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De miután ezen a héten megint ötödször kapom meg azt a bizonyos ismeretlen 

feladótól származó rejtélyes e-mailt, amit az ember szívdobogva nyit ki azzal a csendes gya-
núval, hogy végre mégis közlik vele elhunyt ausztráliai nagybácsijának rávonatkozó végren-
deletét, hogy aztán megszólítás nélkül utasítják az embert, hogy ezen levelet küldje el kilenc 
címre, miként azt megtette Allan őrnagy úr, aki úgy óhajtja, hogy ezen levél kilencszer ke-

rülje meg a földgolyót, miáltal, ha továbbküldöm, kilenc nap alatt nagy szerencse, 
ha pedig nem küldöm, nagy szerencsétlenség ér (és itt célzás van bizonyos jutalomra) - miu-
tán ezen dolognak mégis csak véget szeretnék vetni egyszer, tehát nem kilenc példányban, 
hanem szerencsés helyzetemnél fogva, harminc példányban van szerencsém ezennel továbbí-
tani ezen levelet harminc olvasóm címére, azon szerény megjegyzéssel, hogy: 
 Miután némi matematikai ismeretek birtokában, legalábbis aggályosnak találom azt a 
feltevést, hogy mindazon kilenc ember, akinek, ha valaha elküldtem volna ezen levelet, vala-

mint mindazon kilencszer kilenc, illetve 9x9x9…9n ember, akinek az a kilenc to-
vábbította volna, szótfogadásának jutalma gyanánt megkapja a jutalmat, kilenc nap múlva, 
lévén a jutalom és a szerencse általában olyan dolog, ami annál kisebb, minél több, s annál 
nagyobb, minél kevesebb van belőle; 

miután tehát ez az egész dolog fordítva van, s nem úgy, ahogy a levélíró állítja: 
van szerencsém elsősorban általam ismeretlen Allan őrnagy úrnak tisztelettel üzenni, 

hogy „ezen láncot” a magam részéről egyszersmindenkorra azon alázatos óhajjal szakítom 

meg, hogy azon tüzes istennyila, mely kilenc év óta, mióta ezen lánc kilencszer 
kerülgeti a földet, hiába kerülgette őt, ne kerülgesse tovább, hanem üssön bele, 

másodsorban értesítem mindazokat, akik a jövőben ilyen leveleket még küldeni szán-
dékoznak nekem, hogy a saját, külön, ecélra szerződtetett amerikai őrnagyom, Mr. Ellen-
Allan óhajtásainak megfelelően, mindazokat, akik nekem eddig ilyen leveleket továbbítot-
tak, kilenc nap alatt a legszörnyűbb szerencsétlenség érte s előreláthatóan érni fogja a jövő-
ben is. 
Több szavam nincs. 
 
/Karinthy Frigyes: Ellen-Allan című humoreszkje alapján/ 
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BESZÁMOLÓ - HADIJÁTÉK A VÁRBAN 

 Március 14.-én, szombaton a 32. Dévai bíró Mátyás Cserkészcsapat egy hatalmas 
mega gigantikus számháborút rendezett a Budai Várban. Az első cserkészkerület cserkészei 
ekképp emlékezhettek meg a ’48-as forradalomról. 
 A program délután kezdődött. Érkezéskor mindenki kapott egy valamilyen színű csíkot 
a kezére. Később ezen színek alapján jött létre a három csapat. (zöld, sárga, és fehér). Én és 
Márti a sárga csapatba kerültünk. Miközben végre megtaláltuk a többi sárgát, egyszercsak 
találkoztunk Marival, Gabikával, és Atikával… de ők sajnos a zöld csapatban voltak. 
Nemsokára a három csapat megkapta a számokat és elvonult ki-ki a maga várába. 
 Sípszóra indult a nagy csata. A feladat az volt, hogy minden csapat kapott öt zászlót és 
azokkal minél több várat elfoglalni… Szegény turisták csak úgy nézték, hogy mi ütött be-
lénk, amikor épp a villanyoszlopra cuppanva egymást sasoltuk a csillagásztávcső segítségé-
vel. A legtöbb húzott szemű vendég pedig szokása szerint elővette fényképezőgépét és 
(személyiségi jogainkat megsértve) ránk szánt egy-két képkockát :P. Nagyon vicces látvány 
volt, hogy lépten-nyomon mindenhol egy számmal jelölt cserkészbe akadtunk. A mi csapa-
tunk az elején nagyon elemiben volt, de később egyre jobban elfáradtunk, ahogy a fehérek és 
a zöldek állandóan meg akarták szerezni várainkat. Nemsokára sajnos vége lett az első me-
netnek. Fél óra pihenő következett. 
 Mikor mindenki kipihente magát eléggé a következő támadásokra, felkerekedtünk és 
újra elfoglaltuk a helyünket. A sípszó hallatán újra megindult a sok tank és harckocsi… a vár 
falai csak úgy visszhangzottak a sok kiáltozástól, amik különféle számokat hallattak…J. 
A háromnegyed órás attack után a sok földön való kúszástól koszos nadrággal visszasétál-
tunk a központi sátorhoz. Rövid várakozás után megtudtuk a végeredményt, miszerint a har-
madikok lettek a Sárgák-ÉLJEN! :):):)-, másodikok, a Zöldek-HURRÁ! :):)-és elsők a Fehé-
rek-VIVÁT! :) 
 Miután mindenki kiörülte magát, átvonultunk a Halászbástyához, hogy megkezdjük a 
nap fénypontját, a várva várt Bástya ostromot. 

Arad vára 
(Aki megfejti, hogy mi volt Atika (lila 

sapkás) száma, az jutalomban részesül! :) 



 Odaérvén két csapatra bomlottunk, a fehérek a támadók és a sárgák a védők voltak. A 
védők elhelyezték a bástyában a zászlót, amit a fehéreknek kellett megszerezni. Mi először 
védők voltunk. Gyorsan kitaláltuk a stratégiánkat, mely szerint eldugaszoltuk a két lépcsőt, 
ahol fel tudtak volna jönni a kis komisz támadók. Ám mivel mi elég erősen hatos sorokban 
elálltuk mindenkinek az útját, - többek közt a fel- le közlekedő turistákét-nem tudtak beha-
tolni, így mi nyertük azt a menetet. Ezután csere következett…támadók lettünk, és a kis csi-
bész védőket kellett kicseleznünk. A roham szintén sípszóra indult. Gyönyörű látvány volt, 
ahogy az a rengeteg ember számmal a fején rohant fel egyszerre a Halászbástya lépcsőin. 
 Felérve akármilyen meglepő is, az a látvány fogadott, hogy a védekezők ugyanúgy, 
mint mi, megakadályozták bejutásunkat. Szerencsére a nagy hangzavarban senki nem hallot-
ta a számokat, így senki nem tudott meghalni… :P Sokáig küszködtünk, mire sikerült bejut-
nunk, méghozzá nem akárhogy: Minekután ugyebár minden utat elálltak a turisták elől, el-
kezdtek türelmetlenkedni, és azzal fenyegetőztek, hogy feljelentenek a rendőrségen…ezért 
először is kénytelenek voltunk átengedni őket a dugaszon. Ez volt az első lépés afelé, hogy 
bejussunk. Ugyanis miközben jöttek le a turisták, a támadó csapatunkból egy fiú komiszul 
besurrant a védekezők közé és mivel a sötétben nehezen lehetett megkülönböztetni a sárgát a 
fehértől, ezt kihasználta és elkiáltotta magát:”Figyelem sárgák! A másik lépcsőnél betörtek a 
fehérek, szóval siessetek oda erősíteni!” . A sárgák meg ennek hallatán, nem egyből, de szé-
pen lassan elszivárogtak és mikor már csak páran maradtak ott, mi meg könnyem bejutot-
tunk és megszereztük a zászlót…Így hát mi nyertük a második menetet is. :) 
 Ezzel a hatalmas ostrommal ért véget ez a gigantikus számháború. Vagyishogy még 
ezután a Táncsics szobornál volt egy megemlékezés, azonban ide sajnos nagyon kevesen jöt-
tek. 

BESZÁMOLÓ - HADIJÁTÉK A VÁRBAN 

Felfelé a Halászbástya lépcsőin 
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 Eltört az otthonban az egyik függöny-karnis. 
Ezúton is kérem, hogy az elkövető vállalja a tettét, 
és hozza helyre a hibát. Zsófinál lehet jelentkezni!

JÓ HÍR 

 Talán hallottatok róla, hogy idén XV. alkalommal 
rendezték meg az Országos cserkészbált. Csapatunkból 
is többen részt vettünk és jól is éreztük magunkat. Noha 
a bál korhatáros (14), mégis a fiatalabbak figyelmébe is 
ajánlom! Jövőre gyertek Ti is!! 

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

 Elkaptam a labdát és a kérdés az volt, hogy mit tanulok és az mire lesz jó, de nem adok 
teljes választ mert, nem akarok belekezdeni a pszichológiai okfejtésekbe és az oktatási rend-
szer kialakult véleményemet se tudnám kihagyni, szóval ha valakit tényleg érdekel kérdez-
zen meg személyesen. Inkább arról nyilatkozom, hogy jövőre mi a tervem, ha minden jól 
megy Gödöllőn fogok tanulni természetvédelmi mérnöknek. 

           Mari 

Dobom a labdát Tibinek és az a kérésem hogy meséljen nekünk az íjász pályafutásáról!   

 Egyre több cikk érkezik! Ez az emberek!! 
Jejjeee!! Méég..mééég..életre kelt!!! Ááá! 

DOBOM A LABDÁT 

 Még nem kaptam fényképet a Sándor testvé-
rektől, így az ajándékukat sem tudom átadni… 
Sajnálom... 



DOBOM A LABDÁT 

 Miért lettünk Menta őrs? 
 
Hát kéremszépen ennek elég hosszú története van… 
Az egész szeptemberben kezdődött. Egy csütörtök délután a megbeszéltek 
szerint találkoztunk a Szaliban. Ahogy végignéztünk egymáson, mindenki-
ről lerítt a boldogság, hogy találkozhattunk. Majd leültünk és bemutatkoz-
tunk. Miután megtudta az őrs azt a szomorú hírt, hogy még nem válasz-
tunk végleges nevet -, mert sokan fognak még jönni – egyből tiltakozni kez-
dett mindenki. Végül megállapodtunk abban, hogy addig választunk egy 
ideiglenes nevet. Hosszas gondolkodás, fejtőrés és töprengés után végül az 
UBORKA nyert. Így hát Uborka Őrs lettünk arra az időre. 
Teltek-múltak a napok… az Uborka Őrs meg egyre gyarapodott. Mikor 
már úgy tűnt, végleges a létszám, a legközelebbi szeren újra előjött az „őrs 
neve” téma. Volt, aki úgy megkedvelte az uborka-létet, hogy nem is akarta 
megváltoztatni az Őrs nevét, de megfelelő rábeszélés után beleegyezett az 
új szavazásba mindenki. Elkezdődött a nagy agyalás… Rengeteg ötlet volt. 
De a legnyerőbb a Zuzmó és a Fóka lett. Mindenki a Zuzmóra szavazott az 
utolsó körben, csak Réka akarta minden áron a Fókát. Miközben azon 
ügyeskedett mindenki, hogy meggyőzzék Rékát, valaki felkiáltott: 

„Miért nem leszünk Menták?” 
„Jó ötlet! Legyünk Menták!” – hangzott egyből a válasz. És ezzel min-

denki, egytől-egyig, kivétel nélkül, maradéktalanul, az utolsó mor-
zsáig egyetértett. 

Ennek köszönhetően ama szeptember végei hétfő este az Uborkák mentáli-
san átalakultak és MENTÁK lettek…:) 
No hát ez volt a kis rövidített, tömörített, velős, kurta változatunk. 

Az őrsi mentánk :) 

És most a pályán szaladgáló 
Mentanövénykék a Jaguároknak 
dobják a labdát, és azt kérdezik, 
hogy mi a kedvenc viccük és miért? 
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 Az alábbi kést Keszeg találta az őszi csapattanyázáson. Vajon kié lehet? A 
helyes megfejtést a szerkesztőség címére küldjétek. A nyertes átadhatja a 
kést a jogos tulajdonosának, avagy önmagának.  
Sok sikert! 

RECEPT– TÜTTYÖLT RATYLI 

Előző évszaki nyertesünk: Hát..sajnos nincs ilyen. Kegyetlen az élet. A tehén pedig bonyo-
lult állat, de én megfejtem. 

Hozzávalók: 
 
Másfél kiló nyersratyli  
egy jókora pese  
2 csobolyó gönyézde (ha lehet 
pörögősi)  
3 csipet cihánta  
4 ölej csikmány  
kb.5 zamecsli  
1 suttyonyos petrecel  
1 véka vatyek 

Elkészítés: 
 
 A nyersratylit fertályórát posvásztjuk a gönyézdével, míg csurmot nem erszt, közben a 
vatyekot megdicsikicseljük. Szépen höllyén megpicskázzuk, a nyesedékből pedig apró 
csulmákat gyúrunk, ezek kerülnek a koshadtba. Közben a pocadékot meg peccsentjük, a 
ratylit pedig hagyjuk slottyanni. Tüttyölni csak akkor kezdjük, ha már jó vatyálós. A pesét 
lesolyvasztjuk, aztán már csak röttyengetjük, mart hamar odakaphat. Végül a suttyonyos 
petrecelt belebibározzuk a 4 ölej csikmányba majd jól összegyöröszjézzük. Várunk amíg a 
széle be nem tockosodik és rádurungoljuk a cihátát. 



NAPTÁR 

Program Időpont Kinek Megjegyzés 

csapattanya ápr. 8-11. csapattagok  

Tájékozódási verseny ápr. 18. jelentkezők érdeklődj az őv-dnél 

előőrs aug. 2-5 jelentkezők  

csapattábor aug. 5-14 csapattagok  

    

KÖZÉRDEK 
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Az üres rubrikákat használd egészséggel! 

 Kedves olvasó! 

 

 A tavaszi szám közérdek rovata kicsit rendhagyó. A lényeg nem is itt van, ha-

nem a következő oldalon. Mielőtt azonban odalapoznál gyorsan, kérlek olvasd el ezt 

a tájékoztatót.  

 A megújult, negyedévente megjelenő Habverő hamarosan egy éves lesz. Ez 

alakalomból külsőleg mindenképp, de lehet, hogy tartalmában is jelentősebb újításo-

kat tervezek és ehhez kérném a TE segítségedet.  

 Kérlek, még a tavaszi tanyázás folyamán tépd le az utolsó lapot, válaszolj a 

kérdésekre, és add oda Andrisnak.  

 

 Remélhetőleg a nyári táborban egy még érdekesebb, Neked való Habverőt ol-

vasgathatsz a csendespihenőkben. 

 

Tehát: TÉPJ, VÁLASZOLJ, ADJ!! 

 Egyre többször fordul elő, hogy ’véletlenül’ futunk ösz-
sze egy-egy programon. Kezdetnek ez nem is rossz, de jobb 
lenne, ha előre szólnánk egymásnak!!! Sokkal élvezetesebb  
együtt hadijátékozni például! No meg a telefont is feltalál-
ták már. 



1. Milyen gyakran olvasod a Habverőt? 
a. Csak amikor megkapom, negyedévente egyszer 
b. Havonta átolvasgatom 
c. Hetente előveszem, mert érdekes és érdemes 
d.   Naponta újraolvasom, imádom 
 
2. Érdekel-e, amiket az újságban találsz? 
a. Igen, minden betűje érdekel 
b. A többségét elolvasom 
c. 1-2 dolog érdekes 
d.   Béna az egész, amint hazaérek kidobom 

 
3. Írtál-e már valamit az újságba? 
a. Igen, és lelkes vagyok, akarok még írni 
b. Nem, de tervezem, hogy a következő számba írok valamit, hogy Andris örüljön 
c. Nem, mert nincs miről írnom 
d.   Nem, nem érdekel 

 
4. Melyik a kedvenc rovatod? 
a. Dobom a labdát 
b. Lapszéle 
c. Rejtvény 
d. Közérdek 
e. Beszámoló 
f. Hírek 
Más: ………………………... 

 
5. Milyen más témát szeretnél az újságba? 
a. Jó így, ahogy van. 
b. Van ötletem, mégpedig:………………………….és meg is írom 
c.   Van ötletem, mégpedig:………………………….de nem tudom/akarom megírni 

 
6. Mi a véleményed a megjelenő rejtvényekről? 
a. Nem érdekelnek. 
b. Megfejtem őket, de lusta vagyok beküldeni a jó választ. 
c. Megfejtem őket, de nem érdekel a nyeremény, 
d.  Más:…………………………………….. 
 
 



7. Tetszik– e az újság külseje? 
a.   Igen, nagyon szép, tetszik az egész 
b.   Több kép kéne 
c.   Az első oldalt leszámítva tetszik, az gagyi 
d.   Túl nagy, A/5-ös jobb lenne 
e.   Más a véleményem, mégpedig az, hogy:……………………………... 
 
8. Melyik a kakukktojás? 
a. tyúktojás 
b. Kinder tojás 
c. Tükörtojás 
d. Kakukktojás 
e. Datolyás 
 
9. Saját értékelésed szerint milyen az ÍKÚJA? 
a. jó 
b. kiváló 
c. hálistennek negatív!  
 
10. Ez az utolsó kérdés? 
a. igen 
b. nem 
c. a helyes válasz a 'b'  
 
+1. Ha van véleményed, ötleted, kritikád, javaslatod, vagy valami jó vicc, amit 
ismersz, azt mind ide írhatod (Ha nem gond, akkor az újsággal kapcsolatban.): 


