A 400-as számú Szent Péter és Pál cserkészcsapat hivatalos újsága
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LAPSZÉLE
Az alábbi kis tanmesét ismét nem én írtam, de az utóbbi időben megtetszettek ezek a kis
történetek. Sokat lehet belőlük tanulni. Mivel ez is tanulságos, megérdemelte, hogy helyet kapjon a lap szélén.
Volt egyszer egy vak leány, aki gyűlölte magát amiatt, hogy vak volt. Mindenkit gyűlölt, kivéve a kedvesét. A fiú mindig vele volt. Mondta egyszer a barátjának:
- Ha láthatnám a világot, hozzád mennék feleségül.
Egy napon valaki ajándékozott neki egy szempárt. Amikor levették szeméről a kötést,
láthatta az egész világot, beleértve a barátját is. A fiú megkérdezte:
- Most, hogy látod a világot, hozzám jössz feleségül?
A leány a fiúra nézett, és látta, hogy vak. A lehunyt szemhéjak látványa szinte sokkolta. Erre nem számított. Az a gondolat, hogy az élete hátralévő részében ezt kell nézze, arra a
döntésre vezette, hogy visszautasítsa a fiút.
A fiú csendesen könnyezett, majd pár nap múlva írt néhány sort: 'Vigyázz jól a szemeidre, mert mielőtt a tied lettek, előtte az enyémek voltak.'
Valahogy így működik az emberi agy, amikor megváltozik a helyzetünk. Csak kevesen
emlékeznek arra, milyen volt az életük azelőtt és ki az, aki mindig mellettük volt a nehéz
időkben. Az élet ajándék.
Ma, mielőtt kimondasz egy bántó szót, gondolj azokra, akik nem tudnak beszélni.
Mielőtt panaszkodsz az ételed íze miatt, gondolj azokra, akiknek nincs mit enni.
Mielőtt panaszkodsz a férjedre vagy a feleségedre, gondolj azokra, akik Istenhez fohászkodnak, hogy legyen társuk.
Ma, mielőtt panaszkodsz az életre, gondolj azokra, akik túl hamar mentek el a másvilágra.
Mielőtt siránkoznál amiatt, hogy túl nagy távolságon kell vezetned, gondolj azokra, akik
ugyanezt a távolságot gyalog kell megtegyék .
És amikor fáradt vagy és panaszkodsz a munkádra, gondolj azokra a munkanélküliekre, akik
szívesen végeznék a Te munkádat.
És amikor gyötrő gondolatok rosszkedvűvé tesznek, mosolyogj egyet és gondolj arra, hogy
élsz és csodálatos, ami körülvesz.
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BESZÁMOLÓ - TAVASZI CSAPATTANYÁZÁS

Sic!

Jó volt veletek újra tlálkozni. Nagyon vártam már a tanyázást. Mikor végre
valahára odaértünk Alcsúttobozra ledobtuk a cuccot a szállásunkon, majd ezután jött a
zokni harc …JAttila jól bírta. Aztán megjelent Gabika aki Jafar volt a furcsa Jágó papagájával
azt mondta ,hogy adjuk oda a lámpáinkat ő meg cserébe ad sport szeletet. Nos hát volt aki
beadta,úgy mint én. Kérdések voltak a falon mindenütt celluxal kiragasztva, ezekkel a
kérdésekkel és fejtörőkkel lehetett ilyen kis műanyag tallérkákat szerezni , és azok
segítségével megfelelő mennyiséget összegyűjtve lehetett a saját lampionodat megszerezni.
Időközben az árak fel-le csökkentek, de főleg felfele emelkedtek. Dudus milliomos lett,
megvette az összes lámpát, hogy jól kiszúrjon másokkal. (beleértve engem is).
Nagyon furcsa volt ugyanott aludni, ahol előtte
metudtuk,hogy ott fogunk aludni. Az alvás nem
nagyon ment először.. Beismerem ha valaki nem
tudott aludni meg lehet ,hogy én voltam az oka…
BOCSI!!! Aztán megláttam a Kincsővel és a
Csillával meg az Ágival, hogy az ajtón túl a Sólymok
laptopoznak. Nem optikai csalódás volt az biztos.
Zsófi kitalálta, hogy öltözzünk fel és addig míg a
többiek alukálnak mi kint játtszunk. Szép volt kinnt
csak kár, hogy nem lehetett a zászlót fel-le vonni, a
kicsike fa miatt, de ez fára mászás szempontjából
jó volt. A reggeli nagyon fincsi volt. Aznap
kirándulni mentünk. Nem gyalogoltunk túl sokat.
Szépek voltak szántó földek és a virágok is. Volt
golfpálya is. Aztán mikor a focipályához értünk akkor brit buldogoztunk és a Vani megsérült
Keszeg kissé termetes ülepének (bocsi Kesz eg!)a lábára ránehezedése miatt. Szegény
Vani… Miután az “elsősegélynyújtás” véget ért
visszamentünk a házhoz és ott akartunk
maradni, de hála Istennek még jó, hogy mégis
elmentünk mert az arborétumba mentünk.
Késöbb hazatértünk, szabadidő volt ……
Aztán a Makik és a Királykobik eltűntek
valahova. Az esti mese eléggé kaka volt már
bocsika, de azaz indiános hülyeség, hogy kit és
hogy öltek meg….. Bocsi ,de ez nekem nem
nagyon jött le….. Ez volt az utsó éjszaka. Sajna
másnap már menni kellett. L Éjszaka nem
bírtam magammal, a Kincső és az Ági kitúrtak,
még a szörmeállatkáimat is elcsorták.. Milyen
dolog ez?? Hemm??? Utsó nap pár ficni-fecniből
reggeli után kinn az udvaron ki kellet rakni a nevünket. Miután a csapatokat beosztották. Az
elsők mi voltunk aztán egy kérdésekkel megrakott papírt nyomott a kezünkbe a Peti
(mármint a nagy mert a kicsi ott se volt) és azokra a kérdésekre válaszolnunk kellett és
bizonyos betűket be kellett karikázni, így kijött valamilyen kódféleség, et bediktáltuk a
Petinek és kész és voltunk. Elsőként végeztünk. majd csak ezután jött a takarítás és azután
meg ha kész voltál akkor kin lehettél a kertbe vagy ha megkértek rá, akkor segítened kellett.
Utána bezártuk a házikót és szépen elindultunk haza. Jó, hogy jöttetek!!!!!
Janka Írta egyedül
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ROSSZ HÍR
Még mindig kicsit kevés írott anyag és fénykép jutott el hoz‐
zám, ráadásul a beérkezett dolgokért is kérvényt kellett benyújtani.
Így nagyon‐nagyon nehéz időről‐időre összerakni a Habverőt. Jel‐
zem, hogy problémák léphetnek fel!

Egy kicsit keveset használjuk a levelező-listákat. Ugye ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkoztok vele, hanem „csak” azt, hogy lusták vagytok e-mailt írni?
JÓ HÍR
Több, mint 1500-an leszünk a nyári táborban, augusztusban pedig
külföldi cserkésztestvéreink látogatnak el hozzánk. Élményteli programok várnak ránk!
Annyi programunk van a nyárra, hogy nagyon sok. Remélem minél többen
ott leszünk, ahol kell. :)
Itt a nyár!! :)

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

NAPTÁR
Program

Időpont

Kinek

Megjegyzés

KNT - nyári csapattábor

július 6-16.

csapattagok

km: XIX. századi Spanyolország

ConCordia - középeurópai cserkésztalálkozó

augusztus 1-11.

aki jelentkezett

lesz látogatói nap!!!

Home Hospitality

augusztus 11-16.

aki csak tud

sok segítségre lesz
szükség

Tisza-túra

augusztus 21-27.

roverek, vezetők

Őszi csapattanyázás

csapattagok

Az üres rubrikákat használd egészséggel!
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DOBOM A LABDÁT
Az érdekelne minket, hogy mit vártok a KNT-től? Hogyan
képzelitek el a tábort?
Elkapjuk a labdát a válaszunk pedig: azt várjuk a KNT-től,
hogy sok új élményben lesz részünk, sok új érdekes cserkészt
ismerhetünk meg és izgalmasan hangzik hogy kb.1500-an leszünk, másrészt az őrs felének első tábora lesz.
Dobjuk tovább a Maki őrsnek és az a kérdésünk hogy mire költenék a pénzt ha megnyernék a lottót? a csapat finanszírozásán
kívül : )
Jaguárok (Mari az őrs nevében)
Tovább dobnám a labdát Rusovszki Szilvinek, és kérdezném tőle, hogy
milyen érzés cserkészkednie?
Szilvitől egyelőre nem jött válasz. Várunk még egy kört. :)

REJTVÉNY
Karcsi jóvoltából: adatok, érdekességek következnek az állat világból, jó olvasást! Karcsi igazából teljes cikket írt, de utólagos engedelmével „rejtvényesítettem”. A feladat: kitalálni, hogy mikor melyik állatról van szó!
- A T-rex legközelebbi élő rokona a ………………….
- A vámpír ………………… emlékeznek áldozatuk hangjára, így akár vissza is
találhatnak hozzá.
- A sivatagi ……………… képes össze zsugorítani a máját és a szívét, hogy
életben maradjon a száraz időszakban.
- A vándor…………… sebessége a függőleges zuhanórepüléskor 324 km/h.
- A ……………… képesek ötször olyan magasra is ugrani mint amilyen magasak.
- Csak a nőstény ………… csíp.
- A folyami ……………… akár 500 voltos áramütést is tud mérni arra, aki
megtámadja.
- A legkisebb bálna a ……………bálna.
- A leghosszabb fülű nyúl a ………………nyúl (17cm).
- A legjobb hallású emlős a füles …………….
- A ………………… több csonttal rendelkeznek, mint az emberek. (macska:
230, ember: 203)
- Az ……………… agyarának súlya elérheti a 90 kg-ot.
- A ………………… bizonyos egyedei képesek megválogatni, hogy mit halljanak meg.
- A ……………… legtöbbje fej nélkül is tud élni.
- A leghosszabb téli álmot (9 hónap) a Parry-…………… aludja.
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BETEKINTŐ - ROVERRAJ
Kicsit fura lehet, hogy a Betekintő és a Kitekintő rovatban is a roverraj
szerepel. Ennek két oka van. Az egyszerűbb ok az az, hogy nem fért volna ki
egy rovatba minden. Ám a főbb indok az az, hogy ezzel a kis összeállítással egyrészt betekinthettek a roverraj mindennapjaiba, másrészt összejöveteleinkkel,
a Légyottokal ki is tekintünk a világba, ezt is szeretnénk nektek megmutatni. A
szöveg a rajottalvásunkról szól, a képek másról is szólnak.

Májusunk havának szép pénteki napján,
Szentendrén gyűlekeztünk a volánbusz platzján,
Megvettük a jegyet, felszálltunk a buszra,
Le is ültünk egy-két nem törékeny cuccra....
Igen, ám, de Tamás, még nem jött meg: Ácsi!
És meghallgatta kérésünket a buszvezető bácsi...
Elindult a busz, elhagytuk a várost,
Fülében zenélt bömböltetve ült a Bence-Attila páros,
Kanyart, kanyarra róva döcögött a volán
Mikor táblát láttunk: s íme: Dunabogdány...
Tamás kiáltott fel: "Emberek leszállunk!"
Mire Bence mogorván: "Ha netán megállunk..."
Leszállván a buszról itt is-ott is utca,
Mindenkinek hátán kisebb-nagyobb cucca
Bence, mint mindig, most is azt gondolta
Ő majd a problémát egyedül megoldja,
Kezével intvén, előre mutatva,
Ám szemével már egy másik irányt kutatva...
És öt perc sem tele bele,
Bence bevallotta: cserben hagyta esze.
Hívjuk hát fel Andrist, az a legbiztosabb
Mert hisz az irányról biztosat ő mondhat...
Csörgött a telefon, Andris a vonalban:
Elmondta a címet, érthetően, gyorsan...
Balra befordulván, hegyre felsiettünk,

10 perc sem telt bele, Andrishoz érkeztünk
Gyönyörű, sárga ház, nagy zöld kerítéssel,
Rajta zászló lobog, magyaros érzéssel.
Alatta kis kertben, faház, szép, takaros.
Zsófi meg is jegyzi: "Ez nagyon aranyos!"
Lepakolunk, Andris ismerteti a ház szabályát,
Wc-t, konyhát, fürdőt, mindenkinek ágyát.
Ezután felhív minket a nagy, sárga házba
Szülei és ő közös otthonába.
Mindenki odavan a gyönyörű háztól,

És elámul Andris saját, "kis" várától...
A konyhában éppen szülők vacsoráznak
Érkezésünkre kedvesen reagálnak.
Andris édesapja minket imígyen köszönt:
Poharunkba egy kis szilvapálinkát önt. :)
Miután mindent eképp megcsodáltunk,
Korgó gyomrunk jelzi: ideje vacsoráznunk.
Igen ám, de persze enni mi nem hoztunk:
Andris jóságának hála éhen nem maradtunk...
Ezután az ágyon egy bizonyos levél álla
Útra kell most kelnünk, ez a levél tárgya...
Ez alapján tehát útra kerekedünk,
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KITEKINTŐ - ROVERRAJ
Egyenként indulván a cél felé megyünk
Az utunk során egy "lény" tiltását fogadjuk,
A szomorúság szigetét a hátunk mögött hagyjuk,
Egyszercsak utunkon illatfelhő szálla
És minket egy pékség tárt ajtaja vára...
Betérvén megvesszük, mit reggelire szánunk,
Majd mi Attilával, a többiekre várunk...
Egész visszaúton arról beszélgetünk,
Mennyire jó lenne egy ilyen falu nekünk
Van itt pékség, suli, kocsma vagy ezerszám
Zene éjjel-nappal éttermek teraszán...
Eme beszélgetésnek ám vége szakada,
Mikor Bence bátran egy tacskónak beugata
Nyomban ki is jött hát a bedühödt gazda,
Ujjával fenyegetvén, minket haragjáról tudata...
Ettől a látványtól, szaporázzuk léptünk,
Bár Attila mondja: "Mi semmitől sem félünk..."
Visszaérvén aztán "Irány a szauna"-imigyen szóla a rossz
fiúk hada...
De hát mi máson járhatott volna a király kobrák :D
agya?!
Bence a dicsőségért, hogy Tamást lekörözze időben
Még a fejfájást is elviselte, a 100 fokos hőben...
Szaunázás után, jött az esti mese,
Bár ekkor már lecsukódott egy-kettejünk szeme...
Ezután mindenki megtalálta helyét,
És álomra hajtotta el-elfáradt fejét,
Másnap reggel aztán, mire felébredtünk
Hét ágra sütött már a nap is felettünk
Reggelizés után: figyelem, fontos mindenkinek tudnia:
Összeült az első Roverraj Konferencia,
Megszálltuk hát Andris hatalmas szobáját
Hogy papírra vessük ötleteink árját...
"Ejtőernyő, limuzin,vízisí"-szólt a Bencei javallat
Igen ám, de szerintetek ez megvalósulhat?
"Elég lenne ide a cserkészi akarat?" -így Tamás
"Ha van akarat, a terv sikert arat!"-feleselt Andris, ki
más?
Mikor véget ért az ötletek hada,
Andris boldogságunkra jó okot ada,
Hiszen elárulta, hogy bobozni megyünk,
És evvel elérte, hogy gyermekien boldogok legyünk...

Nem telt bele pár perc, útra készen álltunk,
Hisz a bobozás az, mi volt egyik álmunk
Már csak egy dolog volt hátra,
Legalábbis ezt jelezte Attila hasának korgása,
Duna parton egy kis büfében ebédeltünk
Rajilag közösen hekkeket rendeltünk,
Majd buszra felszállva Visegrádra értünk
Előttünk a hegy: magas, ettől féltünk...
Nyugi, csak kétszáz méter-így rajunk vezetője,
Kit alaposan átvert a google-úttervezője,
De sebaj, ha már így, túrázni szeretünk
Főleg, mivel tudjuk: bobhoz így érkezünk
Négy km nem sok, nincs itt semmi baj
Ezt könyvelte el az egy óra múlva a hegyről lesikló
roverraj...
Bobozás után, megint lejjebb ereszkedtünk korban,

És boldogan várakoztunk a vattacukor sorban...
Bobozás után: irány nyomban Andrisékhoz vissza,
Mivel az ég dörög, és vihar jön: ez a dörgés titka,
Zsófi mezítláb "futott" le a hegyről,
Hogy darázsba nem lépett, bizonyíték az isteni kegyről...
:D
Még a vihar előtt szerencsésen visszaérkeztünk,
Így aztán a felhőszakadás száraz tanúi lettünk...
Terasz alatt, vidáman figyeltük az eget
Hallgattuk a dörgést, melytől a föld is remegett.
A vihar nézését Bence szakította félbe,
"Gyerekek, mostmár pakolnunk kéne!"
Így ért hát véget ez a raj hétvége,
Köszönjük, hát Andris, ki megdolgoztál érte! :-)
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VÁLTOZTAT-LAK
Ebben a rovatban mindenféle érdekes dologról olvashattok. Információk a nagyvilágból, melyek
talán Titeket is megváltoztatnak majd. Ha érdekel a dolgok Miért?-je, vagy egyszerűen csak kulturálódni akarsz, akkor jó helyen jársz. Ezúttal - Mari jóvoltából - megtudhatjátok, hogy milyen az élet a
hortobágyi madárkórházban!
Biztos sokan láttátok a plakátokat a városban „szárnyat adunk a madárnak” felirattal,
de kevesebben tudják mit tesznek pontosan nap mint nap az ott dolgozó emberek. Nemrég
volt alkalmam betekintést nyerni az ott folyó munkában kicsit részt venni, tavaly pár napot
töltöttem Hortobágyon a Madárkórházban büszke önkéntes státuszban.
Mikor bekerül egy madár először a vizsgálóban/műtőbe kerül megnézik mi baja lehet,
sürgőségi beavatkozásokat elvégzik, utána a benti „kórtermekbe” kerülnek fajonként külön
(volt egy szoba ahol több madárfaj volt de a nagyrészük kisebb kalitkákban csak egy bakcsó
és két kuvik volt szabadon), amint a madár jobban van fokozatosan növelik a mozgásterét,
utána kirakják a röpdébe, ahol már kint van tud repdesni, de még figyelemmel kísérik a fejlődését és ha már teljesen rendbejött kap egy csinos gyűrűt és elengedik. Sajnos nem minden
szárnyasnak van ilyen szerencséje sok madár van aki ugyan életben marad, de maradandó
sérülése miatt nem lehet visszaengedni természetes élőhelyre ezért ott marad a madárparkban kb. élő kiállításnak. Itt érdekesség hogy volt egy „ottmaradós” gólyapárnak fiókáik és
mikor a felnőttek elrepültek a szüleik nélkül a többi madárral ősszel délre.
Leginkább amit csinálhattam az a takarítás volt, de vadmadarak közt nem olyan uncsi
meg etethettem, rendeztük a belvizet a játszótéren, támogatóknak újságot csomagoltam, de a
legjobb és legérdekesebb dolog egy műtét volt, az említett bakcsót műtötték
mert szegénykének az egyik szárnyát
már műtötték, de túl aktív volt a madárka és szétjött a kötés a másik szárnya
meg beakadhatott valahova és az is eltörött. Szegényke ezek után nagyon valószínű, hogy nem repült többet de az
egyensúlyozás miatt szükség volt a szárnyaira. Segíteni annyit tudtam hogy
odaadtam az infúziót és értelmesen néztem.
Összefoglalva ha valaki abban a térségben jár feltétlen látogassa meg a korházat!
www.madarpark.hu
Tájékoztató!
Nyilván feltűnt nektek a ’sic!’ embléma az újságban, most sze‐
retném megmagyarázni, hogy mit jelent és miért vezettem be.
Sic!
A sic latin szó, jelentése így, ily módon, eképpen, ezért.
Gondoljunk csak az ismert latin mondásokra: sic transit gloria
mundi (így múlik el a világ dicsősége) vagy sic itur ad astra (így ju‐
tunk a csillagokig)!
Akkor használtam (és fogom ezen túl használni), amikor eredeti helyesírás‐
sal teszek be az újságba egy cikket. Ha ezt látjátok, ne botránkozzatok meg a
hibákon, hanem inkább tanítsátok az írás alkotóját!
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