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Ars poetica – hitvallás 

 
 Hajnalban kelsz, a nap éppen, hogy bekukucskál az ablakodon, háromnegyed 

6 van. „Miért? Miért kell kirándulni menni? Totál nincsen kedvem, hideg is van, 

aludni akarok.” Gondolod magadban, de felkelsz. Összekészülődsz, bepakolod a 

zsákodba a szükséges felszerelést, falsz gyorsan egy harapást a mamád által 

elkészített vajas kalácsból. „Végre valami jó…fincsi…jaj, banyek, el fogok kés-

ni!!!!” Sietsz a buszhoz, persze pont elment, „mindegy, majd jön másik” – gondo-

lod. Jön is, felszállsz, leteszed magad, „szerencsére nincs öreg néni, akinek át 

kell adni a helyet” Pár percet késve érsz a találka helyére. A többiek már ott 

vannak, bár elég kevesen. „Minek megyünk egyáltalán el??” Felmásztok a jó öreg 

sárga buszra, naná, hogy megint tömeg van. Mindenki összenyom, szidnak, hogy 

vedd le a hátitáskád. Odaértek, lekászálódtok, elered az eső. Csurom vizesen, 

sárban csúszkálva haladtok előre, már nem is tudsz gondolkodni. Éhes vagy, de 

csak mentek és mentek. Senki sem mond semmi konkrétat, pokolba kívánod már 

az egészet. „De jó, már a bakancs is töri a lábamat! Miért nincs már vége? Miért 

jöttem el? Hülye vagyok én? Direkt kínzom magam?” 

 A válasz: NEM. Cserkész vagy. És te bevállalod! Bevállaljuk, hogy alkalom-

adtán lenéznek az emberek, hogy egyenruhában megyünk az utcán, hogy éneke-

lünk, hogy hiszünk, és, hogy nem a saját érdekünket nézzük. Ettől vagyunk kü-

lönbözőek, különbek sokaknál. A cserkészet egy életforma. Légy rá büszke, hogy 

cserkész vagy, hasznosítsd, kamatoztasd a tudást, amit összegyűjtesz. Ja, és 

ne érezd nyűgnek a kirándulást!! 
 

(ihletet a 2006. június 10.-i Szent László raj kiránduláson kaptam) 
 

Szigfrid 
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ÓDA AROMÓHOZ 2. 

 

Ó TE LÓ TE TALPNYALÓ 

ÉJJEL-NAPPAL FÜVET RÁGCSÁLÓ 

ESZED HATÁRTALAN, MINT FEHÉR HÓ 

Ó TE DRÁGA FÜRGE LÓ 

Ó DE SZÉP A NYUSZI FÜLE 

DE LEFOGYOTT EZ A TEVE 

FÜLE HEGYES SZEME KÉK 

ÓDA AROMÓHOZ 4. 

 

Ó MILY FEHÉREK FÜLEID AROMÓ 

ESZED OLYAN MINT ERDŐBEN A TÓ 

HA MEGHALLOM TUDÁLÉKOS OKFEJTÉSED MA 

AGYVELEJEM OLYAN LESZ, MINT A TIED HOLNAPRA 

   CTRL + C 

FÜLEID MERRE LOBOGNAK 

ARRA KECSES PATAKOK CSOBOGNAK 

LÁBAID NYOMÁN KÉL A TUDOMÁNY 

ÉLES ESZED KEGYES ADOMÁNY 

-  
MINDEZ MIT LEÍRTUNK A TE NAGY ÉRDEMED 

MINT KÉT NAGY TOJÁS VIRÍT KÉT SZEMED 

HALLD HÁT SZAVUNK, MEGHÍVUNK 

ÚJ-ZÉLANDON BIZTOS ÖSSZEFUTUNK 

FÉKEZHETETLEN AGYVELEJŰ AROMO VS. A VEREM SZÖRNYE 
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A VEREM SZÖRNYE MUTÁCIÓ 

 

 ZÖLD BŐRE VAN AZÉRT, 

MERT ZÖLD MOHA BIRÍTJA TESTÉT 

 RÓZSASZÍN SZEMÉBŐL EGY RÉPA NŐ KI 

 DAGADT FEJE BROKKOLIBÓL VAN 

 HEGYES FÜLEK, ÉLES FOGAK  

ÉS NAGY KARMOK JELLEMZIK 

 SZŐRÖS 

 FEHÉR BŐR FEJÉN LILA TOLLAK,  

TÖBBI RÉSZÉN LILA PIKKELYEK 

 TÜSKÉS FAROK 

 NINCS ROKONA SE BARÁTJA SE 

 HIDEG PACALT ESZIK 

 TÉLEN ÉS NYÁRON  

MOSOGATÓLEVET ISZIK 

 GONOSZ, DE BARÁTSÁGOS 

 SZERETI A BABFŐZELÉKET 

 UNDORODIK A SPENÓTTÓL 

 SZERETI A KÚTVIZET 

 BUTA 

 A MOHÁKKAL SZOKOTT BESZÉLGETNI 
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Hát (így ugye nem kezdünk mondatot…) kedves olvasók! 

 

 Az valahogy úgy volt, hogy Peti körbeküldött egy mailt a listán, hogy aki akar, lehet 

menni, kosarazni és megnyerni a csapatunknak a gyűrűk ura címet. 

 Előzmények: Kezdeném magammal (azt tudom). Előző évben tanultam táncolni és hát 

aznap lett volna a táncbemutató a szülőknek, szóval szívtam a fogam, de elmentem játszani. 

(itt bele kellett javítanom, mert értelmetlen volt)  

 Volt itt még zűrös dolog, például Kitty (csak a kezdőbetű nagy…). A Keszeg azt 

mondta, hogy jön. Amikor pedig én kérdeztem rá: „jössz szombaton?” árgus szemekkel né-

zett és egér hangon visszaszólt: „most szombaton?”. A többit Kitty-t ismerve ki lehet találni. 

[aki nem akarja, hogy ilyeneket írjak róla jobb, ha eljön jövőre….] (Ne azért jöjjön el valaki, 

mert Te írogatsz róla, hanem azért, mert tök jó volt!! És kell erősítés a csapatunknak.) 

 Eljött a várva vált szombati nap: meeting point: (tévedés ne essék, nem: ceader point) 

(Hö-hö..muhaha) Battyi (helyesen, csak hogy tanuljunk is valamit: Batthyány) tér a metró 

aluljáró. Hát igen szépen felsorakoztunk mind a 4-en, mert csak ennyien lettünk volna. Illet-

ve nem szépen, mert attól függetlenül, hogy rátelefonáltam a Mentafőnökre késett kb. 10 

percet. Ez nem volt sok, csak annyira, hogy a Hév-ünket 5 percekkel lekéstük. 

 Szóval az egészről késtünk fél órát. Nem is bántuk meg, mert így pontosan odaértünk 

(ha ellentmondást véltek felfedezni, akkor nem jártok messze az igazságtól), sőt még az 

egyik szervezővel (résztvevő volt, csupán Andris ismerte régebbről) a héven jót beszélget-

tünk. 

 Megérkezve rohamléptekbeli átöltözést egy gyorstalpaló (mármint fejtágító, azaz el-

igazítás) követte. A csapat nagy része vagyis inkább én (megint kizáró ellentét :D) utoljára 

egy másik kontinensen fogtam a kezembe ilyen alkalmatosságot (a kosárlabdára gondol).  

 Na igen, jöttek a meccsek, én az első támadásnál jól lesérültem [ezt most nem tudom 

megmutatni (ki gondolta volna...csak megkarmolt valaki, nem? :)), de még nem gyógyult 

meg]. A csávó a félidőnél ránézett az ujjamra és majdnem kidobta a taccsot, [az arcizmaiból 

ítélve]…(miazezmi?) 

Aztán még játszottunk meccseket több-kevesebb szerencsével. Igazából, a háromból egyet 

nyertünk, de csak kettőt vesztettünk. Azt a kettőt meg profik ellen szóval nem szegény. 

 Meg hozzá kell tenni 5 helyett 3-an voltunk plusz a Keszeg. (Tehát négyen voltunk…

Bence, Gergő, Keszeg, Andris) 

 A visszaúton lekéstük a hévet, cserébe ettem egy gyors pitát, ami az eladó szerint nem 

gyors, mert olyat csak a mikró tud, de ha egyszer az volt kiírva…(miazezmi?) 

 Visszafelé néhány jófej cserkésszel egy boxban utaztunk és jót röhögtünk háromne-

gyed órán keresztül [hozzáteszem: Andrist az őrsömnek nézték - őrsvezetőt őrséről, hát igen, 

az Ő örse. (miazezmi?)] 

 Na meg a metrót is lekéstük, viszont a másik hévet sikeresen elértük, de akkor már 

csak Andrissal voltam. (itt a végén megint sok értelmetlen rész volt, szóval javítgattam) 

Keményen izzasztó volt és fárasztó, de megérte. 

 

Jó kosarazást jövőre: 

Bence 

Jelmagyarázat: 

Fekete szöveg: Bence alkotása 

Piros szöveg: a szerkesztőség kiegészítése az igazság és a helyesírás nevében 
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 Nem tudtok helyesen írni. Ne utáljá-

tok a nyelvtan órákat!! Tanuljatok! 

JÓ HÍR 

 Dömdödöm! 
Írta és rendezte: Sándor Attila 

Ha hasonló közérdekű jó-rossz híred van, ne tétovázz: írj és 

oszd meg mindenkivel!! 

DOBOM A LABDÁT 

 Pej Andrisnál a labda. Mielőtt gólt szerezne avagy dobna egy hárompontost, azelőtt 

válaszol Karcsinak (Carlos).  

Melyik a kedvenc DVD-m és mikor/hogyan kaptam? 

 Van egy kedvenc DVD-m. Rá van írva, hogy TDK és itt hever az asztalomon. Egyelő-

re üres. Az igazat megvallva nagyon megkedveltem. Csak néz rám...nem is szól semmit. 

Csak néz. Én is csendben vagyok, nem töröm meg ezt a meghitt pillanatot. Néha kicsit 

odébb rakom, hogy jobban érje a fény, vagy hogy elférjen a matek könyvem. Sosem panasz-

kodik, sosem dicsekszik. Ezért szeretem. 

 Ha így folytatja, rámásolom az egyik kedvenc filmemet. Például a Madagaszkár első 

részét. Nálam ez úgy van, hogy amit épp látok és tetszik, azt kedvenccé léptetem elő. A 

Vissza a jövőbe trilógiát is most láttam (nem először) és nagyon tetszett. Aztán megnéztem a 

Madagaszkárt és az lett a kedvenc. Azóta nem láttam jobb filmet. 

 De nézzék csak mi történik a pályán: Andris széttépte 

a labdát és két irányba dobja tovább: 

1. Maritól kérdezem, hogy mit is tanul pontosan és 

az mire lesz majd jó? 

2. A Menta őrstől kérdezem, hogy miért ezt a nevet 

választották? 

 Sajnos nem fért bele minden az újságba. Akik 
nem találják alkotásukat, azoktól elnézést kérek.  

 Hála Istennek, nem fért bele minden az újságba. Ez 

azért van, mert jó sok anyagom volt, amiből válogathat-

tam. Ezt köszönöm Nektek, így tovább!!! 
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 Temérdek megfejtéssel vagyok adós. Most azonban min-
denre fény derül!! Szezám tárulj! (időrendben visszafelé) 

 A MIC különszám Tudod-e a választ? c. cikkében feltett kérdések válaszai: 
 Ez jelzi, hogy Washington városa a District of Columbia, vagyis Kolumbusz-kerület része, így nem 

keverik össze az azonos nevű állammal. 
 A 20-as években a hírhedt Al Capone tartotta rettegésben a várost –na meg kezében a fél rendőrsé-

get. 
 A Washington emlékműnél, ami egy hatalmas obeliszk a város közepén. 
 Az őslakos indiánok nyelvén a város neve eredetileg „hagymát”, „hagymaföldet” jelent. 
 Kossuth Lajosé, aki részt vett a kinti feketék felszabadítását célzó eszme terjesztésében. Nem mel-

lesleg az USA-ban ő a legismertebb magyar. 
 Mert egy New York-i lap ezzel a gúnynévvel illette az 1893-as Világkiállítás helyszínére vonatko-

zó pályázat nyertesét. A helyieknek viszont annyira megtetszett a név, hogy átvették, és csakhamar 
így kezdték el nevezni városukat –melybe tényleg mindig érkezik légáramlat a Michigan-tó felől. 

 Nincs neki 
 A világ több híres épületéből szállítottak ide és falazták be egy-egy kődarabot, így pl. a londoni 

Westminster-apátságból vagy a párizsi Notre-Dame-székesegyházból is. 
 A hagyomány szerint egy tehén fellökte az istállójában álló lámpást, és ez vezetett a tragédiához. 
 Az USA 50 tagállamáról. 
 Chicagóban 1885-ben. Egy biztosító társaság székháza volt. 
 A Sears Tower a világ 3. legmagasabb épülete, de jelenleg is folyik a városban az építkezés az elsőn. 
 Mert 1886-ban ezen a napon tartottak sztrájkot, ill. csaptak össze a rendőrséggel a chicagói mun-

kások. 
 Az, hogy egyikhez sem használtak szöget, vagy ragasztóanyagot. 
 Mert itt volt szenátor, mielőtt elnökké választották. 
 Darth Veder. A katedrális nyugati tornyának tetején ugyanis a sötét lovag szobra áll. 
 A város a 2016-os nyári olimpiai játékokat szeretné megrendezni. 
 A színesüveg-ablak közepén egy holdkő található. 

 A Habverő 2008. nyári számában megjelent Lapszéle cikkben kiírt 3 pályázat 

megfejtései (nyeremény 1 tábla csoki lett volna): 

1. 2005. novemberi Habverőben kérdezte Peti, hogy miért Habverő a Habverő 

2. Mivel nem nyomozta ki senki, nem tudjuk, hogy honnan is ered a név. 

3. X - Csont Szabi; Y - Peti; Z, Zs és W - bárkit elfogadtam volna, nem volt konkrétum 

 

0 (nulla) darab sikertelen és 0 (nulla) darab sikeres megfejtés. 

 A Habverő 2008. őszi számában megjelent Lapszéle cikkben felajánlottam egy 

doboz fagyit az első cikkírónak. 

 

1 (egy) darab sikertelen és 1 (egy) darab sikeres feladatmegoldás. 

 

 Sándor Bence beszámolóját és Sándor Ati..izé..valamijét megtalálhatjátok az újságban 

(beszámoló illetve jó hír). Mivel formai, tartalmi, mennyiségi és minőségi hiányosságok is 

megmutatkoztak az alkotásokban, ezért megosztott első helyet hirdetek. Megköszönve a fá-

radozásotokat tiétek a doboz fagyi. 



(MEGJEGYZEM ITT LÓ SZERAFIN FELADTA A KÓDFEJTÉST ÉS MAMINTI VALAMINT EGY 

ÜGYES SZERKEZET SEGÍTSÉGÉVEL ELÉTEK TÁRJA EZT A LEÍRÁST)  

REJTVÉNY 
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 A szöveg TELJES dekódolását várjuk a szerkesztőségbe. Ha úgy gondoljá-

tok, hogy el tudjátok olvasni az egészet, akkor küldjétek el, vagy adjátok oda. A 

helyes megfejtők Habverő ajándékcsomagot kapnak. Az leggyorsabb beküldő pe-

dig különdíjat kap. 

Sok sikert! 

TIPP: A helyetekben felkutatnám a festmény alkotóját, talán ő értelmezni 

tudja saját művét. 



NAPTÁR 

Program Időpont Kinek Megjegyzés 

csapatkarácsony dec. 22. csapattagok ajándék! 

szánkózás azonnal aki akar azért hó nem árt... 
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Az üres rubrikákat használd egészséggel! 

 Minden nap dicsérj meg három embert. 

 Minden évben legalább egyszer nézz végig egy naplementét. 

 Tartsd számon szeretteid születésnapját. 

 Legyen határozott a kézfogásod. 

 Mondd gyakran: köszönöm. 

 Mondd gyakran: kérem. 

 Nézz az emberek szemébe. 

 Tanulj meg játszani valamilyen hangszeren. 

 Énekelj a fürdőszobában. 

 Tanulj meg finom pizzát vagy spagettit készíteni. 

 Minden tavasszal ültess virágot. 

 Legyen egy rendes hi-fi felszerelésed. 

 Köszönj előre. 

 Mindig költs egy kicsit kevesebbet, mint amennyit megengedhetsz magadnak. 

 Tanulj meg három jó viccet. 

 Tisztítsd ki a cipődet. 

 Taníts valahol valamit. 

 A köz érdekében következzenek most szeretett 

Kettyomunk jótanácsai. (Az őszi számból kimaradt véletle-

nül…) 

 Egyelőre ezeket próbáljátok megfogadni. Ez egy évre is 

elég. :) 


