A 400-as számú Szent Péter és Pál cserkészcsapat hivatalos újsága

XVII. évf.
1. szám, nyár

A z E r ő l e g ye n ve l e d !
A Galaxis üzenete

LAPSZÉLE
Mi az a Habverő??? - juthat eszedbe a kérdés kedves barátom.
Joggal. Kezdjük elfelejteni, hogy kik vagyunk.
„Hab-verő, hab-verő, péterpálban-azerő!”
Rémlik?
Igen, ez a csapatunk csatakiáltása. Talán emlékeztek, hogy Szabó Peti valamelyik korábbi
számban feltette a kérdést az akkori szerkesztőknek: miért Habverő a neve a csapatújságunknak? (FIGYELEM: 1. pályázat: melyik Habverőben írtuk meg az ominózus mondatot?)
Nos, bevallom, hogy nem tudtam kideríteni. Több helyen utánakérdeztem, volt, ahonnan választ sem kaptam. A legtöbbet Tóth Gyuri cserkésztestvérünk segített, aki szerint a
csatakiáltás miatt ez a neve az újságnak. Lehet. Ám akkor honnan ered a kiáltás? Ravasz dolog. (FIGYELEM: 2. pályázat: valójában honnan ered a habverős csatakiáltás és azújságnév?)
Íme az én verzióm, hogy mégis legyen valami a lapszélen:
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy cserkésztábor. Ez a tábor egy nagyonnagyon nagy, mogorva és sötét erdőben volt. Maroknyi elszánt vezetővel az élükön ötödik
napja voltak a vadonban a gyerekek, és már nagyon vágytak valami finomságra. X, aki a
konyhát vezette, elhatározta, hogy somlói galuskát fog készíteni. Megkérte Y-t, aki nap mint
nap a boltba ment élelemért, hogy vegye meg a hozzávalókat. Y el is ment, és megvett mindent. X nekilátott az édesség elkészítéshez, méghozzá a Z őrs vezetésével, akiket Zs vezetett.
Sajnos eléggé bénák voltak, ráadásul csúnya viharfelhők közepette kellett dolgozniuk. Amikor már csak a puding hiányzott, kiderült, hogy nincsen habverő. X kiborult, Zs nem tudott
mit csinálni, Y pedig hederített. Mielőtt kitört volna a pánik W adott a konyházóknak egy
fakanalat, hogy csinálják azzal. W segítségével nem ért csúfos véget a galuska.
Azóta természetesen már van habverője a csapatnak, de az utókor számára megmaradt
a tanulság a csatakiáltás formájában, hogy ne adjuk fel az álmainkat, akkor sem, ha nem áll
rendelkezésünkre megfelelő eszköz. (mégakkorsem, ha szomszédaink nehéz emberek)
(FIGYELEM: 3. pályázat: kiket helyettesítenek a betűk? (X, Y, Z, Zs, W))
A helyes megfejtéseket a szerkesztőség e-mail címére
küldhetitek. Csak akkor fogadható el a megfejtés, ha
mind a három kérdésre helyes válasz érkezik. A helyes megfejtők között ajándékot sorsolunk ki!
A kép csak illusztráció!
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NAPTÁR
Program

Időpont

Kinek

Megjegyzés

Előőrs

július 4-7.

roverek, érdeklődők

lehet jelentkezni

Tábor

július 7-14.

mindenki

előleg+jelentkezési
lap

USA

július 16/18augusztus 9/11.

kontingenstagok

Szalézi oratórium/
toborzás

augusztus 25-29.

mindenki

fakultatív

Az üres rubrikákat használd egészséggel!

KÖZÉRDEK
A levelezőlisták
Modern korunk hasznos találmánya, mellyel egy e-mail címet megjegyezve sok emberrel léphetsz kapcsolatba az interneten keresztül. Kérlek, hogy iratkozz fel arra, amelyik
érint Téged, így naprakész - olykor életmentő, vagy éppen hasznos - információkat kaphatsz.
Mindezt hogyan?
0.
Ha még nem rendelkezel elektronikus levelezési címmel, akkor létrehozol egyet. (Ha
gondot okoz, kérj segítséget őrsvezetődtől!!)
1.
Küldesz egy levelet (e-mailt) az adott lista karbantartójának.
2.
Megteszed, amit mond, és készen is vagy.
Működő levelezőlisták csapatunkban:

címe

ki lehet rajta?

karbantartója

karbantartó címe

400aspeterpal@
googlegroups.com

csapattagok

Pej Andris

jasper88@
freemail.hu

michigan2008@
googlegroups.com

MIC kontingens

Szabó Peti

petertailor@
freemail.hu

roverraj@
yahoogroups.com

roverek

Vikor Attila

attila.vikor@
mail.datanet.hu

400asvezetok@
googlegroups.com

vezetők

Szabó Peti

petertailor@
freemail.hu
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BESZÁMOLÓ
2298. márc. 19. - szerda

2008. márc. 20. - csütörtök

Autóval utaztunk le a
szálláshelyre. Az út során
kétszer hánytam, de nem történt semmi kár a kocsiban.
Megérkeztünk, a kicsiknek
előkészítettük a keretmesét.
Vacsoráztunk az otthonról
hozott kajából és összegyűjtöttük a maradékot. Aztán
takarodó volt és leoltottuk az
UFO lámpát.

Reggel Gabi azzal ébresztett, hogy a Jaguárok meg
mi vagyunk a szolgálatos őrs.
Virsli volt reggelire. Délelőtt
megcsináltuk Zion 100 próbáját, ebédre különlegességet
kellett készíteni. Gabival és
Tibivel voltam este a kereskedős játékban és mi nyertünk. Benci, a bátyám gyakorolta a foszlós lángost. Jó lett.

Kovács Karcsi - Királykobra
keretmesés különítmény

Sándor Ati
2008. márc. 20. - csütörtök
Reggel Gabi azzal ébresztett, hogy mi vagyunk a
szolgálatos őrs. Délután megcsináltuk Zion 100 próbáját.
Utána egy ételkészítős verseny volt. Gabi egy kocsit
készített zöldségből. Este kereskedős játék volt, a vacsora
pedig lángos volt. Utána
zászló. Ezek után lefeküdtünk
aludni.

Ismeretlen Sólyom
2008. márc. 20. - csütörtök
Hekkerek mi, azaz a Jaguárok. Reggelire virslit csináltunk, amit kechuppal és mustárral ízesítettünk és úgy ettünk meg. Reggeli után játszottunk 100 az egyben játékot. Ebédre az őrsök
szendvicseket készítettek a saját fantáziájuk szerint. Utána kereskedőjátékot tartottunk. (Mari
előtte Húsvéti elmélkedést tartott.) Utána vacsora lángos (amit az amerikások készítettek) és
zacskós leves volt. Ezután az Operátor tartott zászlólevonást, majd ágyba bújtunk, mert már
mindenki nagyon-nagyon fáradt volt.
Jaguárok
A farkasgödöri kulcsosházból jelentették,
hogy a Maki őrs és a Roverek ott felejtették az
élménybeszámolóikat. Valószínűleg a mátrixból
történő visszalépés során vesztek el az adatok.
Az Operátor még egyszer nyomatékosan felszólítja az érintetteket (MAKIK és ROVEREK), hogy
alkossanak valamit, de sürgősen, különben az ő
esetleges pályázataik nem érvényesek!!
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A KETTYOM LEVÉLTÁRA
Az évszak levele
Reklamáció
Először is szeretnék gratulálni az újsághoz, már 17 éve vagyok az olvasójuk. Tetszenek a rovatok, de
valahogy nem az igazi az újság. Hiányzik belőle az élet. A kezdetek óta eltelt idő alatt azt tapasztaltam, hogy a szerkesztők kiégnek!! Az elején minden jól megy, aztán megunják, elfogy az ötlet, nem
lesz több újság. Néha jönnek lelkesek, akik csinálják tovább, de ők is ugyanarra a sorsra jutnak. Úgy
gondolom, hogy megtaláltam az ellenszert.
Hozzátok szólok most kedves olvasók!!!!
Nekünk kell összefognunk, és írnunk az újságba, hogy fennmaradjon.
Történt valami érdekes a suliban? Vicceset láttál a buszon? Finomat főzött az anyukád? Színházban,
moziban, étteremben voltál? Tetszett, vagy utáltad? Véleményed, kérdésed, ötleted van? El akarsz
mesélni valamit?
Írd meg. Ne halaszd holnapra, írd meg, és bekerülhetsz az újságba.
Én magam már sok cikket írtam. Ha írtál egyet, akkor ne elégedj meg. Írj még!
Remélem, hogy hallgattok rám. Magától nem lesz jó azt újság! A pályázatokon pedig hasznos dolgokat
lehet nyerni. Vagy ha nem hasznos, akkor finom.
Szóval, embereljétek meg magatokat, és írjatok, nem kifogás, hogy kevés az időtök!!
Tisztelettel, lelkes olvasójuk:
G.J., Mikházáról
A Kettyom válasza:
Kedves G.J! Köszönöm levelét a szerkesztőség nevében, fején találta a szöget. Reméljük, hogy levele
hatására sokan fognak nekünk írni.

RÖVIDEN - TÖMÖREN
Talán kevesen tudtok róla, de csapatunkból többen is részt vettek a 2. Országos Cserkésznapon Budapesten, április 19-20-án. Aki lusta megkérdezni az érintetteket a programról,
az rövid összefoglalót találhat itt:
http://cserkesz.hu/cserkesznap/archives/category/beszamolo
Május 31-én került megrendezésre a nagy hagyománnyal rendelkező Országos Tájékozódási Verseny, melyen már előkelő első helyezést is értek el 400-asok. Idén Sándor Bence
és Pej Andris képviselte csapatunkat a 17-20 évesek kategóriájában, melyben egyedül küzdenek meg egymással a cserkészek. A 16 induló közül Andris 5., Bence pedig 8. lett, 15 éves
létére. Reméljük, jövőre egy kupát is sikerül elhódítanunk. Gyertek Ti is!
Rengeteg hasznos információ található a wikipedia.hu oldalon, ha a bal oldalon található kereső mezőbe beírjátok, hogy ’csillagok háborúja’. Személyek, fajok, időpontok, trükkök, gépek és egyéb dolgok leírásai találhatók meg a fenti címen. Jó olvasgatást!

Ha hasonló közérdekű híred van, ne tétovázz: írj és oszd meg
mindenkivel!!
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A GALAXIS ÜZENETE
Réges-régen egy messzi-messzi galaxisban...
Sípol, kattog, fütyül, visít, villog….ő R2D2 (azaz ahogy bizonyára ismeritek
ártú-dítú), aki átrepül a hangáron és nagy csattanással ütközik a szemközti
falnak. És ez általában így megy…a kis asztrodroidon lassan több a horpadás mint nem, és a festék is itt ott megkopott már. Mindent összevetve talán
a galaxis legmeghatározóbb ütött-kopott bádogdoboza.
A Galaxis
Tudod mit jelent ez a szó? Több, több milliárdnyi számokkal ki nem fejezhető mennyiségű csillagrendszer, naprendszerek, bolygók holdak, meteorok….és ki tudja mennyi minden dolog még, ahol nem jártál. Helyek amiket
nem láttál, de ahova talán majd eljuthatsz. A Galaxis élén a Köztársaság Szenátusa áll.
A Szenátus
Ez az intézmény hivatott összetartani a Galaxis minden népét, fenntartani a rendet és a biztonságot. Ide minden bolygó küldötte eljöhet hogy beleszóljon a világok ügyeibe, így segítve a Köztársaság fennmaradását. A Galaktikus Szenátus és egyben a Köztársaság védelmezői egy ősi hit, ősi tudás
és ősi erő birtokosai, a Jedi lovagok.
A Jedik és a Sithek
Egy már-már idejétmúltnak tűnő rend, fegyelmezett, egyeneslelkű és
elkötelezett tagjai, akik felesküdtek a Szenátus és ezzel együtt a Köztársaság
megtartására, tagjainak védelmére. A Jedik nemcsak tudatában, de birtokában is vannak az Erőnek, ennek a meghatározhatatlan de mégis mindenütt jelenlévő, mindenben megbúvó rezgésnek, melyet tudatukkal a maguk
oldalára tudnak fordítani. Ősi ellenségeik a Sith lovagok, akik az Erő sötét oldalának birtokosai. Sötét terveket szövögetnek a köztársaság megdöntésére,
és klónhadseregének felhasználásával egy új rendszer kiépítésére.
A Birodalom
Az új, elnyomáson alapuló rendszer, melyet az egykori szenátor,
Palpatine (valójában egy Sith nagyúr, Darth Sidius), a Szenátus kijátszásával,
a Köztársaság elárulásával hozott létre, hogy uralma alá vonja a Galaxist, és
csatlósai segítségével leigázza népeit. De dacára mérhetetlen hatalomvágyának, és kifogyhatatlan klón hadseregének, egy maroknyi csapat igyekszik ellenállni, megvédve ezzel a köztársaságot és a galaxist a teljes pusztulástól.
A felkelők
Egy nem túl népes de elszánt sereg, akik a birodalom ellen harcolva
igyekeznek megóvni az egykori köztársaság maradékát, anyagi és eszmei
értékeit egyaránt. A felkelőkhöz akarva és akaratlanul sokan csatlakoznak,
hogy megvívják a végső elkeseredett háborút a Birodalommal szemben,
hogy végül a BÉKE uralkodhasson a Galaxisban.
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DOBOM A LABDÁT
A Dobom a labdát nagysikerű sorozat előző epizódja után az a bizonyos pontos labda
Réka kezéből az én ölemben landolt. Nem hagyta nyugodni az a gondolat, hogy vajon a Laci
mit szeretne a legjobban megnézni a színházban. Most erre próbálom megtalálni a választ…
Középiskolában mindenki, ahogy én is, rettegett a kötelező olvasmányoktól. Azonban
akadt pár kedvencem a sok több száz oldalas borzadály között. Ezek közül az abszolút kedvencem Bulgakov Mester és Margaritája volt. Egyszerűen már vetekedett a Harry Potterrel:

Nem bírtam letenni. Iszonyat érdekes és lebilincselő olvasmány szemtanúja lehettem. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy vajon hogy adják elő a színészek ezt a briliáns művet.
”Kedvenc” irodalomtanárunk szerzett jegyeket, így az osztállyal megnéztük közösen a művet. Hát nem kertelek, csalódnom kellett, egyáltalán nem így képzeltem el a karaktereket,
valamint az előadásmód is felettébb különös volt. Nagyon modern volt az előadásmód, sok
volt benne az idétlen táncikálás. Egyáltalán nem illett pl. a főszereplőhöz, az ördöghöz, hogy
balett mozdulatokkal közlekedjen.
Mindent egybevéve, nagyjából sikerült visszaadnia az előadásnak a könyv hangulatát, de
sokkal összeszedettebben is elő lehetett volna adni…

Ezért szeretném megnézni a Mester és Margaritát még egyszer azonban másfajta előadásmódban!
És most Dobom a labdát Kovács Karcsinak és azt kérdezem tőle, hogy ha létezne a fogtündér, meg a 3 kismalac és Hótehénke, akkor mi az amit/amiket kérne tőlük, mi az amire a
legjobban vágyik és miért?
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