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 Megújult. Bizony. Ahogy azt a címlapfotón is látjátok. Remélem úgy gondoljátok, 
hogy meg is szépült. A kérdőív eredményei szerint alakítottam ki az új megjelenést és tartal-
mat.  
 A Habverő mellett azonban sok más is megújult, illetve épp újul. Péter atya helyett Gá-

bor atya jön velünk szemben a rendház udvarán; a csapatotthont festjük és lambériáz-
zuk; és előbb-utóbb a raktár is elköltözik a jelenlegi helyéről. 
 Ami még ennél is fontosabb, hogy  emberi erőforrás tekintetében is történnek változá-
sok. Ez azt jelenti, hogy nemsokára mindenki „szintet lép” és már nem (csak) a régi roverek 
lesznek roverek, hanem azok is, akik szintén elérték azt a kort. És ez egy láncreakciót indít 
el, amely végén mindenki már nagyobbnak fog számítani annál, mint ami addig volt. Min-

denkinek több feladatot, felelősséget kell vállalnia, ki kell vennie a részét a csapat éle-
téből, hogy kicsit jobban adjuk tovább, mint ahogy kaptuk. Ez természetes folyamat. 
 A vezetőségben is változások történnek. Márti és Keszeg az elmúlt nyáron részt vett az 
őrsvezető-képző táborban, Gabi és Andris pedig idén elkezdték a segédtiszti képzést. A má-
sik oldalról viszont Zsófi egy ideig nem lesz aktív vezető, mert hosszabb időre külföldre uta-
zik. 
 A csapaton kívüli cserkészéletből is jócskán kivesszük a részünket a Concordiával és 
az I. cserkészkerület nagytáborával, ami jövő nyáron lesz. A csapatból sokan ezek megszer-
vezésében, lebonyolításában is segítenek. 

 Megújulunk. Fejlődünk. Ám még mindig sok a dolgunk. Segíts hát Te is, 
ahol csak tudsz. Ha csak kisebb feladatokat tudsz vállalni, az sem baj, de keresd a lehetősé-
get! Iratkozz fel a csapat levelező listájára, hogy értesülj az aktuális dolgokról. (Írj nekem e-
mailt!), Mondd el az ötletedet, hogy mit szeretnél, hogy hogyan lenne jobb. Vagy ha érzel 
magadban erőt, jöhetnek a nagyobb feladatok: elküldeni a fotóidat, cikkírás, rovatvezetés, 
frissíteni a hirdetőtáblát az otthonban, raktárfelelősnek lenni, keretmesés szerep, program-
szervezés… 

 Annyi lehetőség van, mindenki megtalálhatja a kedvére valót, ha egy picikét 
keresgéli! 
 
Ehhez kívánok Jó Munkát! 
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B E S Z Á M O L Ó  -  N Y Á R I  C S A P A T T Á B O R  

Esküszöm az összes rossz szellemre és 
kincsestérképre, hogy kalózkodásom alatt mi-
nél több aranyat, ezüstöt, drágakövet és rumot 
rabolok el az ellenségtől. 
Esküszöm továbbá, hogy a kikőtőben a fehérné-
pekkel (fiúk); az út során a kapitánnyal és 
elsőtisztjével (lányok) jó kapcsolatot ápolok. 
Ha eskümet megszegem, testemet a cápák közé 
vessék. 
 
Vanessza és Petike 

15:20: A hangyák elleni ádáz küz-
delem a második fázisba lépett. 
Hárrr…/Szédülős Jack/ 

03:07: Vicc: felnézek az égre, a 
viccemnek vége. /Kicsi Peti/ 

02:36: Dudus ír. 

01:05: Minden rendben, de egy 
elefántcsorda átfutott a táboron.  
Jött egy gőzös a Dráván. 
01:07: Már elment. 

11:27: Kaja: reggeli rohadt jó, 
ebéd fogsim sincs, vacsi: hon-
nan a jó büdi fenéből tudjam 
milyen vót (sic!)? 

Épp a vacsorát főzzük nektek, 
Cukifejek! /Réka/ Gabi végig röhögte a fél 

misét. /Dudsa/ 

Billt elégettük, csak elfelejtet-
tük megkérdezni, hogy hol van 
a rum! /Attila/ 

A Rába elvitte a Zsót és a 
Gabit. /Simon/ 

Ma jó nap lesz, az biztos! /Simon/ 

Individuális tudathasadás a 
paradicsomlevesből: fincsi! 
Folyton Gyűrűk Urát olvas 
az Andris. Számháborúz-
tunk. Forgóztunk a Rábán. 
A Keszeg robot volt. /Janka/ 

Nem akarok hazamenni. 
Najó, megyek, lebúrom a 
konyhasátrat. /Jo/ 

Hajónapló: a legjobb bejegyzések 

01:13: A Rába egyfolytában 
emelkedik. /Attila/ 
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Kitty, Márti, Zsó 
Nem hiányzik más, csak Katjó. 
Keszeg is beláball félszegen, 
Néha rumtól részegen. 
 
Létszámunk erősen megfogyott, 
S ez lelkünkben mély nyomott hagyott. 
Erre innunk kell egyet,  
Minimum két konyakmeggyet. 
 
Ha már elég részegek vagyunk, 
S a rumtól elszáll az agyunk, 
Eszünk egy-két falatot,  
És kibeszéljük a csapatot. 
 
Mindegy nekünk Menta, Kobra, 
Bekerülnek rovatunkba. 
Maki-magazinnal az élen, 
A hír repül, úgy, mint régen. 
 
Így tudtuk meg, hogy a Bence 
Dagadtabb, mint két kemence, 
Vagy hogy Dudus mocskos szája 
Az ördögnek iskolája. 
 
Nem írjuk még meg a zárszót, 
Magunkról is szólunk pár szót. 
A sátrunk, mint a disznó tanyája,  
Mivel hiányzik őrsünknek anyája. 
 
Nincs, ki rendet rakjon közöttünk, 
Igaz rajta is csak jókat röhögtünk. 
Uralkodik a káosz közöttünk,  
Pedig már hat év van mögöttünk. 
 
A Kitty egy kicsit béna, 
Hiányzik az erős véna. 
Márti jókat röhög rajta, 
Ő sem az a jámbor fajta. 
 
Zsófi sem üt el sok foltban, 
Titokban csokit kouft (?) a boltban 
Mikor kérdik, honnan vette, 
Nem látják, mert mind megette. 
 
Most már jobb lesz, hogyha hagyjuk,  
Mert még holnap megszívhatjuk. 
Másról ne is essék több szó; 
VAN MÉG HIBÁNK DÖGIVEL!!  
 
ÍRTÁK: A Makik 
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 Kedves, egyetlen, utolérhetetlen, szerkó-faragó, kajakészítő, 
mindig szívesen segítő Zsófink melegebb éghajlat felé veszi az 
irányt október végén (Afrikába utazik.). :( Hiányozni fogsz Jo!!  

J Ó  H Í R  

Ha hasonló közérdekű jó-rossz híred van, ne tétovázz: írj és 
oszd meg mindenkivel!! 

 Csapatunk több vezetője is kiveszi a részét a következő 
nyári nagyobb programokból. Részletek náluk! Lehet érdek-
lődni! 

 A Szalézi rendház környékén kevesen tudnak csapatunk működésé-
ről. Habár több programon részt vettünk, mint cserkészek, mégis ez a 
helyzet. Aki tud, tegyen ez ellen!! 

 A Királykobra őrs hathatós segítségével megkezdtük a csapatotthon 
befejezését. A festés és a lambériázás befejezéséig türelmeteket, alkalo-
madtán segítségeteket kérjük! 

N A P T Á R  

Program Időpont Kinek Megjegyzés 

Őszi csapattanya október 22-25. csapattagok  

„Gyűrűk Ura” Kosár-
kupa november 14. aki jelentkezik tavaly jó volt :) 

Csapatkarácsony  csapattagok  

KNT -  nyári csapat-
tábor július elején csapattagok részletek később 

ConCordia - közép-
európai cserkésztalál-

kozó 
augusztus 2-11. 14 év felett, aki je-

lentkezik  

Csapatszületésnap  érdeklődők  

    

Az üres rubrikákat használd egészséggel! 

R O S S Z  H Í R  



D O B O M  A  L A B D Á T  

„És most a pályán szaladgáló Mentanövénykék a Jaguároknak dobják a labdát, és azt kérdezik, hogy mi a 
kedvenc viccük és miért?” - kérdezte Keszeg a tavaszi számban. 

6 

Végre megtudtuk! 
Íme a Jaguár őrs kedvenc vicce: 
Aki eddig a sátor tetején lakott, annak Sátoraljaújhely. (Áháháháháá…) 

R E J T V É N Y  

Találós kérdések 
 

1. Ki(k) látható(k) az alábbi képeken? 

 Az előző számban pedig Tibi Gergőnek dobta a labdát. 
Gergő nem alkotott semmi használhatót, így ismét nála a 
labda. A kedven vicc megszülése után a Jaguárok a Király-
kobrákat vették célba, de nem kérdeztek semmit. Remélhe-
tőleg a téli szám megjelenéséig pótolják a mulasztásukat. 

A téli számban tehát tőlük várom a labda tovább dobását, 
illetve a kérdések megválaszolását! 

2. Láttam almákat egy almafán. Nem vettem le almákat, de nem is hagytam a fákon almákat. 
Hány alma volt a fán? 

3. Klotild tegnapelőtt 10 éves volt. Elmondása szerint jövőre tölti be a 13-at. Hogyan lehet-
séges ez? 
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A Z  É V S Z A K  
Könyve: Paulo Coelho - A győztes egyedül van 
Az idősebb korosztálynak tudom ajánlani ezt a könyvet. Sokan nem szeretik Coelho köny-
veit, mert túl felkapottnak tartják. Nos, nekem mindenesetre tetszik. Remekül el lehet gon-
dolkodni olvasás közben, hogy mennyit ér az élet, mit tennél meg a szerelemért és mi az, 
amire még rá lehet fogni, hogy Isten nevében tettem. A mélyenszántó gondolatok mellett a 
mai világ elé is görbe tükröt állít. Több szemszögből ismerhetjük meg a „sztárok” világát, 
életüket, gondjaikat. Megéri elgondolkozni rajta. 

Filme: Derült égből fasirt 
Napjainkban nagyon menő ez a háromdé mozizás. Ebből az animációs filmből is készült ilyen 
verzió, de én inkább megmaradtam a hagyományosnál. A történet lehetne uncsi is: szegény 
tudóspalántát senki sem érti meg, mindent csak elront, mígnem egy nap minden megválto-
zik, és sikeres lesz, de cserébe elhanyagolja az igazán fontos dolgokat, mint a család, szere-
tet, törődés. Persze a végkifejletben minden jól alakul, de ez, hogy kaja potyog az égből...ez 
zseniális. Bármilyen korosztálynak ajánlom, mindenki találhat benne mondanivalót, vagy csak 
simán szórakozik egy jót. Viszont éhesen ne nézzétek. :) 

Beszólása: 
Adok egy vödröt, hordd el magad! 

Vicce: 
- Te, képzeld, tegnap leestem egy létráról! 
- Úristen, és lett valami bajod? 
- Nem, szerencsére semmi! Te, képzeld, tegnap leestem egy létráról. 

Verse: József Attila - A bánat 
A bánat szürke, néma postás, 
Sovány az arca, szeme kék, 
Keskeny válláról táska lóg le, 
Köntöse ócska meg setét. 
 
Mellében olcsó tik-tak lüktet, 
Az uccán félénken suhan, 
Odasimul a házfalakhoz 
És eltűnik a kapuban. 
 
Azután kopogtat. Levelet hoz. 

Mondása: 
„Kegyetlen és érzéketlen világban kell felnőnünk…” 

Honlapja: 
www.isittoday.com 
www.isityesterday.com 



B E T E K I N T Ő  
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A hatos szám a Kanadában hasz-
nálatos QSL jelnyelven 

A Maki őrsnek egy titkosított nevű idegentől sok szeretettel! 
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Ez a szám sok mindent rejt magában: 
A 6-os villamos vonalának hossza körülbelül 8,6 km, ami 17 megállót foglal magába. 

1889.október 6-án Thomas Edison bemutatja első mozgóképét. 

A 6 a 3 faktoriálisa (3!= 6). 

A 6 háromszögszám. 

A Messier-katalógus 6. objektuma (M6) a Pillangó-halmaz. 

A periódusos rendszer 6. eleme a szén. 

A 6 osztói az 1, 2, 3, 6 . 

A 6 római számként: VI 
A 6 héberül: vav : ו  
A 6 arabul: szitta ٦:  

A 6 kínaiul: liù 

A „hat” angolul kalapot jelent. 

Ezt a sort hatos betűmérettel írtam. 

 
Valamint - ami talán a leglényegesebb most számunkra - kedves, 
drága, egyetlen, megismételhetetlen, fantasztikusan, fergetegesen, 
fenomenálisan, felülmúlhatatlanul szeretnivaló MAKI ŐRSünk 

most ünnepelte, nem rég (október 3-án) a 6. szülinapját!!! 
 

BOLDOG SZÜLINAPOT!!! 
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K I T E K I N T Ő  -  I N T E R J Ú  
 Mint az utóbbi pár évben mindig, az idei nyár is újabb nemzetközi barátságokat hozott számomra a 
cserkészet terén. Hogy ez miért jó nektek? Mert így ti is újabb és újabb emberekkel ismerkedhettek meg 
Habverő hasábjain!:))) 
 A mostani interjút Olával készítettem, aki nagyon izgalmas dolgokról 
mesél nekünk. Jól olvasgatást kívánok! 
 
Kemény Réka: Kedves Ola! Első kérdésként hadd érdeklődjem 
afelől, hogy hány éves vagy és hol laksz? 
Ola: 22 éves vagyok és Varsóban, Lengyelország fővárosában élek. 
R: Mit tanulsz jelenleg? 
O: Pénzügy és számvitel szakos vagyok a Varsói Gazdasági Egyetemen. 
R: Mióta vagy cserkész, ill. miért is kezdtél el cserkészkedni? 
O: Hú, elég régóta kb. 15 éve vagyok cserkész,a második kérdésre válaszolva viszont azt kell mondjam: nem 
igazán tudom,hogy  hogyan is kezdődött a pályafutásom. Már a szüleim is cserkészek voltak, és ők úgy 
gondolták, hogy jó lenne, hogyha én is csatlakoznék a mozgalomhoz, ezért az anyukám fogta magát, és amikor 
már elég idős voltam elvitt egy kiscserkész őrsgyűlésre. Nekem pedig nagyon megtetszett, így maradtam. 
R: Részt vettél-e már v.milyen nemzetközi cserkész eseményen? 
O: Igen, az Egyesült Királyságban rendezett Világdzsemborin. Fantasztikus volt!!! 
R: Milyen nagy a csapatotok? Úgy értem, hány főből áll? 
O: Kb. 15 főből. Régen nagyobb volt a létszám, de szétváltunk cserkész és roverkorosztályra, és két különböző 
csapatot alakítottunk. Szóval most keressük az új csapattagokat!:) 
R: Te mit csinálsz a csapatodban? Őrsvezető vagy? 
O: Én vagyok a csapatparancsnok! (Tehát nincs őrsöm...:)) 
R: Milyen hosszúak nyáron a táboraitok? Valamint télen/tavasszal 
van-e portyátok? 
O: Nyáron 15 napos a tábor. És igen, a téli szünetben általában van egy 
hosszabb portyánk -olyan 12 napos-, ill. vannak kisebb hétvégi portyáink is az 
év során. 
R: Nálatok Lengyelországban hány gyerkőcből állnak az őrsök, ill. 
koedukáltak-e? 
O: Az őrsök kb. 6-6 főből állnak és nem koedukáltak -de a csapatok igen. 
R: Beszélgessünk kicsit az egyenruháról is! Milyen színű a 
nyakkendőtök? Mindenkinek ugyanolyan színű, vagy csapatonként 
változik? 
O: Tengerészkék. Így, teljesen simán. És mindenkinek ugyanolyan színű, az 
összes csapatnál -beleértve a kiscserkészeket és a rovereket is. (Egy kicsit 
unalmas is, hogy őszinte legyek...) 
R: Milyen részei vannak nálatok egy egyenruhának? (Igen Ola, 
azokat a bizonyos lengyel zoknikat is kéretik felsorolni...:)) 
O: Akkor kezdheted számolni: cserkészing, nyakkendő, cserkésznacó/szoknya, 
cserkészöv, baretsapka/cserkészkalap/sapka, cserkésszzokni -és pár egyéb 
dolog a szoknyához. 
R: Van valami különlegessége, megkülönböztető jegye a lengyel cserkészeknek? 
O: Nos, azt hiszem a teljes egyenruhánk elég különleges. Ja, és a másik, ami most egy elég divatos téma: a 
lengyel cserkészek nem ihatnak alkoholt. Egyáltalán nem! (Még a törvényükben is benne van - a szerző.) 
R: Tervek a következő nyára? 
O: Nos, nekünk akkor lesz újra nagytáborunk és úgy volt, hogy oda megyek, de annyira megtetszett a 
ConCordia, amiről meséltél, hogy úgy döntöttem, mégis Magyarországot választom 2010-ben... 
R: Jaj,ez nagyszerű... 
O: ..igen,de aztán időközben jött egy lehetőség, és talán sikerül kijutnom Kanadába. Szurkolj! 
R: Ok, nagyon szurkolok! (Viszont ha esetleg Kanada mégsem jönne össze,akkor szeretettel 
várunk a ConCordián!:) 



10 

V Á L T O Z T A T - L A K  

Miért hívják a közismert „szendvics”-et szendvicsnek? 
A szendvics, mint azt mindenki ismeri, két kenyérszelet vagy más péksütemény közé he-
lyezett felvágott, szalámi, stb., amelyet egy kézben fogva el lehet fogyasztani. 
Angliában, Kent grófságában van egy város: Sandwich (Szendvics). J.Montagu, Sandwich 
grófja (1718-1792) szenvedélyes kártyajátékos volt, s játék közben- hogy a kártyát ne kell-
jen kezéből letennie- két kenyérszelet közé tett hússzeletet fogyasztott. Ezt a 
„találmányát” róla nevezték el szendvicsnek. 

Miért hívják pepitának a kockás kétszínű szöveteket? 
Mert az 1800-as évek első felében egy híres spanyol táncosnő (Josefa Durán Ortega(1830-
1871)) hordott egy kockás mintás szoknyát és ennek a táncosnőnek Pepita volt a becene-
ve. Róla nevezték el ezt a szövetmintát. 

 Ebben az új rovatban mindenféle érdekes dologról olvashattok. Információk a nagyvilágból, me-
lyek talán Titeket is változtatnak majd. Ha érdekel a dolgok Miért?-je, vagy egyszerűen csak kulturá-
lódni akarsz, akkor jó helyen jársz.  

Miért „vas” a vastaps?  
A taps a színházban a közönség tetszésnyilvánítása a XVII. sz. óta. 
A nyíltszíni taps: a felvonás közben tör ki, egy-egy hatásos jelenet, szövegrész vagy gesztus 
után. 
A vastaps: tartós tetszésnyilvánítás általában az előadás végén, amely a más leeresztett vas-
függöny elé szólítja a szereplőket, miután az előfüggöny előtt már fogadták a közönség tet-
szésnyilvánítását. A vasfüggöny vasból, vagy más fémből készült záró függöny, melynek az a 
rendeltetése, hogy ha az egyébként eléggé tűzveszélyes színpad kigyulladna, akkor a vas-
függöny gyors leeresztésével meg lehet akadályozni a tűz továbbterjedését a nézőtérre. 
Az úgynevezett vastaps ma már vasfüggöny nélkül is felcsattanhat, amikor a közönség ki-
emelkedő tetszését nyilvánítja ki. 

Tartsatok ki, a következő számban folytatjuk a Miért?-ek megválaszolását, illetve egy világfaluról is 
olvashattok majd! Mert a tudás hatalom. 


