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Régi Megújult 

A 400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat hivatalos újságja XXIII. évf. I. szám,  ősz 

„Ha kételkednél az élet erejében és a megújulás hatalmában, csu-
pán figyelj az óriási kőtömb észrevehetetlenül piciny résén áttörő 

fűszál csodájára.” 
Stephanie Dowrick 
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LAPSZÉLE 

Nem tudom kedves olvasók ti, hogy vagytok vele, de én úgy látom, hogy a világból kezd kifogyni 

a mosoly. Ezért kérlek titeket, minden héten egy nap próbáljatok egymás felé mosollyal az arco-

tokon egymásra nevetni, mivel ezen a földön csak mi, emberek vagyunk egymásnak, és ezt a 

világot csak mi tudjuk megváltoztatni. Ha mi nem, hát a zöld kis ufók nem fognak helyettünk mo-

solyogni. Ez az egy világunk van, és a mosoly sem megerőltető, összegezve, semmiből nem áll 

nekünk, de akire rámosolygunk melegség önti el a szívét és a napja egy kicsit boldogabb lesz, 

mint előtte. Erre képes egy egyszerű mosoly. Kérlek titeket, mosolyogjatok velem. Hoztam nek-

tek egy kis verset: 

“Semmibe se kerül, de sokat ad. 

Gazdagabbá teszi azokat, akik kapják, és mégsem juttatja koldusbotra azokat, akik adják. 

Egy pillanatig él csak, de az emléke örökké megmarad. 

Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle, és senki sem olyan szegény, hogy ne lenne 

gazdagabb tőle. 

Boldoggá teszi az otthont, táplálja a jóakaratot az üzleti életben, és a barátság biztos jele. 

Nyugalom a megfáradtnak, napfény a csüggedőnek, világosság a szomorkodónak, és a termé-

szet legjobb orvossága a bajok ellen. 

Mégsem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni, mert nem áru, csak önként lehet adni. 

 Mert senkinek sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már nem tud moso-

lyogni! 

Ha tehát meg akarod szerettetni magadat az emberekkel, ez a második szabály: Mosolyogj!” 

 
Fontos tudnivalók: 
Segítőket keresek a Habverőhöz. Ez annyi munkával jár, hogy évente négyszer leülsz egy délu-

tánra és információt gyűjtesz. Leginkább kulturális rovat vezetőt keresek és internyuzó embert. 

Mindenkinek a jelentkezését szeretettel várom. 

Bármilyen meglátásod, ötleted van, esetleg cikket szeretnél írni, ne habozz, írd meg a 

sandor.attila.m@gmail.com e-mail címre. Minden cikket, ötletet szeretettel várunk. 
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JUBILEUM 

Csapatparancsnokunk, Andris így vélekedett a jubileumról: 
 

25 év nem kevés idő. Ezt Csak onnan tudom, hogy én is éppen ennyi idős vagyok, meg a cser-

készcsapatom is. Na de vajon mi ilyenkor a teendő? 

Az embert általában minden születésnapja alkalmából felköszönti a családja, rokonsága, bará-

tai. Kap ajándékokat, jó esetben szerveznek neki valamilyen kis összejövetelt is. Ha nagyon 

meg akarják lepni az illetőt, akkor mindezt titokban szervezik meg, hogy még nagyobb legyen az 

öröm. Én néhány hete ünnepeltem életem 25. évfordulóját. Általában az ehhez hasonló jelentő-

sebb dátumokat, évfordulókat kiemelten szoktuk kezelni, nagyobb jelentőséget tulajdonítunk ne-

kik. Számomra ilyen volt még a 18. és a 20. születésnapom is, előbbi azért, mert hivatalosan 

felnőtté váltam, utóbbi pedig azért, mert kettessel kezdődött az életkorom. Ez alkalommal is így 

történt. Végiggondoltam az eddigi életemet, próbáltam számba venni, hogy mit értem el eddig 

és milyen céljaim vannak a jövőben. A legjobb mégis az volt az egészben, hogy rengetegen 

gondoltak rám, éreztem, hogy sokan vannak mellettem. 

Bizonyára fura lehet, hogy magamról írok. Ígérem, hamarosan összeáll a kép. 

Egy cserkészcsapat kissé más, mint az ember. Mások falatoznak az öt éves születésnapi tortá-

ból és megint mások fogják a konfettit a magasba dobni a 25 éves jubileumon. Egy újonc, aki 

még csak néhány hónapja van a csapatban, nem fogja érteni, hogy mit jelent egy ilyen évfordu-

ló, főleg, hogy ő maga még feleannyit sem élt, mint a csapat. Nehéz ügy, miként lehet méltó ün-

nepséget szervezni egy csapat 25. évfordulóján. A megoldást végül saját élményeimből kiindul-

va találtam meg.  

Egy negyed század alatt sok fiatal tölt el több-kevesebb időt a cserkészeink között. Ezt az erős-

séget kell kihasználni. A 400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat vezetőségével azt határoz-

tuk el a 2014-es évre, hogy minél több embert szeretnénk megmozgatni az ötleteinkkel, mind a 

csapattagok, mind a nem cserkészek közül is. Biztos, hogy nagyratörők céljaink, de a Jóisten 

segítségével és közös munkával sikerülhet megvalósítani terveinket.  

Azt remélem, hogy a jövőben egyre hangosabban fog szólni a csatakiáltásunk: „Hab-verő, Hab-

verő, Péterpálban az erő!” Nekem cserkészként is és emberként is ez az erő, ez a közösség ad 

erőt. És hogy miért habverő? Maradjunk annyiban, hogy ez a csapatunk titka. 

Sok más csapat is idén ünnepli (újjá)alakulásának 25. évfordulóját. Ez egy jeles alkalom, így ar-

ra biztatok mindenkit, hogy vegye ki a részét a munkából és az örömből, hiszen csak úgy van 

értelme az emlékezésnek, ha egymás mellett álltok és érzitek, hogy a mellettetek álló cserkész 

támogat titeket, segít nektek. Tegyétek hát emlékezetessé, mert ez az év rólatok szól! 
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BESZÁMOLÓ — CSAPATTANYÁZÁS 

Az első beszámolót Tibitől kaptuk: 
Az idei őszi csapattanyázás Szokolyán került megrendezésre, ami a nagyobbaknak már nem volt 

ismeretlen helyszín, mivel már másodszor járt itt a csapat tanyázni. Bár az akkori idősebb csa-

pattagok nagyrészt már abbahagyták a cserkészetet, jó volt látni, hogy van utánpótlás, és arány-

lag nagy létszámúnak volt mondható a portya. Sajnos az idővel nem volt ekkora szerencsénk, 

mivel végig (eltekintve az utolsó naptól) ködös, hideg és esős volt. Ettől függetlenül gyakorlatilag 

minden programot sikerült kivitelezni, beleértve a túrát, és a faluismereti napot is. Minden estére, 

és délutánra jutott valami program, például tánc vagy jelvény felvarrás. De a nagyobbaknak is 

élvezetes időtöltést nyújtott a kötetlen őrsi idő, mialatt lehetett táncolni, beszélgetni stb. Amit saj-

náltam az az, hogy elmaradt a bátorságpróba. Összességében szerintem kicsik és nagyok is 

egyöntetűen élvezték a tanyázást, és igaz, hogy még van hova fejlődni, de jó úton halad a csa-

pat, és sok a lelkes ember. 

 

 

A másodikat Benedektől: 
Nagyon jó volt a tanyázás, nekem a legjobban az tetszett benne, hogy a sok sár és eső ellenére 

jól éreztük magunkat! A keretmese is nagyon tetszett, ötletes volt, a programok is szuperek vol-

tak. A reggeli torna. A végén a játékok, a pont szerzés elképesztően jó volt, ötletes, és szivatós a 

táska összepakolós feladat. Az őrsi idő volt a legjobb,  főleg a csilis bab után. A tanyázás alatt 

jobban megismerhettem másokat. Köszönöm a Kittynek  a Zsófinak, a Mártinak a FINOM KAJÁ-

KAT. A programszervezőknek a tanyázást, nagyon tetszett! 
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BESZÁMOLÓ — CSAPATTANYÁZÁS 
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BESZÁMOLÓ - CSAPATTANYÁZÁS 
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ROSSZ HÍR 

Mivel ez a Habverő újraindulásának első száma ezért a 

felhőtlen jókedvért nem hirdetek rossz hírt. 

JÓ HÍR 

Lezajlott a bál több mint százan voltunk.. 

Ha van közérdekű jó vagy rossz híred ne ha-
bozz küld be és osztd meg mindenkivel! 

NAPTÁR 

Program Időpont Kiknek Megjegyzés 

Farkasordító éjszakai 
túra 

Január 21-22. 16 év feletti érdeklődök Részletek az ővk-nél 

Cserkészparkok 30 
teljesítménytúra 

Február 7. Jelentkezőknek Részletek az  ővk-nél 

Országos cserkészbál Február 14. Érdeklődőknek Részletek az  ővk-nél 

Cserkésznap Április 25. Csapattagoknak Részletek később 

Tavaszi tanyázás Május 22-25. Csapattagoknak  

Locsolkodás Április 6. 16 évnél idősebbeknek Fakultatív 

Előőrs Július 6-9. 15 év felett  Őrsvezetői engedéllyel 

Nyári nagytábor Július 9-18. Csapattagoknak Részletek később 

    

    

A szabad cellákat használjátok nyugodtan. 
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DOBOM A LABDÁT 

Dobom a labdát Pej Andrásnak, és kérdezem, hogy Mi is az a Habverő? Honnan 

ered? 

 

Talán már a csapat újoncai is hallották valamelyik csapatprogramon, amikor azt kiabáltuk, hogy 

"Hab-verő, Hab-verő, péterpálban-az erő!" Most pedig épp a Habverő című csapatújságot ol-

vassátok. De mi ez? Honnan ered? Ezt a kérdést tette fel nekem Dudus, ezzel nekem dobva a 

labdát. Nos, nagyon nehéz ezt megválaszolni. Csapatparancsnokként feladatomnak éreztem, 

hogy ennek a legnagyobb titoknak, már-már ősi hagyománynak az eredetét felkutassam. 

Nagyon sok korábbi csapattagot megkérdeztem, még korábbi csapatparancsnokainkat is, de 

sajnos nem kaptam kielégítő választ a Habverő eredetére. Most már azonban úgy vagyok vele, 

hogy nem is nagyon akarom megtudni, maradjon meg ez így, ne derüljön fény a Habverő titkára. 

Ez a mi közös élményünk, a közös hagyományunk, amit őriznünk kell tovább, hogy egyre többen 

kiálthassuk a csatakiáltásunkat. (Van egyébként egy elméletem arról, hogy mégis hogyan 

születhetett ez a habverő-dolog, ha valaki szeretné, majd szóban elmesélem.) 

A labdát pedig Kónya Kincsőnek szeretném dobni. A kérdésem az, hogy, ha választhatnál 

(nem kéne foglalkoznod se a pénzzel, se a tanulással), akkor mi lenne az álommunkád, mivel 

foglalkoznál szívesen és miért? 

EXTRA 

Mi történt 2004-ben? 
 

 Lance Armstrong hatodjára is győzött a Tour de France-on. 

 Budapesten elvégezték az első magyarországi kombinált szervátültetést. Egy 11 éves kisfiú 

kapott új májat és vesét. 

 Elhunyt Széchy Tamás, a legendás úszóedző. 

  II. János Pál pápa boldoggá avatta IV. Károlyt, az utolsó magyar királyt. 

 Bevonult a börtönbe Zalatnay Sarolta, akit három év letöltendő börtönbüntetésre ítéltek csa-

lás miatt. 

 A hivatalban lévő George W. Bush másodszor is megnyerte az amerikai elnökválasztást. 

 Leszerelt az utolsó sorkatona, és ezzel megszűnt a sorkatonaság Magyarországon. 

 De mi volt 2004 legfontosabb eseménye? 

 

Megalakult a Sólyom Őrs!!! 
 

A Sólyom Őrs nevében köszönöm Frey Gábor kitartó, 10 éves mun-

káját. 
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ŐRSI EREDET 

Áfonya őrs 
Mi, Áfonyák 2013 őszén alakultunk. Létszámunk folyamatosan változott, 
de mostanában szerencsére 8-9-en vagyunk egy őrsgyűlésen. Nekünk 
a névválasztással kapcsolatban nem voltak problémáink. Már az első 
alkalommal mindenki egyetértett azzal, hogy ennél az édes gyümölcsnél 
jobb nevet már ki sem lehetett volna találni (és még indulót sem nehéz 
írni hozzá :P).  
 
 
Jegesmedve őrs 

A Jegesmedve őrs idén, 2014 szeptemberében alakult meg. Ezelőtt volt két 
őrs: a Sas és a Mókus. Előző év félévétől már összezárt őrsgyűléseink vol-
tak, és végül idén ősszel össze is vontuk a két őrsöt. A névválasztás keser-
ves volt: egy ideig voltunk Vombat őrs, de a végső név a Jegesmedve lett, 
aminek nagyon örültünk, mert mégiscsak egy jegesmedve sokkal figyelmet 
parancsolóbb név, mint a vombat. Kilencen vagyunk most, és remélem ez 
a szám csak nőni fog. 
 
 

Susulyka őrs 
A Susulyka őrs története 2009-re nyúlik vissza. Ez év utolsó 
napjaiban ünnepelte egy őrsi tanyázással a Királykobra őrs a 
6 és egynegyed éves születésnapját. Csobánkán voltunk, és 
úgy határoztunk, hogy az egyik estére, egy vacsorára és némi 
játékra meghívjuk a Maki őrsöt, mint a korosztályban nagyjá-
ból passzoló lány őrsöt. Ők el is jöttek, és nagyon jól éreztük 
magunkat. Ekkor merült fel először, hogy alakuljon raj a két 
őrsből. A valós összeolvadás és a Susulyka név felvétele 
azonban csak 2011-ben történt meg. Mártiéknál egy egész 
őrsgyűlésen bújtuk az állat- és növényhatározókat, megfelelő 
név után kutatva. Sokáig versenyben volt még a 'kósza légy' (mert arra gondoltunk, hogy milyen 
vicces lesz a táborban, amikor késik az őrs és a napos tiszt azt kiabálja, hogy KÓSZA LE-
GYEK!!! (ha-hö-he-hi). 
Végül arra jutottunk, hogy mivel vegyes őrs vagyunk, nem választunk se állatnevet, se növény-
nevet, így maradt a gomba. A Susulykát emlékeim szerint azért választottuk, mert olyan kis cuki, 
kedves név, de egyébként csak óvatosan, mert a több tucat susulyka fajtából mindegyik mérge-
ző. 
Jelenleg velem együtt 7 aktív tagja van az őrsnek, természetesen mi nem vagyunk mérgezőek. :) 
  
 
 
 
Griff raj 

 
A Griff raj 2013 őszén alakult meg a Sólyom és a Jaguár 
őrs tagjaiból. A névválasztás oka főként az volt, hogy va-
lamilyen módon megjelenjen mind a két őrs. S mivel a 
Griff egy sas fejű oroszlán, ami már majdnem egy sólyom 
fejű jaguár, így tökéletes volt. Nagyon erős volt a mezőny  
de a Griff győzött. Az elmúlt lassan másfél évben több kö-
zös programunk is volt, köztük egy majdnem tanyázás és 
egy nagyon jól sikerült tábori portya is. 
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BÁL 
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AZ ÉVSZAK 

Könyv: Az őszi alkony sárkányai 
Barátságuk egy életre szólt, ám hosszú évekre különváltak útjaik. Most ismét összegyűlnek, 
bár mindegyikük titkokat rejt a szíve mélyén. Mesélnek egymásnak a háború árnyékába vesző 
világról, különös szörnyekről, mítoszokról, legendák szülötteiről, de titkaikról mindaddig hallgat-
nak, amíg nem találkoznak egy gyönyörű, bánatos nővel, aki kristálypálcája fényénél egyre mé-
lyebbre vezeti hőseinket az árnyakba, és mindörökre megváltoztatja életüket és a világ sorsát.   
 
Film: A Madagaszkár pingvinjei 
Megjelenés november 26.: A szuperkémek nem az égből pottyannak, hanem a tojásból bújnak 
elő. Íme, a nemzetközi kémvilág legtitkosabb, legizgalmasabb és legviccesebb madarai: Kapi-
tány, Kowalski, Rico és Közlegény. A győzhetetlen csapat ezúttal rendkívüli kaland felé totyog: 
Dr. Octavius Vízagy világuralomra törő fő gonosz keze egyre messzebbre ér el - talán mert 
nyolc van neki. A pingvinek kénytelenek egyesíti erőiket egy földalatti szervezettel, az Északi 
Széllel, hogy együtt szálljanak harcba a közös ellenség ellen. 
A két cég munkamódszerei meglehetősen különböznek, de ha le akarják győzni ravasz ellensé-
güket, akkor mégis állt vállnak, szárnyat szügynek vetve kell harcolniuk. Különben a világ fur-
csa változásokon mehet keresztül.  
 

A helyes m
egfejtőket ajándékban részesítjük!  :D

 

Vers: Hárs László: Levél az erdőből 
 
Az erdőből egy levelet 
hozott a posta reggel, 
egy száraz tölgyfalevelet, 
néhány sor zöld szöveggel. 
 
Az állt rajta, hogy eljött az ősz, 
a nyáridőnek vége, 
most már a néma télre vár 
az erdő és vidéke. 
 
A mackó barlangjába bújt, 
elköltöztek a fecskék, 
a tisztásoknak zöld füvét 
lerágták mind a kecskék, 
 
nem hegedül a zenekar; 
nagy most a tücskök gondja, 
és újdivatú kalapot 
nem visel már a gomba. 
 
Szétosztotta a körtefa 
a fanyar vackort régen, 
nincsen levél a bokrokon, 
és pitypang sincs a réten. 
 
Minden lakó elrejtezett, 
Üres az erdő, árva. 
S a szélső fán egy tábla lóg: 
 és pitypang sincs a réten.  
   
Minden lakó elrejtezett,  
üres az erdő, árva.  
S a szélső fán egy tábla lóg:  
Téli szünet van, zárva.  
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ÉRDEKESSÉGEK — REJTVÉNYEK 

 Nagyobb eséllyel öl meg egy aszteroida, mintsem, hogy megnyerd a lottó 5-öst. 
 
A bébi koaláknak először anyukájuk ürülékét kell enniük, hogy képesek legyenek meg-
emészteni az eukaliptuszt. 
 
Egy 2013-as kutatás szerint a gyorséttermi jegek koszosabbak, mint a WC- csészében a víz. 
 A béka nem tud anélkül nyelni, hogy becsukná a szemét, mivel a szemgolyói segítségével 
nyomja le a falatot a gyomrába. 
 
 Az emberek fején átlagosan 100.000 hajszál van, míg egy vidra testének minden egyes 
négyzetcentiméterén 160.000 szőrszál található. 
 
Egy tehén naponta közel 140 liter trágyát produkál. Ez alapján, két tehén egy nap alatt meg-
töltene egy egész fürdőkádat… 
 
A gravitáció miatt egy fa elméletileg maximum 130 méter magasra nőhet meg. 
Egy Gameboy-ban lévő technológia meghaladja azt a számítástechnikai teljesítményt, ame-
lyet arra szántak, hogy az embert a Holdra repítsék.          
    

 Vicce:  
 
- Honnan lehet felismerni a skót házát? 
- Ki van rakva a WC papír száradni. 
 
Két gyerek beszélget a diáktáborban: 
- Képzeld, az én falumban egy ember 1800-ban szü-
letett. 
- Nahát! Akkor most éppen 214 éves! 
- Dehogyis! Már rég meghalt.  
 
 
 
Mondása: 
 
Ősz van, gondoltam a lehulló levelekről, pedig csak 
a postás esett le az emeletről. 
 
 
 
Honlapja 
 
http://400asok.hu/ 


