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A 400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat hivatalos újságja XXVIII. évf. II. szám, ősz-tél 

Ami elromolhat, az el is romlik.      Edward Murphy 
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LAPSZÉLE 

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit je-

lent,  

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt  

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.  

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága  

s remélem, testem is majd e földbe süpped 

el.  

Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel  

egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,  

tudom, hogy merre mennek, kik mennek az 

uton,  

s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alko-

nyon  

a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.  

Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,  

s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,  

annak mit rejt e térkép? gyárat s vad lakta-

nyát,  

de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd ta-

nyát,  

az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,  

míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,  

erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,  

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,  

s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyár-

üzem,  

az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,  

piros zászló kezében, körötte sok gyerek,  

s a gyárak udvarában komondor hempereg;  

és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,  

a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,  

s az iskolába menvén, a járda peremén,  

hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,  

ím itt e kő, de föntről e kő se látható,  

nincs műszer, mellyel mindez jól megmutat-

ható.  

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,  

s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mi-

kép,  

de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,  

és csecsszopók, akikben megnő az értelem,  

világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,  

míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,  

s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők fe-

lelnek.  

 

Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji 

felleg.  

 

 

 

 

Szerintem ez egy nagyon szép és elgondolkodtató vers. Érdemes mindenkinek egy kicsit, 

egy-két percet gondolkodni rajta. 

 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 
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VÉRFAGYASZTÓ JEGESMEDVE TÚRA 

Tudniillik Atikáról, hogy nála 10 km (12,5 At*) az nem túra, 15 km fél túra, 20 km egy 
kellemes margitszigeti körséta, 30 km, már egy Soproni Spártainak elmegy egynek, na és 
ha 40 km (50 At*), ahol min. 1000 m szint van, akkor esetleg megtörténhet az, hogy elfárad 
(De a mi Bölcsvezérünk sosem fáradni el). És február elején alkalom esett arra, hogy 
megtapasztaljuk, hogy mitől döglik a selmecbányai (a kőbányaitól ;) . 
 
Reggel nagyon korán keltünk, de megérte mivel kirándulni mentünk, ami már nagyon 
régen nem volt. Eredetileg korosztályos programnak indult az Áfonya őrssel, de sajnos 
nem tudtak eljönni. 
Így tehát a Jegesmedve őrs útnak indult vonattal a Nyugati pályaudvarból egyenesen a 
Börzsönybe. A vonatról buszra szálltunk majd gyalog folytattuk utunkat a nagy sárban, ami 
persze rajtunk nem fogott ki, kivéve a Matyi kamásliján. Ahogy egyre feljebb értünk a 
hegyen egyre több hókupaccal találkoztunk és egyre hidegebb is lett, majd 350-400 méter 
felett már mindent hó fedett be. Lépteink alatt ropogott a hó és elkezdett szemerkélni az 
eső, kicsit szaporábbra vettük a tempót. Amint megpillantottuk a hegycsúcsot egy 
sífelvonót láttunk, ami egy turistaházhoz vezetett minket. Kicsit bemenekültünk az eső és 
hideg elől, hogy szusszanjunk egyet, megbeszéltük merre tovább és közben 
megebédeltünk. A hegycsúcsról már csak lefelé vezetett utunk és az irányt Királyrét felé 
vettük. Ott felszálltunk a kisvasútra, majd átszálltunk a gyors vonatra, ami a Nyugati 
pályaudvarra vitt vissza minket. 
Összegezve kellően lefáradtunk és átáztunk alulról-felülről, de én nagyon jól éreztem 
magam és a többiek is így vannak vele, főleg a felejthetetlen hócsata miatt. 
 
Benedek  
   *At: Attila (itt: hosszmértékegység) 
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BESZÁMOLÓ - CSAPATTANYÁZÁS 

 
Én nagyon élveztem a 
tanyázást, számomra talán 
eddig a legjobb volt. Nagyon 
sokat játszottunk, de 
kirándulni is voltunk. Minden 
napra volt program, szóval 
unatkozni nem volt időnk. A 
keretmese az Így neveld a 
sárkányodat volt, amihez 
játékokat, programokat 
szerveztek. Volt olyan játék, 
hogy kimentünk este a közeli 
rétre, ahol „sárkányok” voltak 
és az embereknek az volt a 
feladatuk, hogy minél több 
világítós rudat eljuttassanak 
egy adott emberhez. 
Mentünk még múzeumba a 
helyi faluban, ami nagyon 
érdekes volt és ott 
megmutatták, milyen volt 
régen a házuk, szokásaik. Az 
utolsó nap előtti este tüzet is 
raktunk és mályvacukrot 
sütöttünk, miközben 
énekeltünk és játszottunk. 
Másnap elmentünk misére, 
majd takarítottunk és már 
indultunk is. Remélem még 
sok ilyen élményben lesz 
részünk. 

Az első beszámolót a tanyázásáról az Áfonyáktól 
kaptuk: 
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BESZÁMOLÓ - CSAPATTANYÁZÁS 
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ROSSZ HÍR 

Elfogyott az összes zöld 
ételszínezék. 

JÓ HÍR 

Hamarosan kezdődnek a tanyázások. 

NAPTÁR 

Program Időpont Kiknek 

Évkezdő 
csapatprogram  

Szeptember 29. szombat  Csapattagok, újoncok, 
szülők  

Őszi tanyázás  Október 19-22. péntek-hétfő Csapattagok  

Csapatkorcsolyázás Február 9. szombat Csapattagok  

Tavaszi korosztályos 
tanyázások 

Érdeklődni a vezetőknél. Csapattagok  

I. Cserkészkerületi 
számháború 

Március 14. csütörtök Csapattagok, meghívottak 

Csapatkirándulás  Április 28. szombat  Csapattagok  

Karbantartó nap Május 25. szombat Csapattagok  

Előőrs  Július 5-8. péntek-hétfő 14 éven felüli csapattagok, 
meghívottak  

Csapattábor  Július 8-16. hétfő-kedd Csapattagok  
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DOBOM A LABDÁT 

Dobom a labdát Sándor Attilának és kérdezem tőle, hogy mi vett rá arra, hogy az 
EuroJam-en (European Jamboree) csárdavezető légy és mi motivál a munkádban? 
 
Ezen magam is sokat gondolkoztam. Légyegében hirtelen felindulásból döntöttem úgy, hogy 
valami feladatot vállalok a következő nemzetközi programon. 
Úgy történt, hogy 2018 nyarán volt a CEJ (Central European Jamboree) és mivel 4-5 (nem 
emlékszem pontosan) résztvevő volt a csapatból lementem meglátogatni őket. Amikor 
leértem egy legnagyobb jóindulattal is káoszos tábort találtam. Több ismerősömmel 
beszélgettem, sok oldalról volt probléma. Aznap este miután bosszúsan hazaértem vettem 
észre, a Magyar Cserkészek nevű facebook oldalon Faragó Tomi EuroJam Magyar 
Kontingens vezető különböző pályázatait. Arra gondoltam, hogy hát ez egész jó poén lenne 
és megkerestem azt, ami leginkább illik hozzám. 2015 Japánban a Világ Jamboree-n 
Csárdába dolgoztam így arra gondoltam, hogy az akkor is jó buli volt, megpróbálkozok vele 
én is. Mondanom sem kell sikerült a jelentkezés, később ugyan kiderült, hogy nem volt 
rajtam kívül más jelentkező a posztra. :D Motiváció nagyon egyszerűen érkezett. Konkrétan 
szabadkezet kaptam egy hatalmas projekthez. Csak a fantáziámra van bízva minden. 
Nyilván vannak elvárások, de az élvezeti faktor sokkal nagyobb. Jó belegondolni, hogy amit 
egyszer egy vonatút alatt kigondoltam jövő nyáron, ha minden jól megy, akkor megépítve 
működni fog. Ez minden fáradságot megér. De persze segítségem is van, Ági és Enci. Ágit 
szerintem nem kell bemutatni, a Kivik őrsvezetője. Enci egy I. kerületi cserkész anyuka, 
akinek ez, ha jól tudom, a negyedik csárdája lesz.  
Maga az EuroJam 2020 nyarán lesz, de március 1-től lehet jelentkezni. Korhatár 14 év. A 
negyedév link-je remélem az Euro Jam oldalunk lesz. ;) Mindenkit buzdítok a jelentkezésre 
nagyon jó móka lesz. 

A növények titkai 

  Ha a növényekre gondolunk valószínűleg nem az a szó fog 

eszünkbe jutni először, hogy izgalmasak. Maximum az, hogy 

szépek, de általában fel se figyelünk rájuk. Ott vannak mindenhol a 

hűtőtől kezdve, az ablakpárkányon át, a város minden zugában, de 

olyan lassan nőnek és mozognak, hogy számunkra majd teljesen 

érdektelenek. Pedig rengeteg érdekes titkot rejtenek. 

1960-ban egy CIA-ügynök egy hazugságvizsgálót kötött egy növényre és 

vizsgálni kezdte a növény reakcióit a különböző ingerekre. A növény rengeteg 

dologra reagált, pl.: az öntözésre, simogatásra, arra, ha valaki volt a szobában, 

és arra is, ha bántották. Sőt, még arra is reagált, mikor csak gondolatban 

fenyegette meg. Nagy előre lépés történt 1983-ban mikor két kutató 

kijelentette, hogy a nyárfák kommunikálnak egymással. Persze először 

mindenki kinevette őket és nem vették komolyan a kutatásukat, de kis idővel 

később kiderült, hogy tényleg igazuk van. A nyárfák, ugyanis fenol-

vegyületekkel kommunikálnak, és ezekkel figyelmeztetik egymást a veszélyre.  

Ez csak pár példa volt, de a növények szerintem rettentően izgalmas élőlények, 

és sokkal több figyelmet érdemelnek, mint amennyit általában szentelünk 

nekik. 

EXTRA 
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AZ ÉVSZAK 

Könyve:  Szerb Antall: Utas és holdvilág 
Egy budapesti vállalat igazgatójának fia, Mihály feleségével, Erzsivel 
éppen nászútjukon vannak Velencében. A házaspár találkozik Mihály 
gyermekkori barátjával, Szepetneki Jánossal, aki ahogy jött, olyan 
hirtelen távozik. Mihályt azonban felzaklatja a találkozás, így úgy dönt, 
megosztja feleségével kamaszkorának történetét.  
 
Filmje: Volt egyszer egy Hollywood 
A történet 1969 nyarán, Los Angelesben játszódik majd, a sztori 
főhőse pedig egy tévészínész, aki egy sikeres sorozat után 
megpróbál utat törni Hollywoodba. Társa, aki egyben dublőre is 
ugyanerre vágyik. Mindeközben a filmipart megrázza az állapotos 
Sharon Tate halála, akit Charles Manson és szektája gyilkolt meg. 
 
Zenéje: Ennio Morricone - C’era Una Volta Il West 
Ezt egy pali hallgatta amíg buszoztunk Nagybörzsöny felé. 

Verse: Juhász Gyula: Anna örök 
 

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál  
Emlékeimből lassan, elfakult  
Arcképed a szívemben, elmosódott  
A vállaidnak íve, elsuhant  
A hangod és én nem mentem utánad  
Az élet egyre mélyebb erdejében.  
Ma már nyugodtan ejtem a neved ki,  
Ma már nem reszketek tekintetedre,  
Ma már tudom, hogy egy voltál a 
sokból,  
Hogy ifjúság bolondság, ó de mégis  
Ne hidd szívem, hogy ez hiába volt  
És hogy egészen elmúlt, ó ne hidd!  
Mert benne élsz te minden félrecsúszott  
Nyakkendőmben és elvétett szavamban  
És minden eltévesztett köszönésben  
És minden összetépett levelemben  
És egész elhibázott életemben  
Élsz és uralkodol örökkön, Amen. 

Viccei:  
 
Móricka, Pistike, Arisztid és Tasziló, a Nyuszika, 
a Medve, a Farkas, a Róka, az ügyvéd, Jean, 
Kohn és Grün, az agresszív kismalac, a szőke 
nő, a rendőr, a skót, az öreg székely és a fia, az 
anyós, az amerikai, az orosz és a cigány be-
mennek a kocsmába. A kocsmáros csodálkozva 
kérdi: 
– Mi ez, valami vicc?” 
 
Mondása: 
 
Az igaz ember járta ösvényt mindkét oldalról 
szegélyezi az önző emberek igazságtalansága 
és a gonoszok zsarnoksága. Áldott legyen az, ki 
az irgalmasság és a jóakarat nevében átvezeti a 
gyöngéket a sötétség völgyén, mert ő valóban 
testvérének őrizője és az elveszett gyermekek 
meglelője. Én pedig lesújtok majd tereád hatal-
mas bosszúval és rettentő haraggal, és amazok-
ra is, akik testvéreim ármányos elpusztítására 
törnek, és majd megtudjátok, hogy az én nevem 
az Úr, amikor szörnyű bosszúm lesújt rátok!  
 
/Jules Winnfield / 
 
Honlapja: 
 
http://
eurojam2020.cserkesz.hu/ 



9 

 

ÉRDEKESSÉGEK - REJTVÉNYEK 

Érdekességek: 
 
Több csirke van a földön mint ember. 
 
A Húsvét-sziget Chiléhez tartozik. 
 
Az első fényképet Joseph Nicéphore Niépce készítette 
1826 vagy 1827-ben. 
 
Levi Strauss a világhírű Levi Strauss & Co. vállalat 
alapítója német volt. 
 
Fidel Castro 2016-ban halt meg. 
 
A The Beatles nevű zenekar még kettő tagja életben van. 
 
Létezik olyan, hogy valaki saját magát hipnotizálja, ez az 
önhipnózis. 
 
A legnagyobb neutroncsillag 2,3-szor nehezebb a Napnál, 
viszont alig 20 km az átmérője. 
 
Volt olyan ember, akinek 24 személyisége volt egyszerre. 
(Róla mintázták a Széttörve c. film főszereplőjét.) 

 
 

Rejtvények: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egyéb kérdések: 
 
• A lapszélénél lévő kép melyik településről készült? 
• Az évszak zenéje melyik film filmzenéje? 
• A Városligeti Műjégpálya hányadik kerülethez tartozik? 
 
A legtöbb helyes válasszal rendelkező megfejtőt ajándékban részesítjük! 

Hirdetőfelület 


