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

HÁRRRRGHH!

XVIII. évf.
2. szám, nyár

LAPSZÉLE
Történnek a dolgok. Bizony. Csapatunk betöltötte

20.

életévét. Az általam szer-

kesztett új Habverő 1 éve nyáron jelent meg először.
Zajlik az élet.
Mégis, néha úgy tűnik, hogy minden áll. Igaz? Mintha nem lennének programok. Esetleg ha vannak, akkor alig vesznek részt rajtuk. Tehát látszólag a helyzet súlyos, de válságos.
Azután tovább gondolkodtam és rájöttem, hogy minden olyan lesz, amilyenné mi tesszük. Jó
programot akarsz? Segíts benne!

Mondd

el, milyen legyen! Több cserkészt akarsz?

Hozz! Vagy legalább gyere el! :)
Ha valamit kapni szeretnél, akkor tegyél is bele!
Legalábbis szerintem ez így működik.
Vegyük mondjuk a Habverőt. Habár néha írogattok bele néhányan, azért lássuk be...12 cikkből nem lesz újság. De mivel páran teszünk érte, megjelenik, és lám, általában húszból
kb. 19-en örültök is neki. Az az egy épp dulifulit játszik és semminek sem örül.
Lényeg a lényeg. Tegyetek hozzá Ti is, mert ez nem színház, ahol az olykor ütődött,
néha ideges, legtöbbször jó szándékú vezetők játsszák a főszerepet, hanem egy Csapat.
Együtt sírunk és együtt nevetünk, hiszen erre tanít bennünket a fogadalmunk (ígéretünk) és a

cserkésztörvények is. Viselkedjünk hát méltóképpen.

Az előző számban elhelyezett kérdőív alapján őszre meg fog újulni a Habverő. Ennek
nyomait már ebben a számban is felfedezhetitek, de mire lehullanak a levelek, egy formailag
és tartalmilag megújult csapatújságot fogtok tartani a kezetekben. Sőt, egy különszám is készülőben van!!
Itt szeretnék egy

felhívást közzétenni:

Rovatvezetőket keresek a Habverőbe. Negyedévente kell csak alkotnod valamit,
ez azt jelenti, hogy egy évben 4 délutánt rászánsz és írsz, információt gyűjtesz. Legfőképp
akkor szólj, ha készítenél interjúkat különféle cserkészekkel; ha kulturális rovatot vezetnél
(pl. sok könyvet olvasol vagy filmet nézel és ajánlanád a többieknek), vagy ha a hobbidról
tudnál rendszeresen írni olyan dolgokat, amikből a többiek tanulhatnak.
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BESZÁMOLÓ - TAVASZI TANYÁZÁS
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BESZÁMOLÓ - TAVASZI TANYÁZÁS
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ROSSZ HÍR
Eltört az otthonban az egyik függöny-karnis. Ezúton
is kérem, hogy az elkövető vállalja a tettét, és hozza helyre
a hibát. Zsófinál lehet jelentkezni!
A Szalézi rendház környékén kevesen tudnak csapatunk
működéséről. Habár több programon részt vettünk, mint cserkészek, mégis ez a helyzet. Aki tud, tegyen ez ellen!!

JÓ HÍR
Megkaptam a képe(ke)t a Sándor testvérektől. Köszönöm. Ők meg megkapják a fagyijukat.
20 éves csapatunk.
Van több új bútor a csapatotthonban. Használjuk őket egészséggel, de vigyázzunk rájuk!!

Ha hasonló közérdekű jó-rossz híred van, ne tétovázz: írj és
oszd meg mindenkivel!!

DOBOM A LABDÁT
Kb. 6 évesen kezdett el érdekelni az íjászat. Akkor még Szentendrére jártam
lovasíjászatra, akkor kaptam első íjamat is. Ezt aztán abbahagytam. Kb. két éve, egyik osztálytársam vitt el először a budakalászi szabadtéri íjászpályára. Ott nagyon megtetszett a
hely, a hangulat, a társaság, így aztán ottragadtam. Szinte mindennap kijártam oda, ekkor
már egy újabb tradicionális íjjal gyakorolni. Kb. 3 hónappal későbbre szerveztek ott egy versenyt, minden vágyam az volt, hogy ezt megnyerjem. A versenyen negyedik lettem, ami akkor hatalmas csalódás volt. (Csak később derült ki, hogy ez alig négy pontos lemaradást jelentett a győztestől.)
Ez a csalódás vezetett oda, hogy elhatároztam, továbbfejlesztem magam, és kerestem egy
egyesületet. Ekkor történt a váltásom is: a tradicionális íj mellett, illetve helyett rátértem az
olimpiai reflexíjjal való versenyzésre is. Ez teljesen más felszerelést, technikát igényel, és ez
az, ami olimpiai sportág is. Amit eddig elértem, az az, hogy kategóriámban országos szinten
az első három legjobban benne vagyok. Mostani célom a stabil elsőség elérése, illetve később esetleg egy olimpiai szereplés is.

Tibi megkért, hogy dobjam el helyette a labdát, így meg is teszem:
Gergőnek és az a kérdésem hogy honnan jött neked ez a BKV
iránti érdeklődés? (Pár érdekességet is mesélhetnél nekünk…)
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DOBOM A LABDÁT
„És most a pályán szaladgáló Mentanövénykék a Jaguároknak dobják a
labdát, és azt kérdezik, hogy mi a kedvenc viccük és miért?” - kérdezte Keszeg a tavaszi számban.
Ám válasz nem érkezett. A Jaguárok lekes kedves őrsvezetője, Mari pediglen éppen a tűzhányók, gleccserek, gejzírek és ki tudja még miegyebek hazájában, Izlandon tartózkodik, így
nem tud beszámolni egy kedvenc viccükről sem. Mi lesz most??

Elgurult a labda!!!

De megkeressük!
REJTVÉNY
Melyik a Jaguár őrs kedvenc vicce?
Beküldési határidő augusztus 11.-e. A nyertes továbbdobhatja a labdát, valamint helyes megfejtés esetén a következő számban viccgyűjtemény lesz a vezetők humorzsákjaiból!

Figyelem!! Bónusz nyereményjáték!!
Ki(k) látható(k) az alábbi képeken?
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KÉRDŐÍV - EREDMÉNYEK
Köszönöm annak az 5 (azaz öt) embernek, akik vették a fáradságot és vissza is adták a
kitöltött kérdőívet. Nem röhögni, ők közel 20%-át teszik ki a csapat teljes létszámának, így a
felmérés reprezentatívnak mondható.
Sok ötletet javaslatot kaptam tőletek, amiért szintén hálás vagyok. De inkább a számok, adatok beszéljenek helyettem!
1. Milyen gyakran olvasod a Habverőt?
A válaszadók 60%-a havonta olvasgatja a Habverőt. Nem is mondható rossznak, ahhoz képest, hogy negyed évente jelenik csak meg!
2. Érdekel-e, amiket az újságban találsz?
Ismét 60% vallja, hogy az újság minden betűje érdekli.
3. Írtál-e már valamit az újságba?
Csupa írópalánta. 60% írt már az újságba, és lelkes, akar még írni...hiszi a piszi!
4. Melyik a kedvenc rovatod?
Nos...erre a ’mindegyik’ volt a leggyakoribb válasz! Mondjuk nem ez volt a kérdés… :D egyet kellett volna választani.
5. Milyen más témát szeretnél az újságba?
Itt a legjobban az tetszett, miszerint az egyik válaszadó bekarikázta a ’jó így,
ahogy van’ pontot, majd odaírta, hogy mit rakna bele…kultúra rovat :D
6. Mi a véleményed a megjelenő rejtvényekről?
Érdekes, de az a megoldás tetszett a válaszadók 60%-nak, hogy megfejti, de
nem érdekli őket a nyeremény. Ezt nem vártam volna. :)
7. Tetszik– e az újság külseje?
80%-otoknak az egész újság tetszik, így, ahogy van. A maradék 20%-nak is
csak annyi volt az ellenvetése, hogy esetleg kezelhetőbb lenne A/5-ös formátum.
8. Melyik a kakukktojás?
9.
3 válaszoló (helyesen) azt állította,
a. b. c.
hogy a kakukktojás a kakukktojás. Viszont
két jóember szerint a datolyás a kakukktojás. Hogy?? :D
9. Saját értékelésed szerint milyen az
ÍKÚJA?
a. jó
10.
b. kiváló
c. hálistennek negatív!
10. Ez az utolsó kérdés?
a. igen
a. b. c.
b. nem
c. a helyes válasz a 'b'
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NAPTÁR
Program

Időpont

Kinek

nyári csapattábor

augusztus 3-11.

csapattagok

Megjegyzés

Az üres rubrikákat használd egészséggel!

KÖZÉRDEK - KÖZBESZÉD
Közérdek rovatunkban ezentúl nem csak a csapat egészét érintő témákkal találkozhatsz, hanem ha van valami emlékezetes történeted, pletykád, meséd akár
őrsről, akár rajról, akkor küldd el nekem, hogy együtt tanulhassunk belőle, esetleg
vidámabbá tegye a napunkat.
Mostani számunkban Bence örök érvényű, zseniális aranyköpéseit olvashatjá-

tok. Jó mulatást!

Bence mondásai
Tavaly nyáron ugyebár kis csapatunk egy még kisebb része Amerikában járt. A 25
napos kaland alatt volt egy hét, amikor a helybéli családok láttak minket vendégül.
Egyik reggel, amikor felkeltünk, szokás szerint az erkélyen levő asztalon már várt az elkészített reggeli. Mikor azonban nekiláttunk az evésnek, nem nagyon sikerült megfejteni, hogy mi is volna az aznapi étkünk. Végül rájöttünk, hogy tojásrántotta, csak kicsit
furán nézett ki. Miközben nekiláttunk, egyszer csak felkiáltott Bence:
- Biztos azért van ilyen furcsa színe, mert kenu tojás!
Mindnyájan meglepődve vártuk magyarázatát erre az eszes kijelentésre. Mikor észrevette, hogy valami nem stimmel, egyből neki is állt, hogy megmagyarázza:
- Tudjátok, a struccnak a rokona az a kenu, vagy hogy hívják…az a madár…na és annak a
tojása, és azért ilyen színű…
Végül Mártinak beugrott, hogy Bence mire is gondolhatott:
- Te nem a Malibura gondoltál? :)
Egy másik családnál szintén reggeli alkalmából ültünk asztalhoz. Középen egy tál
áfonya mosolygott ránk. Én annyira megörültem neki, hogy fel akartam kiáltani, hogy:
„Jaj, de jó! Áfonya!” Igen ám, de nagy örömömben nem jutott eszembe a neve és kiáltás
helyett egy kérdés bukott ki belőlem:
- Hogy is hívják ezt..izé..?
Mire Bence jó szándékkal egyből rávágta:
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- Bokri eper!
Fogmosás után felkerekedtünk és elmentünk vásárolni egy hatalmas üzletházba. Itt
több felé váltunk, rengeteg vicces dolgot láttunk. Mikor újra találkoztunk, Bence egy rakat cuccal érkezett meg. Megmutatta, hogy miket vett. A sok minden közt volt rengeteg
póló is, de ezek különböző méretűek voltak. (S, M, L) Megkérdeztük, hogy miért vett
ennyi féle méretet. Erre ezt a válasz adta:
- Mert nem tudom, hogy melyik az én méretem.
Hazaérvén nekiállt felpróbálni újonnan szerzett ruháit. Amikor végzett ezzel, megkérdeztük:
- Na, Bence, melyik póló volt rád jó?
- Igazából az L-es nagy volt, az M-es olyan közepes.
- És az S-es?
- Az túl kicsi volt rám, mert túl kemény a felsőtestem… :)
Vasárnap azt a feladatot kaptuk a vezetőktől, hogy vegyünk fehérrépát, hogy legyen majd a gulyásba. Reggel egy szép templomba mentünk misére. Mikor odafele mentünk, a következő párbeszéd zajlott le a kocsiban Réka és Bence között:
- Réka, meg kéne kérni a nénit, hogy vegyünk fehérrépát!
- Ezt ne most Bence, mert most misére megyünk!
- Jó, de majd én megkérdezem, jó?
- Jó, de nem most.
Aztán hosszas csend következett. 5 perc múlva Bencén látszott, hogy nem bír magával.
Hirtelen megszólalt:
- When will we buy some white rabbit?
(Ez szó szerint annyit jelent, hogy: mikor veszünk majd néhány fehér nyuszit?)
Szintén egyik este történt, hogy jó szokásunkat megtartva, beültünk a jakuzziba a
lányokkal. Már nagyban nevetgéltünk, amikor megjelent Bence is. Hívtuk, hogy jöjjön ő
is, de ő nem akart. Megkérdeztük, hogy miért, erre a következő volt az okfejtése:
- Azért nem akarok jakuzzizni, mert ott a vízben klór van, hogy tiszta maradjon, de a víz
melegétől klórgáz jön létre, amit belélegzünk és kipusztulnak a jó bélférgeink… :)
Egy másik alaklommal Bencének borotválkozhatnékja támadt. Mielőtt nekiállt volna, megkérdezte:
- Kinek van aftershave-je? (..körülnéz, feleszmél..) Nekem van! Akkor jó.
És elvonult borotválkozni.
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LEVÉL A TÁVOLBÓL
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