BESZÁMOLÓ - KÜLÖNSZÁM
A 400. sz. Szent Péter és Pál cserkészcsapat hivatalos újságának különszáma
Készült a 2008-as Michigan International Camporee beszámolójára 2008 őszén.

INTERJÚ AZ INTERNETEN
Ezt a kis interjút egy nagyon kedves kenyai ismerősömmel készítettem, akivel egy tábori ebédszünetben ismerkedtünk meg. Már az első percben kiderült, hogy az előző évben
megrendezett világdzsemborin mindketten a Dűne névre hallgató altábor lakói voltunk, és
innentől kezdve rengeteg közös téma adódott.
A vele készített beszélgetésből remélem, mindenki kap egy kis ízelítőt, hogy mit jelent
a MIC és maga a cserkészet egy másik nemzetből való „világjáró” számára.
- Kedves Daniel! Első kérdésként hadd érdeklődjem a felől, hogy
honnan érkeztél?
- Nairobiból, Kenya fővárosából. Kenya Kelet-Afrikában található, nyugatról Uganda, dél-nyugatról Tanzánia, délről az Indiai
óceán, keletről Etiópia, északról pedig Szudán határolja.
- Mennyi idős is vagy pontosan?
- 1974-ben születtem.
- Milyen nyelveket beszélsz?
- Az ország hivatalos nyelve az angol, ezen kívül még a szuahélit
beszélem. Ez amolyan helyi nyelv, amit mindenki ért, de azért az
iskolákban is tanítják.
- A szüleid beszélik mindkét nyelvet?
- Apukám igen, anyukám csak a szuahélit érti. Én szeretnék még
más nyelveken is megtanulni pl. spanyolul.
- Mikor kezdtél el cserkészkedni?
- Már nem is emlékszem pontosan, csak arra, hogy 12 éves voltam, és tetszett, amit a cserkészek az iskolánkban csináltak. (A kenyai csapatoknak inkább az iskolák és különféle intézetek adnak otthont, mint a plébániák.) Minden percét nagyon élveztem az őrsgyűléseknek, és
eljártam a táborokba.
Tudod, amikor cserkészek között voltam, nem éreztem, hogy szegény vagyok. Azt
éreztem, hogy rengeteg lehetőség van az életben, amit ez a hatalmas család kínál a számomra, pl. hogy új embereket ismerhetek meg.
- Mivel foglalkozol jelenleg? Úgy értem, mi a munkád?
- Eredetileg villamosmérnök vagyok, de már egy ideje nem találok a végzettségemnek megfelelő állást. Jelenleg a cserkész mozgalomnak dolgozom: én felelek biz. programokért és
helyszínekért. A legtöbb időmet a cserkészetnek szentelem. Mivel errefelé elég nagy a szegénység, szeretek segíteni a gyerekeknek és adott esetben meglátogatni őket otthon, a családjaiknál. Ez amolyan szociális munka, amit önkéntesként végzek.
- Milyen a tisztséget töltesz be a cserkészcsapatodnál?
- Jelenleg területi összekötő vagyok, ill. egy gimis lányokból álló cserkészcsapat parancsnoka. Pár héten belül indulunk egy 5 napos expedícióra, lehet csatlakozni!
- Ha jól tudom te voltál a MIC-en a kenyai kontingens vezetője…
- Igen, és 2004-ben is én voltam.
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INTERJÚ AZ INTERNETEN
- Akkor ez azt jelenti, hogy…
- …hogy ez a 2. MIC-m. 2004-ben volt az első, 2007-ben részvettem a világdzsemborin,
most pedig újra MIC – egy szóval nem panaszkodhatom! Nagyon élvezem, azt kívánom,
bárcsak minden évben eljuthatnék egy ilyen nagy, nemzetközi eseményre!
- Mesélj, konkrétan mi hozott el téged ebbe a táborba?
- Szerettem volna még többet megtudni a világról, még
több embert megismerni és új barátságokra szert tenni.
Azt hiszem, elmondhatom, hogy ez sikerült! (Mosoly.)
- Igen, ezt megerősíthetem. Szép, hogy ennyit utaztatok
egy egyesült államokbeli, nemzetközi táborban való részvétel miatt. Mennyit is pontosan?
- Először Nairobiból Dubaiba repültünk: 6 óra, majd onnan átszállással New Yorkba: 12 óra, ahonnan egyenes út vezetett Detroitba: 2 óra. A repülőtérről a fogadócsaládhoz 1 óra volt eljutni, majd plusz hármat jelentett a tábor. Hú, el is
vesztem itt a nagy számolgatásban… Szólj, ha te megtaláltad a választ a kérdésre!
- Nos, ha jól számoltam, ez 20 órát jelent –persze csak a földet érésig! Nagy kontingenssel
jöttetek? Mekkora volt a létszám?
- Sajnos csak egy cserkésszel és négy IST-taggal tudtuk képviseltetni magunkat az idén.
Igaz, hogy nekünk, harmadik világbeli országoknak nem kellett kifizetni a tábordíjat, a repülőjegy ára viszont így is 2000 dollár volt (kb. 300.000 Ft –a szerk.), amit elég nehéz előteremteni.
- Kikkel táboroztatok együtt?
- Hondurasiakkal és amerikaiakkal, de nagyon sok más nemzetiségű cserkésszel is sikerült
megismerkednem.
- Mint például?
- Például Kazahsztán, Kanada, Taiwan, Argentína, Dánia, Trinidad és Tobago és természetesen Magyarország.
- Ezt örömmel hallom! Melyik program tetszett a legjobban?
A lövészet, a kézügyességi feladatok és az álomfogó készítés. Az ott készített álomfogót
most is használom, pl. tegnap fogtam vele egy álmot, amiben te eljöttél Kenyába…
(megj: igaziból az álomfogó rossz álmok megfogására szolgál, de ez sem rossz…)
- Vigyázz, mert egyszer még tényleg meglátogatlak… A mi kontingensünk a michigani ott
tartózkodás után még elment körülnézni Washington,DC-be. Neked volt még valami programod az Egyesült Államokban, miután vége lett a tábornak?
- Semmi különleges, csak eltöltöttem pár hetet a fogadócsaládomnál (akiknél rendesebb emberekkel ritkán találkozni).
- Tervezed, hogy valamikor meglátogatod Magyarországot?
- Hát persze!!!
Réka
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RECEPT - COOKIES
A következőkben egy valódi ropogós, nagy, kör alakú keksz
receptjével ismerkedhettek meg. Ha valaki már legalább egyszer
járt az Egyesült Államokban, tudja, hogy a cookies az a sütemény, ami elmaradhatatlan kelléke a kerti partiknak, iskolai szüneteknek és éjféli nassolgatásoknak…
Többféle változata terjedt el (érdekesség, hogy egy 1920-as
chicagói szakácskönyv már az év minden napjára ajánlott egyegy receptet), mi most azonban egy igazi csokidarabkákkal tarkított verzió elkészítési módját igyekszünk bemutatni.

Csokis süti
Hozzávalók (kb. 20 darabhoz):
-140g liszt
-70g porcukor
-70g barnacukor
-115g vaj
-175g csokiforgács, vagy reszelt csoki
-1 tojás
-1/2 teáskanál szódabikarbóna
-1/2 teáskanál vanília esszencia
-1/4 teáskanál só
Elkészítés:
1. A kétféle cukrot vajjal keverd krémesre a keverőtálban.
2. Üss egy tojást a tálba és keverd a vajas cukorhoz, majd add hozzá a vanília eszenciát,
és jól dolgozd össze.
3. Lassan adagolva add hozzá a lisztet, a sót és a szódabikarbónát, majd még egyszer jól
keverd meg.
4. Most tedd bele a csokiforgácsot és dolgozd úgy össze, hogy a masszában egyenletesen
elkeveredjen.
5. Vajazd meg a sütőlapot, és kis halmazokban tedd rá a csokimasszát, helyet hagyva közöttük, mert sütés közben megnőnek.
6. Süsd kb. 10 percig, amíg majdnem aranybarnák lesznek, akkor szedd őket a rácsos alátétre és hagyd kihűlni.

TIPP: A sütik akkor lesznek jók, ha kívül ropogósak,
a belsejük viszont puha. Tedd őket egy fémdobozba, és
akkor még sokáig frissek maradnak (feltéve, ha nem fogynak el rögtön).

Jó munkát! Jó étvágyat!
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TUDOD-E A VÁLASZT?
Az idén nyáron Amerikába utazó kontingenstagok feltehetően igen, de lehet, hogy
egy-két kérdés még az ő fejüket is gondolkodásra készteti…
A kérdések ált. Chicagóval és az Egyesült Államok fővárosával kapcsolatosak. A megoldásokat a következő Habverőszámban találjátok meg. Aki a 19 kérdésből legalább 15-re
helyes választ küld a szerkesztőségbe papíron, az jutalomra fenheti a fogát!
Mit jelent a DC-tag az USA fővárosának nevében (Washington, DC.)?
Melyik maffiavezér székhelye volt Chicago?
Melyik épületnél nem lehet magasabbat építtetni az USA fővárosában?
Mit jelent a „chicago” szó indián nyelven?
Melyik híres magyar szobra található meg az Egyesült Államok parlamentjében?
Miért nevezik Chicagót „Windy City”-nek, azaz Szeles városnak?
Mi a Capitolium házszáma?
Mi a különleges a chicagói Tribune Tower kapubejáratában?
Ki volt annak az 1871-es chicagói tűzvésznek az okozója, ami után a város
nagy részét újjá kellett építeni?
Miről kapták nevüket Washington, DC. sugárútjait?
Hol épült fel Amerika első felhőkarcolója?
A világ hányadik legmagasabb épülete található Chicagóban?
Miért május 1. a munka ünnepe?
Mi a közös az idei cserkésztábor mosogatóállványa és a washingtoni Iszlám
Centerben található, 20.000 fadarabkából álló szószékben?
Miért hívják Chicagót „Lincoln államának”?
Mi a közös a mi idei cserkésztáborunkban és a Washingtoni Nemzeti Katedrálisban?
Melyik olimpia rendezési jogára pályázik Chicago városa?
Mi a különleges a Washingtoni Nemzeti Katedrális „Űr ablakában”?
Melyik zenei műfaj központja volt Chicago a 20-30-as években?
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NAPLÓK - BESZTOFF
„Réka kicsit hiperaktív volt a kocsiban, de
aztán a repülőn szerencsére lenyugodott... „
„Szerencsére találtunk egy aranyos
olasz bácsit, aki átrohant velünk a reptéren
és megmutatta, hova kell mennünk. Ez a bácsi ezt mind egy sárga maléves láthatósági
mellényben tolta. És el tudott számolni tizenhatig magyarul.”
“A második csoporttal kimentünk az O’Hare reptérre, ugyanis az elveszett csomagjainkról még mindig nem tudtunk semmit.
Éjfél volt, mire odaértünk, így nem tudtunk csinálni semmit. Fáradtan, borongós hangulatban indultunk haza vendéglátóinkhoz, akik
kijöttek elénk a vasútig. Útközben kiderült, hogy már kiszállították
a csomagjainkat, és lőn, tényleg, otthon vártak minket hőn áhitott
hátizsákjaink.”

“Az Úr 2008. esztendejének július havában, annak is a 20. napján,
mely az Úr napja vala, történt vala az Újvilágban, annak is egy Chicago
nevezetű falvában, hogy az eme távoli vidékre szakadt hazánk fiai és
leányai — összeszedvén minden bátorságukat és akaraterejüket —
felkeltek vala az ágyaikból.”
“Az ebéd után továbbindultunk Atticaba. Az amerikai
rádióadók között váltogatva, a sebességkorlátot szigorúan betartva,
viszonylag eseménytelenül telt az út.”
„Be is vásároltunk elég rendesen, Laci tíz pólóval
lett gazdagabb, én néhány pólóval meg egy táskával.
Gondolom a többiek is beszereztek ezt-azt, bár erről
nem rendelkezem megbízható információval.”
„A célhoz érve egyértelművé vált, hogy a lányok
kerültek a legjobb helyre. Jakuzzi, tó, hatalmas ház, alul
játékbarlang csocsóval, biliárddal, léghokival, álomszállás a javából. Ilyen körülmények között nehéz is volt elkezdeni a próbát, némi veszekedéssel és fagyos hangulattal kezdődött a dolog, és még fagyosabban folytatódott, amikor kiderült hogy még mindig nem megy a tánc.
3 órás vérgőzös izzadós táncpróba kezdődött, de három
óra múlva úgy indultunk haza hogy nagyjából megy a
dolog.”
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NAPLÓK - BESZTOFF
„Ezután a többiek elmentek fürdeni, és mi nem tudtunk menni, mert a Peti nem mondta
hogy vigyünk fürdőruhát.”
„A home stay week alatt az egyik legizgalmasabb nap a Cedar Point volt.
Ez a világ legjobb és legveszélyesebb vidámparkja.”
„Én Petivel Andrissal és Rékával kóboroltam, de

először együtt mentünk a nagy zöldön, ami félelmetes
volt. Aztán mentünk az Iron Dragonnal egy kicsi, de bátor
hullámvasúttal. Eztán következett a Mantis, aminek a specialitása az hogy állva kell menni benne közel 60 mp/hval. Peti kívánságára hátramentünk a régi fa hullámvasúthoz, ami nekem szétrázta a belemet és a bal bordáimat.”

“Bence ezalatt szétunta a fejet, mert ő márkás ruhákat akart venni maganak. „

„A vasárnapi nap a 8 órai reggelivel indult
a táborban ugyanis Attilával, Nándival én is
hozzájárulok a tábor programjainak lebonyolításához. Ez az ún. IST (Internetaional Service
Team) amit Nemzetközi Segítő Társaságnak
lehetne lefordítani. Nándival ketten a hagyományos csikós ostorcsattogtatást fogjuk megtanítani a tábor résztvevőinek.”
„Minden kontingens bevonult a saját zászlójával majd felvonták azokat. Utána a táborparancsnok Bruce McCrea beszédével hivatalosan megnyitotta a MIC 2008-at.”

„Reggeli ébredés, menjünk-e a úszni negyed mérföldet,
vagy sem...nem mentünk. Alvás volt.”
„Megérkeztünk. Vártunk. A kajára. Sokat. Aztán ettünk. Kevésbé sokat.”
„Csak az aggódó szülők, ill. a szakmába vágó illetékesek megnyugtatása végett közlöm, hogy fogat természetesen mostunk.:)”
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NAPLÓK - BESZTOFF
„De, hogy ne unatkozzunk, voltak stégek, amikől ugrálhattunk, s mint a nap egyik
fénypontja volt az úgynevezett Blub. Ez egy hatalmas gumi párna. Erre egy stégen levő állványról kellett ráugrani. Miután ráugrottunk, ki kellett mászni a szélére. Aztán amikor a következő ember ugrott, akkor felpattantunk és ...ééés ....éééééééés akkorát csobbantunk a
vízbe, hogy csak úgy loccsant és fröccsent meg placcsant, hogy csak na.”
„Az International Night során rengeteg színes előadást láttunk. Kiemelném a
Taiwaniakat a fantasztikus legyezős táncukért, a Jordánokat, és a Trinidad és Tobagoiakat a
fergeteges partijukért, valamint a magyarokat a fenomenális színdarabért…”
„Fáradtan kúsztunk be a hálózsákunkba. Ám éjszaka mégis
hatalmas vihar vert fel bennünket. Igaz, én nem keltem fel rá, de a
többiek azt mondták, hogy elég félelmetes volt.”
„Ezen a csodás szerdai napon én szokás szerint reggel 7-kor elmentem zuhanyozni, egyébként
úgysem tudtunk volna tovább aludni, mert szokás
szerint mindenki ordítozott.„

„Ezen a napon volt az ,,international festival day” ahol
minden nemzet bemutathatta a saját országát, szokásait és
ételeit. Ezen a napon kerültek kiosztogatásra a mindenki által
sokat emlegetett brosúrák. Nemzeti ételként lángost készítettünk Bence utasításaival. A lángos nagyon jó visszhangnak
örvendett, nagyon finom volt. A külföldieknek nagyon tetszett, hogy ki lehetett próbálni a rukbikkockát.”
„Idevezető utunk kicsit rázósra sikeredett. Ezt lehet szó szerint is érteni,
azonban én itt inkább arra gondolok, hogy
a kocsiban alvás és a helyhiány sokunk
életét megviselte. De sebaj, így legalább
időben megérkeztünk az Egyesült Államok
fővárosába.”

„Aztán jött a vacsora amit kapkodás kísért. Idő és
fakanál hiányában sikerült odaégetni a tejberizst.”
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REJTVÉNY - ORSZÁG-ZÁSZLÓ
Melyik zászló tartozik Ausztráliához? És Kazahsztánhoz? Kitalálod?

Argentína
Ausztrália
Belize
Costa Rica
Csehország
Dánia
Dél-Korea
Egyesült Királyság
Ghána
Holland-Antillák
Honduras
Írország
Man-sziget
Jordánia
Kanada
Kazahsztán
Kenya
Mexikó
Szaúd-Arábia
Taiwan
Tanzánia
Trinidad és Tobago
Uganda
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TÁMOGATÓINK

Legyetek Jók Alapítvány
Orsolya Rendi Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium
Ferences Gimnázium, Szentendre
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HABVERŐ - Különszám
Felelős kiadó és szerkesztő: Pej András
Elérhetőség: jasper88@freemail.hu
Külön köszönet: Kemény Rékának
I. különszám, 2008 ősz, MIC beszámoló
www.400asok.hu
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