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A 400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat hivatalos újságja XXX. évf. I. szám, nyár 

„A munkás beleteszi az életét a 
tárgyba; de az immár nem az 

övé, hanem a tárgyé.” 
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Köszönet Sándor Attilának. 

LAPSZÉLE 

Túlvagyunk az előző tanéven és jöhet is már az újabb. De még egy ideig időzzünk el 

merengve az előző időszakon. 

Tavasszal költöztettük a csapatraktárt és egyben költözni kellett a csapatotthonból is, így a 

közeljövőben nem biztos, hogy zökkenőmentesek lesznek az őrsgyűlések A nyár álltalában 

mindenkinek egy elég mozgalmas része az évének. Sokaknak (mint például nekem is) a 

cserkésztábor egy kiemelt eseménye ennek az időszaknak így nem mindegy hogyan 

emlékszünk vissza rá. Néhányan arra emlékezhetnek hogy irdatlanul sokat kellett dolgoznia 

az előőrsnek (még egyszer külön köszönet Atikának és Norbinak hogy lekaszálták a 

bozótot), valakinek az ugrik be ahogyan az aranycikeszeket keresgéljük fűben vagy éppen 

a fákon, de az is lehet, hogy a GH brillírozó fogásai. Akárhogy is fontos, hogy ne csak egy 

varázspálcát, egy felvarrót vagy esetleg egy nyakkendőt vigyünk haza, hanem mindenkinek 

megmaradjon legalább egy olyan emléke a táborról amire a későbbiekben emlékezni tud. 

Mert akármit is csinálunk egy táborban nem az ott kapott/készített dolgokat visszük haza, 

hanem az emlékeket amik évek múltával is bennünk élnek. Nem tudhatjuk mennyi időt 

tölthetünk el barátainkkal és, hogy az Úristen kinek milyen utat rendelt; a lényeg, hogy 

élvezzük ki azt az időt ami rendelkezésünkre áll, mert a felnőtt lét sokkal korábban érkezik 

mint azt gondolnánk. 

Szeretném ha ezentúl nem csak úgy tekintenénk a programokra, hogy megint egy kötelező 

fárasszuklemagunkathétvégére kiruccanásra, hanem mint egy lehetőségre amivel 

gazdagabbak lehessünk mind testileg, mind lelkileg. Isten segítsen ebben benneteket! 

 

           /\ 
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TÁBOR - KÉPEKBEN 
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BESZÁMOLÓ - TÁBOR 

A mostani tábor Apostag közelében volt a Duna árterében, ahol már nagy szeretettel 

vártak minket a szúnyogok. Bár tény, hogy marok-számra lehetett csapdosni őket, de 

senkit sem kellett ügyeletre szállítani vérveszteség miatt, úgyhogy ha úgy vesszük ez 

egy pozitívum.  

Az előőrs példamutatóan helyt állt a csekély létszám és a hatalmas bozót ellenére és 

a munka mellett vasárnap még a falu templomában tartott misén is szívesen látták 

őket. Aztán megérkeztek a Roxfortba a diákok és egyből azzal kezdték hogy 

beosztották őket a házaikba. Ezek után sok nagyon tartalmas játékon vehettek részt 

a tanulók hogy a pontversenyben ők bizonyulhassanak a legjobbak. Meg kell említeni 

a Kviddics mérkőzéseket amik a történelem legszorosabb menetei voltak. Mindennek 

a csúcspontja a Smágus Susa volt, ahol volt világbajnokságot megszégyenítő 

szurkolás, fejvesztett kincskeresés és egy szép nagy eső volt, így nem igazán 

lehetett befejezni a mérkőzéseket.. 

Minden kis hibájával együtt nagy élmény volt ez a tábor is 
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BESZÁMOLÓ - TÁBOR 
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ROSSZ HÍR 

Zoli eltörte a kulcscsontját. 

JÓ HÍR 

Most ünnepli csapatunk a 30 éves 
jubileumát 

NAPTÁR 

Program Időpont Kiknek 

Évkezdő 
csapatprogram  

Szeptember 21. szombat  
Csapattagok, újoncok, 
szülők  

Őszi tanyázás  Október 25-28. péntek-hétfő Csapattagok  

Csapatkarácsony December 21. szombat Csapattagok  

Tavaszi tanyázás Időpont később Csapattagok  

I. cserkészkerületi 
számháború 

Időpont később 
Csapattagok, meghívottak 

Karbantartó nap Május 30. szombat Csapattagok  

Előtábor 
Július 2-5. péntek-hétfő 

14 éven felüli csapattagok, 
meghívottak  

Csapattábor  Július 5-14. hétfő-kedd Csapattagok  
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DOBOM A LABDÁT 

Dobom a labdát Farsang Mátyás és kérdezem tőle, hogy mi motiválja leginkább a 
Habverő szerkesztésekor.  
 
Nálam a motiváció kérdése elég összetett, mivel igazán egy helyről kapom. 
 Elsősorban az őrsvezetőm motivál rettenetesen sokat ő az aki nélkül valószínűleg nem 
végeznék semmivel, ha ő nem állna mögöttem. Hihetetlenül sokat segít a hattér munkákba 
és hasznosabbnál-hasznosabb ötlettekkel lát el és bíztat napról-napra, hogy nem hiába 
dolgozok ezen. Ott van még Koppány is aki eszméletlen energiával és jókedvvel veti magát 
bele feladatokba és közben a hatalmas lelkesedéséből rám is ragad valami. És végül ott van 
a legnagyobb része; ti. Ti, akikről tudom, hogy az amibe energiát fektetek fog néhány 
kellemes percet okozni nektek. És ennyi nekem már elég, hogy örömmel vethessem bele 
magam a munkába. 

Csapatfotózás, avagy olyan őrsök amikről tán soha nem hallottál. 

EXTRA 

Kiwi őrs Áfonya őrs 

Griff raj 

Sólyom őrs Sas őrs 

Kobra őrs 

Jegesmedve 
őrs 

Gekkó és 
Róka őrs 
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AZ ÉVSZAK 

Könyve: Hollós Korvin Lajos: A Vöröstorony kincse 
A regény II. Rákóczi Ferenc idejében játszódik. Főhőse Eke Miska 
hegyaljai parasztfiú, akinek családját és barátait kiirtották a labancok, 
neki magának is el kellett hagynia otthonát. így lett belőle Bujdosó 
Miska, aki társaival együtt próbálja megmenti a fejedelem elrabolt 
kincsesládikóját, és sok izgalmas esemény után visszajuttatni hozzá. 
Ugyanakkor élete nagy vágya is teljesülhet: beállhat a kuruc seregbe 
katonának.  
 
Filmje: Az ördög jobb és bal keze  
Kicsit csalunk és visszamegyünk az időben és elérkezünk Bud Spencer és Terence Hill 
párosának talán az egyik legjobb filmjéhez. A film a western korszak hamisítatlan hangulatát 
hozza a Bud Spencer filmek könnyed humorával és a komikus bunyóival ami összeségében 
egy nagyon tartalmas és szórakoztató estét adhat az arra érdeklődőknek. 
 
 
Zenéje: Elvis Presley - Can’t Help Falling in Love 
Haladunk beljebb az időben és jöhetnek már a populárisabb számok. 

Verse: Ady Endre: Hazamegyek a 
falumba 
 

Szigorú szeme meg se rebben, 
Falu még nem várt kegyesebben  
Városi bujdosóra. 
 
Titkos hálóit értem szőtte 
S hogyha leborulok előtte, 
Bűneim elfelejti. 
 
Vagyok tékozló és eretnek, 
De ott engem szánnak, szeretnek. 
Engem az én falum vár. 
 
Mintha pendelyben látna újra 
S nem elnyűve és megsárgulva, 
Látom, hogy mosolyog rám. 
 
Majd szól: „Én gyermekem, pihenj el, 
Békülj meg az én ős szívemmel 
S borulj erős vállamra.” 
 
Csicsijgat, csittít, csókol, altat 
S szent, békés, falusi hatalmak 
Ülnek majd a szívemre. 
 
S mint kit az édes anyja vert meg, 
Kisírt, szegény, elfáradt gyermek, 
Úgy alszom el örökre. 

Viccei:  
 
Első nap Peti hazajön a suliból és kijelenti. 
-Na ide sem megyek többet. 
-Miért? - kérdi a mama. 
-Mert olvasni még nem tudok, beszélgetni meg 
nem engednek. 
 
Két úr a kávéházban. 
-Hány óra van? 
-Tíz perc múlva hat. 
-Te igazán boldog ember lehetsz hisze te azt is 
tudod már, hogy mi lesz tíz perc múlva. 
 
- Na, gyerekek - mondja a tanár -, ma lesz 
annak a napja, hogy bebizonyítom nektek a 
Thales-tételt. 
Ne strapálja magát tanár úr—szól közbe Misi.  
- Elhisszük magának becsszóra.. 
 
Mondása: 
 
„Amikor belátjuk, hogy a saját életünket csak mi 
élhetjük, akkor kezdhetünk el változni napról 
napra.” 
 
/Tommy Orange/ 
 
Honlapja: 
 
https://hu.wikipedia.org/
wiki/Lengyelország 
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ÉRDEKESSÉGEK - REJTVÉNYEK 

Érdekességek: 
 
A görögdinnye zöldség. A Tökök és az uborkafelekhez tartozik. 
 
A Balaton elnevezés a szláv blato szóból származik, mely 
mocsarat, lápot, sarat jelent.  
 
1882-ben Thomas Edison asszisztense vetette fel először az 
ötletet, hogy a karácsonyfákra tegyenek izzókat?. 
 
A Holdon 2 db golf labda található. 
 
Az Uránuszon az utolsó nyár 21 éve volt. 
 
Kétszer annyi bicikli van a földön mint amennyi autó. 
 
A legmagasabb hőmérséklet, amit az Antarktiszon 
mértek (1974. Január 5-én) az 14,6 Celsius volt. 
 
Mindössze 8 medvefajt különböztetünk meg. 
 
Autóval 150 évig kellene egyfolytába menni, hogy elérd a 
Napot. 
 
1870-ig az Egyesült Államokban a karácsony hivatalosan 
nem számított ünnepnapnak. 
 
1 csésze kávéhoz szükséges kávészemek előállításához 
140 liter vizet használnak fel,  1 kg rizshez 5000 liter vízre 
szükség. 

Rejtvények: 
 
• Három bölcs elmegy a legnagyobb bölcsek bölcséhez, hogy megtudják tőle, ki közülük a 

legbölcsebb. A bölcsek bölcse elovesz öt kalapot: három feketét és két fehéret. Feltesz a 
bölcsek fejére két feketét, és egy fehéret, de a bölcsek nem tudják, hogy az öt kalapból 
melyeket teszi vissza a szekrénybe. Mindenki látja továbbá a másik kalapját, csak a 
sajátját nem. A bölcsek feladata kitalálni a saját kalapjuk színét. Egy ideig gondolkodnak, 
végül az egyikük feláll és megmondja, hogy a kalapja színe fekete. Hogyan gondolkodott? 

 
•   A B vonat közeledik az állomáshoz, de hamarosan utoléri az A gyorsvonat, amelyet 

előre kell engednie. Az állomáson a fő vágányról elágazik egy mellékvágány, ahová egy 
időre vagonokat lehet kitolni a fővágányról. A mellékvágány azonban olyan rövid, hogy 
csak a B vonat egy része fér el rajta. Hogyan engedje előre a B vonat az A vonatot?  

 
•   Négy katona szeretne átjutni egy hídon, ami 18 perc múlva robban. Éjszaka van, és a 

sötétben csak elemlámpával tudnak közlekedni, viszont mindössze egy elemlámpájuk 
van. Ráadásul a híd keskeny és egyszerre csak ketten tudnak átkelni rajta. A katonák 
közül néhányan megsebesültek, ezért egyesek lassabban, mások gyorsabban tudnak 
átmenni. Ha egyedül kéne menjenek, akkor rendre 1, 2, 5 és 10 perc alatt érnének át a 
hídon, és természetesen ugyanennyi idő visszafele is. Ha viszont két katona együtt megy, 
akkor a lasabbik ideje számít. Hogyan érhetnek át biztonságban a hídon?  

 
 
A legtöbb helyes válasszal rendelkező megfejtőt ajándékban részesítjük! 


