akik nem tudnak ülni, nem tartják jól a fe-
jüket, nem használják ügyesen és könnyen a kezü-
ket. Különlegessége az is, hogy a gyerekek kerekesz-
székeikből, babakocsijaikból kiszállva tudnak játszani 
benne, ami azért jó, mert – amíg ez kivitelezhető, és 
nem túl nagy fizikai erőfeszítés egy gyereket kiemelni 
a kerekesszékéből – közösebb, testközelibb helyzetet 
tud teremteni. Nagy élményt ad a súlyosan mozgás-
sérült gyerekeknek, hogy a saját önindította mozgá-
sukat használva tudnak részt venni a játékban kö-
zösen másokkal. (Léteznek ugyanis olyan eszközök, 
amelyeket „egyedül”, kerekesszékben ülve lehet hasz-
nálni, például a kerekesszékes hinta – ilyen van pél-
dául a margitszigeti játszótéren – a szerk.)

Sérült gyerekeket is nevelő magyar 
szülők azzal szembesültek, hogy nincs 
olyan játszótér, ahol játszani tudnának 
a gyerekeik. Lelkes barátaikkal együtt 
elhatározták, hogy elkészítenek egy olyan 
játszótéri eszközt, melyen a sérült gyerekek 
a kerekesszékeikből kiszállva ép társaikkal 
valóban együtt, és együttműködve tudnak 
játszani. A súlyosan mozgássérült gyerekek számára nagyon 

fontos szempont a testhelyzet megfelelő pozicioná-
lása is: bizonyos helyzetekben például a kitámasztott 

hasaló testhelyzet sokkal előnyösebb, mint egy pasz-
szívabb ülőhelyzet. A jó pozíció önmagában fejlesz-
tő hatású tud lenni. A gyerekek így akár észre sem 
veszik, és titokban tornáztak is, pedig ők azt hitték, 
hogy csak leugrottak kicsit a játszóra!

Az ötletgazdák sokat dolgoztak a for-
matervező mérnökökkel,  Csortán 
Beátával és Lendvai Beátával, illet-
ve a statikussal, Kis Lacival, vala-
mint többször egyeztettek gyerekeik 
gyógytornászaival, Váró Annával és 

tr
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MagikMe
Én is hadd játsszak veled! Játszótéri eszközök

(nem csak) mozgássérült gyerekeknek

E
Hajtó Krisztával, mire az elképzeléseikből összeállt 
a kép. A Labirintus egy olyan rugós libikóka,  amin 
négy kisgyerek tud együtt játszani úgy, hogy legfel-

jebb két megülni nem tudó gyerek-
nek is lehetővé teszi a részvételt. 
A négy kisgyereknek az a felada-
ta, hogy együtt, egymásra figyel-
ve és együttműködve úgy irányít-
sák a libikóka mozgását, hogy a 
középen lévő labirintus közepébe 
bevezessék a kishajót.  Ha sikerül, 
öröm és ujjongás, ha nem sike-
rül, akkor csak  billegtek együtt 
egy jót, miközben sokat tanul-
tak a másság elfogadásáról és 

a közös játék öröméről.  A fejlesztő csapatnak már 
„csak” forrás kellett, hogy elképzeléseik valóra válja-
nak, ezért a korábbi lapszámainkban már ismertetett 
közösségi finanszírozási modellt választották a meg-
felelő mennyiségű pénz előteremtésére. A megcél-

zott 8000 fontnyi összeget (kb. 3,2 
millió forint)  már össze is dobták 
az adakozók! Persze folytatódik a 
kezdeményezés, ha kíváncsi vagy a 
fejleményekre, látogass el a projekt 
weboldalára:  
www.magikme.net 
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z általunk elfogyasztott élelmiszerek több mint harmada a méhek beporzásától 
függ. A méhek pedig óriási veszélyben vannak. Az utóbbi években nagy számban 
pusztulnak el ezek a sok szempontból hasznos kis állatok. A kutatók csak most kezdik 

felismerni a jelenség okát. 

A

Csak lófrálunk egyet a piacon. A Hunyadi téri 
őstermelői soron járunk. Lóbáljuk a kosarainkat, 
gusztáljuk a szebbnél szebb árut, választunk, 
fizetünk. Halmokban állnak a zöldségek, nyila-
doznak a tavaszi virágok. Amott pedig arany-
lik a méz az üvegekben. Ugyan már kit 
érdekelnek a méhek, hi-
szen mi csak lóf-
rálunk egyet a pi-
acon! Kit érdekel, 
hogy az elmúlt 
években méhek 
milliói tűntek el 
a Föld színéről, 
látszólag megma-
gyarázhatatlan okok-
ból. Pedig sorsuk nem 
érdektelen: ha ezeknek 
a rovaroknak a tömeges ki-
pusztulása tovább folytatódik, a Föld egész 
élővilágára, így az emberiségre is hatással lesz!

Persze nem ilyen drámai gondolatokkal kezd-
tük a sétát a reggeli piacon. Gohár Gábor mé-
hész fogadta a visszaváltott mézes üvegeket, 
cserébe kapunk egy kis kedvezményt a friss vi-
rágmézből. 

Selyemfű, galagonya, gesztenye, repce, akác, 
vegyes virág – csak néhány példa a hazai mé-
zek közül. Színük, állaguk más és más – a rep-
ce egészen tejszerűen fehér, a gesztenye 

sötétbarna, fényes. Kétfélét különböztetünk 
meg cukorösszetevőjük alapján: a szőlő- és a 
gyümölcscukor tartalmú mézeket. Ez utóbbi-
ak közé tartozik az akác is, melyek lassan kris-

tályosodó mézek, 
míg a szőlőcukor-
ban gazdag mé-
zek gyorsan, akár 
öt nap alatt. A rep-
ce hamar egészen 
fehérré válik, a 
napraforgó pedig 
sárga lesz. Vé-
gül minden máz 
megkristályosodik 

előbb vagy utóbb, 
amelyik nem, az nem 

is igazi méz. 

Egyre nehezebb egyedi 
mézeket gyűjteni
Az évszakok torlódása miatt a növények virág-
zása is közel azonos időben zajlik. A márciu-
si hideg miatt a méhek nem tudják kihasználni 
a fűzfavirágzást, a barkát, és egyszerre gyűjtik 
be a különböző virágporokat. Tavasszal a gyü-
mölcsfák (cseresznye, meggy, birs, alma, kör-
te) virágporából gyártott mézet kapjuk az ős-
termelőktől, és vannak nyári virágokból nyert 
fajták, ezeket már könnyebb fajtamézként ki-
nyerni. Előfordulhat, hogy nyáron a naprafor-
gótáblák mentén is nyílnak virágok, amelyekről 

szintén begyűjtik a szorgos méhek a virágport, 
mégis karakteresen erősebb marad a mézben a 
napraforgó íz. Gohár Gábor gödöllői méhész azt 
meséli, hogy harminc évvel ezelőtt még tudott 
külön meggymézet is pergetni, aminek utánoz-
hatatlan íze volt. Azóta is emlegetik a legendás-
sá vált fajtát. 

A profi méhésznek 180 kaptára van, de ezek kö-
zül nem mind lesz tavaszra alkalmas a terme-
lésre. A kaptárokban egy-egy család lakik, és 
különféle betegségek támadhatják meg őket. 

Veszélyben a méhek
Van egy veszedelmes, Ázsiából érkezett gom-
ba (a nozéma, más néven gyomorvész), ami ta-
vasszal és nyáron is pusztítja a méheket, és fel-
ütötte fejét más, eddig ismeretlen betegség is.

Az új, rejtélyes fo-
lyamatot a kutatók 
alig pár éve ismerték 
fel, és kaptárelha-
gyás névvel illették. 
Nem mellékesen ez 
a jelenség megfigyel-
hető több vadon élő 
virágbeporzónál is, 
például a darazsak-
nál, lepkéknél vagy 
a molyoknál. Egyik 
napról a másikra teljes kaptárak, családok tűn-
nek el – bennük átlagosan 40-50 ezer méhhel 
–, hátrahagyva a begyűjtött virágport, mézet, a 
lerakott petéket, és gyakran még a királynőt is. 
A kutatások szerint ezek a fertőzött méhek el-
veszítik a tájékozódási képességüket, és elpusz-
tulnak. Emellett számos más, általánosabb té-
nyező játszik szerepet abban, hogy egyre több 
figyelmet fordítanak világszerte a méhek meg-
mentésére. A kutatók szerint a méhek pusztu-
lásában szerepe van a sokat emlegetett globá-
lis felmelegedésnek, a vegyszereknek, a méhek 
gyengülő ellenálló képességének és az egyre ki-
sebbé váló élőhelyeknek is.

Citromos-mézes-fokhagymás 
csirkecomb
• 4 csirke comb (egész)
• 125 ml friss citromlé 
• 90 g méz 
• 7 gerezd zúzott fokhagyma 
• 1,5 teáskanál só 
• olaj

Egy sütőedénybe pici zsiradékot teszünk, be-
lehelyezzük a csirkecombokat, sózzuk, és ala-
csony fokozaton harminc percig sütjük. Közben 
felhígítjuk a mézet a citromlével, összekeverjük 
a fokhagymával, majd rálocsoljuk a keveréket a 
húsra. Ezután még kb. 20-25 percig sütjük, míg 
szép piros lesz. Sült burgonya illik hozzá.

Szezámmagos mézes csirke
• 50 dkg csirkemell 
• 8 ek. méz
• 6 ek. ketchup 
• 2 ek. szezámmag 
• só
• bors
• olaj

A csirkemellet fel-
daraboljuk, majd 
kevés olajon só-
val-borssal megpi-
rítjuk, gyakran ka-

vargatva. Amikor a 
hús a saját levét el-
főtte, hozzáadjuk a 
mézet, és kicsit ka-
ramellizáljuk, vagy-
is addig melegítjük, 
míg sűrűbb, mély-
sárga színe lesz. 
Majd kevés ket-
chuppal ízesítjük. A 
szezámmagot pici 
olajon megpirítjuk, 
majd hozzákever-
jük a húshoz. Kö-
retnek rizst adunk.

Hová tűnnek

ka
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Tudtad?
A világ méhállománya az utóbbi években átlagosan húsz száza-lékkal csökkent, de az emberi 
gondoskodásnak kiszolgáltatott házi méheken kívül a méhféléknek csaknem kétezer faja ismert. Az elfogyasztott ételeink egy részét, a nektár és pollengyűjtést, a virá-gok beporzását, és természetesen az édes, sokféle mézet is nekik köszönhetjük. Gazdasági értékü-ket uniós szinten több tízmilliárd euróra becsülik. Amerikában a kolóniák egyharmada elpusztult az elmúlt évtizedben.
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a méhek?



I

  egyensúlyban
kívül-belül

A cserkésztörvény 10. pontja: 

A cserkész testben és lélekben tiszta.
A galaj bármely faja sok C-vitamint 
tartalmaz, ezért a tavasszal elsők között 
kizöldellő gyógynövényünk nyersen 
kinyomott leve nagy segítség.

szöveg: Molnár Szabolcs csst.

agyarországon húsz faja és több keverékfaja is-
mert. Legtöbbjük gyógynövény is. Három fajtája 
a leggyakoribb előfordulású: közönséges galaj 

(Gallium mollugo L.), ragadós galaj (Gallium aparine 
L.), tejoltó galaj (Gallium verum L.).

Mindhárom galajféle hazánkban gyakori előfordu-
lású, réteken, útszélen, cserjésekben, legelőkön, de 
akár a homokdűnéken is megélő évelő növény. Ezek 
a lágyszárú növények 30-100 cm magasak, a raga-
dós galaj a 150 cm magasságot is elérheti. Leveleik 
szálasak, keskenyek, száruk négy élű, bugavirágzatot 
nevelnek. A tejoltó galaj pártája (a kétnemű virágta-
karójú virágok belső köre) sárga, a másik kettőé fe-
hér. A tejoltó galajt egykor sajtok készítésénél hasz-
nálták a tej oltására, és virágának sárga festéktar-
talma miatt a sajtok színezésére is. A monda szerint 
Szűz Mária tejoltó galajt használt a kis Jézus bölcső-
jének a béleléséhez. Angol neve (bedstrow, magyarul 
ágyszalma ) is azt mutatja, hogy régen a fekhelyek, 
derékaljak elkészítésére is használták.

skolás korom óta, amikor egy bizonyos szagot 
megérzek, elfog egy különös, semmi máshoz 
nem fogható érzés. Akkor történik ez, amikor be-

lépek egy épületbe, általában iskolába, vagy valami-
lyen hivatalba. Sokáig, amikor a szag által megjelent 
bennem ez a furcsa érzés, töprengeni kezdtem azon, 
hogy mi lehet a gyökere, mi az a régi esemény, amely 
ezt a kellemesnek egyáltalán nem mondható állapo-
tot előidézi bennem. Néhány éve felismertem, hogy a 
takarítók által használt fertőtlenítőszer, a hypo kló-
ros szaga keveredik a felmosás utáni száradás során 
a nagy épületek állott levegőjével, ami előhív bennem 
egy kellemetlen, gyermekkori, óvodás emléket. Ez tu-
lajdonképpen a tisztaság és áporodottság ellentmon-
dásos illata, a tisztára mosott padló és a koszosan 
maradt levegő szagának elegyedése.

Ilyennek látom az embert is, aki szeretné levetkőzni 
a szennyes ruháját, hogy megtisztálkodhasson. Hiá-
ba sikálja magát, bármennyi szappant is ken bőrére, 
akármeddig is áztatja a testét a vízben, a tisztulás 
mindig csak külső marad. A külső tisztaság és a bel-
ső szenny keveredik, és valami ahhoz fogható alakul 
ki, ami a felmosott padló és az állott levegő együttes 
szagának az eredménye: kellemetlen, ellentmondá-
sos, idegen. A Biblia erről – egy másik képet használ-
va – azt mondja, hogy sem meleg, sem hideg, hanem 
langyos. Ez a langyos állapot, a sehová sem tartozás, 
a lehető legrosszabb.

Cserkésztörvényünk bölcsen fogalmazza meg az ide-
ális cserkészről, hogy „testben és lélekben tiszta”. 
Nem járhat az egyik a másik nélkül, mégis érezzük, 
hogy a lelki tisztaságnak nagyobb súlya van a mérle-
gen. Jézus azt tanította, hogy a test lámpása a szem, 
ezt sokaktól hallottam már úgy, hogy a szem a lélek 

A növényt fővirágzáskor, ál-
talában június-júliusban 
gyűjtik. A föld feletti ma-
ximum 40 cm-es hajtásait 
szedik le. Teáját forrázás-
sal készítjük. Friss levé-
nek elkészítéséhez a galajt 
megmosás után kifacsar-
juk gyümölcs-centrifugá-
val, vagy kevés vízzel ösz-
szeturmixoljuk.

Egész mirigyrendszerün-
ket védő gyógynövény. Vértisztító és vizelethajtó 
hatásánál fogva serkenti a nyirokkeringést. Különö-
sen ajánlott pajzsmirigyproblémákkal bajlódóknak. 
Kiváló a pajzsmirigy alul- és túlműködésére is. A kö-
zönséges és a ragadós galaj teája a serdülőkori pat-
tanásokra is nagyon jó hatással van. A tejoltó galaj 
teája külsőleg pikkelysömörre, övsömörre, nehezen 
gyógyuló és égési sebekre használható borogatás-
ként, vagy lemosásra.

A népi gyógyászatban a közönséges galajt dagana-
tos megbetegedések megelőzésére és kezelésére is 
használták. Nyersen kipréselt levével epilepsziát is 
kezeltek. 

tükre (másoktól pedig úgy, hogy az arc a lélek tükre, 
a szem pedig a lélek kapuja), ami egészen egyszerű-
en azt jelenti: másodlagos a külsőd, a legfontosabb 
az, hogy milyen belsőről árulkodik a tekinteted, mert 
az minden esetben őszinte képet fest rólad.

Cserkésztáborban, amikor eltelik két-három meleg 
nyári nap anélkül, hogy az otthoni körülményekhez 
hasonló módon tudnánk tisztálkodni, megértjük, hogy 
milyen fontos a rendszeres, naponkénti, alapos tisz-
tálkodás. Sok ember, főleg a világ szegényebb régiói-
ban, nem teheti meg, hogy rendszeresen tisztálkod-
jon, vagy friss vízhez jusson. Számunkra, akik kevés-
bé nehéz körülmények között élünk, ajándék ez a le-
hetőség. A mindennapi higiénia, az ápolt külső rend-
kívül fontos, hiszen mindenféle emberi érintkezés 
során ez a mi „nagykövetünk” mások felé, amelynek 
célja a lélek egészségének és tisztaságának, tehát 
értékes voltunknak az előzetes bemutatása.

Megfigyelhetitek, kedves cserkészfiúk, hogy ami-
kor udvaroltok egy lánynak, számára sokat jelent az 
ápoltságotok, a külső megjelenésetek, de ez nem 
lesz egy életre szóló kapcsolat, házastársi szövetség 
alapja, ha mindez nem jellemző a lelki életetekre is. 
Ugyanígy, kedves cserkészlányok, egy csinos ruha és 
jó smink csak rövid ideig kápráztatja el a fiúkat, ne-
kik is szükségük van arra, hogy megismerjék lelki ér-
tékeiteket.

Tudom, hogy nem könnyű megtartani az egyensúlyt a 
testi és a lelki egészség között, de Jézus bölcs meg-
állapítása segítséget nyújt ebben is. Egy alkalommal 
azt mondta, hogy nem az teszi tisztátalanná az em-
bert, amit bevesz a száján, hanem az, ami kijön be-
lőle. Mondhatnánk úgy is: nem a felvett, külső dolgok 
határozzák meg a belsőnket, hanem éppen fordítva, 
a belülről fakadó cselekedeteink árulkodnak igazán 
rólunk.

A cserkészek számára jó munka a külső és belső ér-
tékek szinkronizálása, egyensúlyba hozása. Erőt pró-
báló, kihívásokkal és nehézségekkel teli feladat ez, 
de eredménye a minden tekintetben egészséges élet. 
Jó tudni, hogy mindeközben nem maradunk magunk-
ra, mert amíg mi testünk tisztaságával foglalkozunk, 
addig Istenünk kész arra, hogy megtisztogassa a lel-
künket is. 

Galium verum
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A legfontosabb, hogy milyen belsőről 
árulkodik a tekinteted, mert az minden 
esetben őszinte képet fest rólad.
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szöveg: Csepregi-Heilmann Eszter



- Jean, ennek rossz vége lesz.
- De legalább az eleje jó lesz.

Találd meg a hét különbséget!
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Hajléktalannak kinéző 

figurák utcai lámpafényben? 

Remrandt van Rijn!

Egy csomó orr meg szem,  
de csak egy arc? 
Pablo Picasso

Rengeteg iciri-piciri emberke és 
még több „mi ez te jó ég”? 
Hieronymusch Bosch

Ha mindenki szép, kigyúrt  

és nagyjából pucér, akkor 

Michelangelo

Hogyan ismerj fel híres festőket? - Gyorstalpaló tanfolyam

Victor Hugo

Ha mindenki – a nők is – úgy 

néz ki, mint Putyin, akkor ez 
Jan van Eyck

Ha a háttér sötét és  
mindenki szenved, akkor 

Tiziano
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