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LAPSZÉLE 

Nemrég olvastam egy szép történetet, ami megtetszett és elgondolkoztatott. A történet kis-
sé egyszerű, de nem is kell nagyon bonyolultnak lennie ahhoz, hogy elgondolkodtató és 
tanulságos legyen. Szerintem érdemes elolvasni és végig gondolni ezt a kis történetet. 
 
Egy sikeres üzletember már idős volt és érezte, hogy eljött az ideje, hogy ki válassza az 
örökösét. Viszont nem az egyik igazgatót vagy az egyik gyermekét választotta, hanem va-
lami egészen mást tett. Összehívta az összes fiatal alkalmazottat és ezt mondta nekik: 
- Eljött az ideje, hogy visszavonuljak és kiválasszam a következő vezérigazgatót. Elhatá-
roztam, hogy közületek fogok választani valakit. Mindegyikőtöknek adok egy magot. Sze-
retném, ha elültetnétek, öntöznétek azt és visszajönnétek mához egy évre azzal, amit ne-
veltetek a magból. Akkor majd megnézem a növényeitek és kiválasztom, ki lesz a követke-
ző vezérigazgató.  
Volt a fiatalok közt egy Jim nevű is, aki a többiekhez hasonlóan, szintén kapott egy magot. 
Nagyon izgatottan tért haza, s elmondta a feleségének is a történteket. A felesége segített 
neki mindenben. Cserepet és komposztot kerített, majd együtt elültették a magot. Minden 
nap locsolták, gondozták, de a mag nem kelt ki. Először eltelt egy hét, kettő, majd egy hó-
nap, de a mag nem kelt ki. Jim többi munkatársa addigra már mind a saját növényéről me-
sélt.  Végül letelt az egy év, de Jim növénye minden odaadó gondozás ellenére sem kelt ki. 
Jim mondta a feleségének, hogy ő nem fog bevinni egy üres cserepet, de ő azt válaszolta 
erre, hogy őszintén el kell mondania azt, ami történt. Amikor belépett a tanácsterembe az 
üres cserepével összeszorult a gyomra. Az összes kollégájának gyönyörű mindenféle ala-
kú és nagyságú növénye volt. Amikor letette az üres cserepét sokan kinevették, páran saj-
nálták őt. Ekkor belépett a vezérigazgató és így szólt: 
- Istenem milyen gyönyörű növényeket neveltetek. Ma egy embert kinevezek vezérigazga-
tónak. 
Amikor megpillantotta Jim üres cserepét magához hívatta, és megkérdezte mi történt a 
magjával. Jim elmondta a történetét. Ekkor a vezérigazgató mindenki előtt bejelentette: 
- Íme az új vezérigazgató! Egy évvel ezelőtt az itt lévők közül mindenkinek adtam egy ma-
got. Arra kértelek titeket, hogy ültessétek el őket és hozzátok vissza ezen a napon. Én min-
denkinek főtt magot adtam; lehetetlen volt, hogy kikeljenek. Ti mindannyian, Jimen kívül, 
kicseréltétek a tőlem kapott magot egy másikra. Jim volt az egyetlen, aki elég bátor és 
őszinte volt, hogy egy olyan edényt hozzon ide, amiben az általam adott mag van. Ezért 
lesz ő a vezérigazgató. 
 

Fontos tudnivaló: 
Ha van egy jó ötleted, javaslatod keress fel minket és oszd meg velünk nyugodtan. Emel-

lett, ha kedved van cikket írni  nagyon szívesen vesszük a segítségedet. A lent megadott 

elérhetőségeken érsz el minket. 
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BESZÁMOLÓ — TANYÁZÁS 

Az első beszámolót a tanyázásáról Matyitól kaptuk: 

Az idei csapattanyázásnak az volt a legjobb rész hogy a csapat nagy létszámban tudott ott lenni. 

Ennek meg felelően mindenki nagy örömmel látott hozzá a munkához: az indulás kalandosra 

sikerült ám épségben mindenki megérkezett és miután megtömtük a bendőnket kezdődhetett is a 

meseerdő. Másnap kirándulni mentünk Benedek vezetésével ám az időjárás nem kegyelmezett 

nekünk és ennek megfelelően kicsit rövidíteni is kellett a programon, majd este egy 

FORRRRADALMI játékon vettünk részt és a vacsora is kiváló volt.  

Másnap a gyerekek délelőtt egy hadi játékon vehettek részt ami véleményem szerint kimondottan 

jól sikerült, délután egy keresztúton vettünk részt a Jegesmedvék és az Áfonyák szervezésében 

majd este süteményt készítettünk. Az utolsó napi rohanás közepette is maradt idő a játékra 

ezután kényelmesen elértük a buszt és így épségben hazaérkeztünk.  

Matyi figyel téged. 
 
Csak óvatosan a 
véleményekkel. 
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BESZÁMOLÓ — TANYÁZÁS 
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BESZÁMOLÓ — TANYÁZÁS 

A másodikat Sarolttól kaptuk: 
 
A tavaszi tanyázás szerintem nagyon jól sikerült. 
Jó, hogy sok kicsi volt és nem csak a nagyobbak jöttek el. Amikor megérkeztünk láttuk, hogy 
majdnem minden őrsnek külön bungalója van ami miatt olyan érzésem volt kicsit mintha a 
nagytáborban lennénk. 
A második napon felmentünk Galyatetőre ahol nagy meglepetésünkre nagyon nagy 
pelyhekben esett a hó. Személy szerint én majdnem megfagytam olyan hideg volt, de amikor 
elindultunk visszafelé akkor mindenki átmelegedett. A túráról visszaérve egy meleg fürdés 
után énekeltünk, amit Attika tartott nekünk. Este egy játék keretében emlékeztünk meg 
március 15-ről. Második nap megállíthatatlanul szakadt az eső és a kert kezdett egy 
mocsárhoz hasonlítani. 
Este minden őrs csinált egy tortát malacka szülinapjára, a mi tortánk (Áfonyáké) külsőre 
szép volt, de az íze még nem volt olyan tökéletes. 
A hazautazás napján a takarítás után Koppány és Ádám (Micimackó és Róbert Gida) 
nagyon jó játékot tartott nekünk. A hazaúton jól jött a maradék háztartási keksz, ami a 
tortából maradt. Nekem ez a tanyázás nagyon tetszett, hiszen most voltam először 
keretmese szereplő. :)  

Mivel az Áfonyákról nem lettek képek 
a tanyázáson, ezért most élni fogok a 
képszerkesztési tudásommal... 
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BESZÁMOLÓ - TANYÁZÁS 
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DOBOM A LABDÁT 

EXTRA 

Dobom a labdát Porubszky Áginak és kérdezem tőle, hogy mi is az a fabatka, honnan 
ered? 
 
A fabatkával életemben először ha jól emlékszem, egy kereskedő játék során találkoztam, 
talán az Aladdin keretmesés tanyázáson. Kis fa korongok, lyukkal a közepüken, de arany 
árban merik. Tudniillik ez volt a fizetőeszköz. Amolyan 400-ad készpénz, a későbbiekben 
elhagytuk a forgácsos fa eszközöket es Gabettának köszönhetően bevezetésre került a 
szivacsra nyomott fabatka. Többfelé színben es méretben, bar pontos paramétereket nem 
tudok mondani... Fogalmam sincs, hogy honnan ered, de elég király dolog gyűjtögetni, es 
versenyezni, hogy melyik őrs mennyit tud összegyűjteni belőle, akar egy egész tábor ideje 
alatt (pl. Japános tábor). Fabatkára fel!  

A tudatos álmodás 

 
A tudatos álmodás pontosan az aminek hangzik: olyan álmodás amikor tudtában vagyunk 
az álmodásnak. Valószínűleg már mindenkivel előfordult ilyen. Valamikor az ember csak 
tudatában van ennek de valamikor a világot is képes manipulálni. Ami a még jobb hogy 
mesterségesen is elő lehet hívni ezt az állapotot. Akár minden egyes alkalommal. Több faj-
ta módszer is létezik ennek az előhívásához. Csak hogy párat említsek: 
 Valóságteszt - Napközbe többszőr is megismételjük magunkban azt a kérdést hogy 

„Álmodok?”. Ha elég sokszor csináljuk akkor előbb utóbb feltűnik ez az álmainkban is. 
 Álomnapló - Ez a leghatékonyabb módszer. Közvetlenül mielőtt felkelünk egy füzetbe 

leírjuk hogy előzőleg este miről álmodtunk. 
 Tudat megőrzése az elalvás során - Ez az 

egyik legnehezebb módszer. Amikor elalszunk 
akkor próbáljuk megőrizni a tudatosságunkat. 

De ennek az egésznek is van negatívuma. Amikor 
az ember az álmodás előtt vagy után van akkor 
előfordulhat úgynevezett alvási paralízis. Ilyenkor 
az ember képtelen mozogni és előfordulnak hallu-
cinációk. De ezektől nem kell félni ha tudjuk róla 
hogy nem valóságosak. 

Itt helytelenül d-vel írják. 
Vagy helyesen? A fene se tudja. 
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ROSSZ HÍR 

Nem tudtunk részt venni az I. cserkészkerületi szám-
háborún... 

JÓ HÍR 

...de így legalább sokan tudtunk lenni a tanyázáson! 

Ha van közérdekű jó vagy rossz híred ne 
habozz küldd be és oszd meg mindenkivel! 

NAPTÁR 

Program Időpont Kiknek 

Előőrs  Július 5-8. csütörtök-vasárnap  14 éven felüli csapattagok, 
meghívottak  

Csapattábor  Július 8-16. 
vasárnap-hétfő 

Csapattagok  

Central European 
Jamboree 2018  

Július 28-Augusztus 4.  14 éven felüli csapattagok 

Kedves Csapattagok! 
 

Idén az a kivételes alkalom jött el, amikor a régebben megadott tábori és előtábori időpontok 
változnak. Az új időpontok:  

Előőrs: Július 5-8. 
Tábor: Július 8-16. 

 

Az időpont változásért bocsánatot kérünk, de csak így megoldható a háborítatlan, biztonságos 
és minőségi táborozás. 
       
         Csapatvezetőség 

Közlemény 



9 

 

AZ ÉVSZAK 

Könyve:  Fekete István: Tüskevár 
Egy hetedikes diák, Ladó Gyula Lajos (Tutajos) és barátja, Pondoray Béla (Bütyök) egy nyár-
ra Tutajos nagybátyjához kerül, aki az öreg pákász, Matula Gergely gondjaira bízza őket, aki-
nél a fiúk megtanulják, mit jelent a berekbeli élet. Az ő szórakoztató kalandjaikat tudjuk végig 
követni a regény olvasása közben. 
 
Filmje: A Hangya és a Darázs  
A Marvel Filmes Univerzum még tovább bővül a Hangya folytatásával, amelyben a legapróbb 
hős már nem lesz egyedül a terepen, hanem segítőtársat is kap Darázs személyében. Az 
Amerika Kapitány: Polgárháború eseményeit követően Scott Lang szembesül döntéseinek 
következményeivel, mind hősként, mind pedig apaként. 
Miközben próbálja helyre tenni az életét mindkét fronton, Dr. Hank Pym és lánya, Hope meg-
környékezik egy újabb küldetéssel. Scottnak újra fel kell húznia a zsugorító Hangya ruhát és 
ezúttal egy hasonló képességekkel rendelkező társsal is meg kell tanulnia együtt dolgozni, 
hogy felfedhessék a múlt titkait.  
 
Zenéje: Jeff Lau- Coconut song 
Csak hogy ne maradjunk hülyeség nélkül... 

Verse: Juhász Gyula: Trianon 
 
Nem kell beszélni róla sohasem, 
De mindig, mindig gondoljunk reá. 
 
Mert nem lehet feledni, nem, soha, 
Amíg magyar lesz és emlékezet, 
Jog és igazság, becsület, remény, 
Hogy volt nekünk egy országunk e földön, 
Melyet magyar erő szerzett vitézül, 
S magyar szív és ész tartott meg bizony. 
Egy ezer évnek vére, könnye és 
Verejtékes munkája adta meg 
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 
 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt a kedves Pozsony, 
Hol királyokat koronáztak egykor, 
S a legnagyobb magyar hirdette hévvel, 
Nem volt, de lesz még egyszer Magyarország! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt legszebb koszorúja 
Európának, a Kárpátok éke, 
És mienk volt a legszebb kék szalag, 
Az Adriának gyöngyös pártadísze! 
És nem lehet feledni, nem, soha, 
Hogy a mienk volt Nagybánya, ahol 
Ferenczy festett, mestereknek álma 
Napfényes műveken föltündökölt, 
S egész világra árasztott derűt. 
És nem lehet feledni, nem soha, 
Hogy Váradon egy Ady énekelt, 
És holnapot hirdettek magyarok. 
És nem lehet feledni, nem, soha 
A bölcsőket és sírokat nekünk, 
Magyar bölcsőket, magyar sírokat, 
Dicsőség és gyász örök fészkeit.  

Viccei:  
 
-Tudtad, hogy mi a közös a tanárok és a drogdí-
lerek között? 
-Mindig csak az anyagra gondolnak.  
 
-Mi a különbség egy lottózó férfi és egy felesé-
gével vitatkozó férj között?  
-???  
-A lottózó férfinak vannak nyerési esélyei. 
 
- Miért jobb az Alzheimer kór, mint a Parkinson 
kór? 
Inkább elfelejtem, hogy mennyit iszom, minthogy 
kilöttyintsem a sört! 
 
Mondása: 
 
„Az Univerzumot senki sem kötelezi arra, hogy 
érthető legyen.” 
 
/Neil deGrasse Tyson/ 
 
Honlapja: 
 
https://cserkeszbazar.hu/ 
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ÉRDEKESSÉGEK - REJTVÉNYEK 

Érdekességek (csak óvatosan): 
 
Van a tér-idő kontinuum egy olyan pontja, mely magába szip-
pantja a kulcscsomókat, és a fél pár zoknikat. 
 
A zsiráf az egyetlen állat, ami, ha futóhomokba került át tudja 
gondolni az életét. 
 
Azért nem fog a kréta mert nincs keze. 
 
A dohányzás rövidíti a cigarettát. 
 
Bárki beleugorhat egy vulkánba… legalább egyszer. 
 
A világon minden vagy krumpliból, van vagy nem. 
 
Azért nem pontos egy mérőszalag sem, mert vonalas. 
 
A rövid nem hosszú. 
 
A polipropilén nem tartalmaz polipot. 
 
A hűtőmágnes nem hűt. 
 
A dohányzóasztal nem dohányzik. 
 
Ha kenyeret vágsz egy lézerkardal akkor abból pirítós lesz. 
 
A legegyszerűbb módja, hogy bejuss az egyetemre, hogy 
kinyitod az egyetem ajtaját és bemész rajta. 

Rejtvények: 
 
• Az arányásó át akarja juttatni a folyó túl partjára az ott várakozó feleségének az 

aranyrögöt. A folyón dolgozik egy révész, aki minden mozdíthatót ellop. Az aranyásónak 
van egy ládikája, egy lakatja, és egy hozzátartozó kulcsa. És a feleségének is van egy 
lakatja egy hozzá tartozó kulccsal. A láda az egyetlen, ami túl nehéz ahhoz, hogy a 
révész ellopja. Hogyan lehetne az aranyásónak átjuttatni az aranyrögöt anélkül, hogy ő 
vagy a felesége átkelne a folyón.  

 
• Amikor a király alszik, minden, amit igaznak hisz, hamis. Más szóval, minden, amit a 

király alvás közben hisz, az hamis. Amit viszont ébren hisz, az mind igaz. Nos, múlt 
éjszaka, a király azt hitte, hogy ő is, és a királynő is alszik. Aludt ekkor a királynő, vagy 
sem?  

 
Egyéb kérdések: 
 
• Melyik buszpályaudvarra ment Matyi a tanyázás elején véletlenül? 
• Melyik jelentős költőnkre volt nagy hatással Sík Sándor? 
• Minek a rövidítése a GH? 
• Hol és mikor készült a címlapon szereplő fényképkép? 
• A 6. oldalon lévő képek közül melyik nem 2018-ban készült? 
 
A legtöbb helyes válasszal rendelkező megfejtőt ajándékban részesítjük!!! 


