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KÖSZÖNTŐ
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy ember.
Név szerint: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki. Egy szép napon szóltak Mindenkinek, hogy akadt
egy fontos munka, amit sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki
megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, de Senki nem csinálta meg. Valaki nagyon megdühödött
emiatt, mivel ez Mindenki dolga lett volna. Mindenki úgy gondolta, hogy Bárki megcsinálhatná és
Senki nem vette észre, hogy Mindenki kerüli a munkát. Végül Valaki lett az, akit Mindenki okolt,
amiért Senki sem csinálta meg azt, amit Bárki megtehetett volna.
Szeretettel köszöntelek Titeket!
Igen, jól látjátok, egy kisebb szünet után ismét megjelent a Habverő, ez
alkalommal a Karácsonyi Különszámot tartjátok kezeitekben!
Ahhoz azonban, hogy csapatújságunk rendszeresen megjelenhessen,
olvasmányos, képekben gazdag legyen szükség van a Ti segítségetekre,
közreműködésetekre is! Nélkületek nem megy!
Kérlek tehát Titeket, hogy Mindenki tegyen hozzá valamit, lehet ez
beszámoló, jó hír, rossz hír, kedvenc rejtvény, mókás történet, a hónap
vicce, vagy egyszerűen csak 3-4 mondat az őrsötökről. Ezeket
vagy bármilyen az újság kapcsán felmerülő kérdést, gondolatot a
csapatotthonban kihelyezett dobozba dobjatok bele, és a következő
számban viszont látjátok! És kérlek Titeket, hogy Senki ne gondolja, hogy
Valaki majd megcsinálja helyettetek, amire Bárki képes, csak egy kis
akarat kell hozzá! Szolgáljon tanulságként a fenti történet! Jó munkát! 
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AZ ŐSZI TANYÁZÁS EMLÉKKÉPEI
A beszámolók kicsit egyedire sikerültek, de alkotóiknak jár a puszi a
pocira, hogy vették a fáradságot és papírra vetették gondolataikat! 

„Szerintem a tanyázás eléggé vicces volt
főleg mikor az atika elkezdett hisztizni a
kis atikálya miatt. De a sok játék és a sok
kacagás is vicces volt az egyik
legviccesebb rész az volt mikor
frizbifociztunk és mindenki agyontaposta
magát.” (V.Attila)

„A tanyázáson hát a Karesz a szokásos
csúnya beszédeiről volt híres. Karesznak
egy játék sem kedvezett. De közben jó
volt vele beszélni a PC
játékokról. Minden táborba elhoz egy PC
játékújságot ez jó Kareszban.” (V. Simon)
Igen, jól látjátok, ilyen is volt!

„Hát miröl is irhatnék!Nagyon
tetszet főleg az amikor a
denevér házban voltunk.Csakaz
volt a szar, hogy Gabi
megilyeztett!! És az Andris pipa
lett rám mert el loptam Zsófi
poharátt!! De nem baj nagyon
tetszett!!!!”
irta: Balázs Bori” (B.Bori)

A lelkes olvasó…Ezért megéri írni! 
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A TÁBORI PORTYA ROVERSZEMMEL

Tíz körül járt már az óra,
Zendült a tülök az indulóra.
Bepakoltuk a táskánkat,
Bár többen még mászkáltak.
Péter kiált-a kisbusz ajtaja
nyitva,
Pakolás van, keljünk útra!-

Keksz fagyival az igazi,

Megálltunk a faluvégen,

De reméltük, azért lesz vacsi!

Gyalogoltunk a sötét éjben.

Mezőről be az erdőbe,

Gyorsan ponyvát terítettünk s

Pataknál várt ránk Mari és Gabi
őrse.

Tamás "tortájából" ittunk-ettünk.

A túra testünkön nyomot hagyott,

Heten voltunk, mint a gonoszok

Zsóval fürödtünk egy nagyot! :-D

-A ponyva két szélén kettőnél
többen is lehetnek-

Útnak indultunk már megint,

Zsófi eképpen okoskodott : )

Mert észleltük, hogy Katyó
megint.

Másnap délelőtt útra keltünk,

Mendegéltünk kcs-k, kószák,

Későn keltünk, meg is sültünk.
A Zoltay-forrást el is hagytuk,

Míg el nem értük a portya célját.

Az erdőt s mezőt végigmásztuk.

Borostyán-kút volt a végső cél
helye,
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Hol a tóban fürödvén megvett az
Isten hidege.

A tűz lángja mellett már csöppet
sem fáztunk.

Atilla ugrott be elsőként,

Másnap reggel elindultunk vissza,

20 másodperc felett bírta (és
önként).

Az egyik megállóban fölszálltunk a
buszra.

Gabi is, Andris is vették a
bátorságot,

Irány a homokbödögei tábor,
Melyben otthonát leli a fáradt
cserkészvándor...

Partot érve pedig roptak egy kis
baszk táncot.
Este körbe ültünk és
megvacsoráztunk,

( Rusovszky Szilvi )

AHOGY ERRŐL EGY KISCSERKÉSZ VÉLEKEDIK
Amikor oda értünk a tóhoz(ott voltunk)nagyon sötét volt és nem igazán
láttunk semmit.
A vacsora undi volt mert konzerves kaját ettünk és a szaga is büdös volt
Lefeküdtünk aludni
Másnap felkeltünk reggeliztünk és elötte néztük a gyerekeket akik a
jéghideg vízbe ugráltak.
Ültünk a padon és Gabi lelocsolt azzal a vizzel ami a tóban volt.
(mert nem segítettünk)
Reggeli után megengették hogy fürödjünk a jéghideg vízben.
Amikor befejeztük a fürdést akkor elindultunk a buszhoz mert mentünk
vissza a tábor helyre.
( Meggyes Vani )
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„ZÖLD KELL NEKEM TÚL SOK A BETONBÓL!”
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EGY JAGUÁR ŐSZINTE VALLOMÁSAI
Porubszky Ági 2008 októbere óta cserkészkedik csapatunkban és azóta
a Jaguár őrs oszlopos tagjává vált, a következő interjúban róla és
őrse életéről tudhatunk meg többet. :)
R: A cserkészet és te... Mesélnél nekünk erről egy kicsit? Mi az, amiért te
cserkész vagy? Mit szeretsz benne?
Á: Azért vagyok cserkész mert jó a
közösség, és a tevékenységek, Sokat
túrázunk (ami nem mindig jó) de pl. jók a
lakomák, meg a keretmesék, ja és a
bátorságpróba!
R: Őrsötök sokak által ismert
csatakiáltása a következő: "Jaguár, a
király!" De mit is jelent ez, mit
jelentenek neked a Jaguárok? Miért
szeretsz velük lenni?
Á: Mert velük mindig valami érdekes dolgot csinálunk, viccesek az őrsgyűlések és
a Mari türelmes velünk, mint őrsvezető.
R: Mi volt számodra a legemlékezetesebb őrsi élményetek?
Á: Egy évvel ezelőtti táborban őrség volt és a Marival voltunk ketten őrök, meg
mászkáltunk, és olvastuk a hajónaplót és láttunk egy hullócsillagot.
R: Most nézzünk egy kicsit a kulisszák mögé... Hogy is zajlik nálatok egy
őrsgyűlés?
Á: Kezdünk az imával, aztán beszélünk valami cserkészdologról, aztán meg
játszunk valamit általában azt akarjuk, hogy sötétben legyen bújócska, ez nem
mindig sikerül de most elértük, aztán ez hosszú ideig eltart, aztán ima, aztán
vége.
R: Sokaknak van példaképe: színész, zenész, költő, politikus... De vannak
csapatunkon belül is olyanok, akikre érdemes felnézni, akiket lehet tisztelni.
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Neked van a csapadban példaképed? Ha igen, ki és miért pont ő?
Á: Mari, mert ő tanított nekünk minden jót és jófej, meg jó őrsvezető.
R: Mi a legfontosabb vezetői tulajdonság
szerinted? (Ami elengedhetetlen egy
vezetőnek...)
Á: A türelem, mert minket nehéz
megfékezni és mi olyan rendetlenek
vagyunk.
R: Bár KNT-ben nem voltál, tavaly részt
vettél a nyári táborban... Mi a legdurvább
tábori élményed?
Á: Amikor a tavalyi tábori portyán egy
tavon egy hajópalánkon kellett átmenni,
én megcsúsztam és majdnem beleestem.
Mari, a példaértékű őrsvezető 
R: Így két éves cserkészmúltadra tekintve mi az, amit elvársz a cserkészettől?
Á: Hogy jók legyenek a programok, legyen
sok keresgélős játék, meg legyen sok 100 próba, lehessen fürödni tóban vagy
folyóban. (vagy strandon)
R: Még egy személyes jellegű kérdés.
Van őrsi titkotok, és ha igen, mi az?
Á: Nincsen, illetve nem emlékszem
rá. És különben is a titok, az titok. :)
R: Rendben, köszönöm az interjút! :)
Jó munkát!
Á: Légy résen! :)
Áginak még egyszer nagyon köszönöm az interjút, a továbbiakban pedig várom
minden olyan lelkes cserkész illetve kiscserkész jelenkezését, akik szívesen
lennének a Habverő következő számának interjúalanyai! 
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„GO TO GABI!”
"Ha ló nincs, szamár is jó" -hangzik a magyar közmondás.
Cikk nincs, de hogy a Sólymokról való beszámoló ne maradjon el az
alábbiakban egy Skype-beszélgetést olvashattok, melyben Atikát próbálom
győzködni arról, hogy írjon magukról 5 mondatot csapatújságunkba...kevés
sikerrel... :-)

[15:22:08] Balázs Zsófia: 5 mondatot tudsz írni
[15:22:12] Sándor Bence: Nem
[15:22:15] Balázs Zsófia: igazán nem olyan borzasztó
[15:22:26] Sándor Bence: Kérdezd Simont v. Attilát
[15:23:08] Balázs Zsófia: Ati, de miért nem szeretnél öt mondatot írni
magatokról a Habverőbe?
[15:23:27] Sándor Bence: Mert nem go to Gabi
[15:23:58] Balázs Zsófia: De miért nem? Indokold meg, és elfogadom!
[15:24:07] Sándor Bence: Mert
[15:24:10] Sándor Bence: nincs kedvem
[15:25:25] Balázs Zsófia: Biztos? És nem lehetne azt, hogy most lesz kedved?
5 mondat erejéig?
[15:25:45] Sándor Bence: Nem!!!!!!!!!!!!!
[15:26:34] Sándor Bence: Go to Simon v. Attila v. Gabi
[15:26:47] Balázs Zsófia: És nekik miért lenne több kedvük, mint neked?
[15:26:56] Sándor Bence: nem tudom
[15:27:14] Balázs Zsófia: :)
[15:29:36] Balázs Zsófia: Jajjajjj, Attila, én megértem, hogy fáj az aortád,
de írni kézzel kell... :)
[15:29:59] Sándor Bence: köszi
[15:30:12] Sándor Bence: Na pápá
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MENTA KÖRKÉP

„Hogy milyen érzés mentának
lenni? Hát nem rossz csak
Keszeg nem tart örs gyüléseket!
És hát jó csak a név nem
tetszik. Én izé nevet akartam.
De mindegy azért jó!”
( Balász Bori )

„Azért jó Mentának lenni mert az
őrs társak
olyanok mintha a testvéreim lennének
a leg- több feladatot megbeszéljük
amit együtt kell csinálni.
Egy-két dologban nem értünk eggyet d
e azért össze tartunk.Keszeg(az őrs
vezetőnk)
gyakran mérges ránk és van amikor nem
tudjuk miért.
Fölleg ezek miatt szeretek menta lenni
mert van az őrsben
szeretet,rosszaság,összetartás és néha
fegyelem.
Ezek a leg főbb dolgok amiért jó
Mentának lenni.
írta Meggyes Vanessza(MENTA)”
( Meggyes Vani )
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„Hejhó,hejhó, Mentának lenni jó!”

A CSERKÉSZET, MINT OLYAN…
Mit is jelent a cserkészet nekünk, és másoknak? Mire gondolunk akkor,
mikor azt mondjuk: igen, mi cserkészek vagyunk?
- Nézzük meg először, hogy mit gondolnak a cserkészetről nem cserkész
felebarátaink. Facebook chaten találomra kiválasztottam 5 embert és
feltettem nekik a kérdést:
„Kérlek, írd le, hogy mi az az egy mondat, vagy gondolat, ami elsőként
eszedbe jut, ha meghallod a cserkész szót?!”
A következő válaszok érkeztek:
„nem tudom, talán a környezetben lévő lányok és fiúk, akik megtanulnak
tüzet gyújtani”
„hát nekem a kalandorok, meg a sátrak, meg az öltözet, az erdő”
„a cserkész szóról a kínszenvedés jut eszembe, tükör és wc nélkül 10 nap
és mászkálni az erdőben mint az ősemberek”
„kb: egy társaság együtt vadonban túlélő dolgot csinál, beszélget, tüzet
rak, táborozik”
„vidámság, önfeledt jókedv”
Igen, ezt gondolják ők, akik nem cserkészek… De vajon nekünk,- akik
cserkészek vagyunk- mit is jelent ez?!
FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!
Pályázatot hirdetek a következő feltételekkel:
Nevezni bárki nevezhet egy minimum 10 mondatos pályamű leadásával,
melyben a „Mit jelent számomra a cserkészet?” kérdésre keres választ.
A pályázat leadási határideje március elseje.
Minden pályázó értékes nyereményben részesül. ( Hogy miben, az
egyelőre titok, de örülni fogtok neki, ígérem! )
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IGEN, CSERKÉSZEK VAGYUNK…
Cserkészek vagyunk, ki hosszabb, ki rövidebb ideje.
Egy csapathoz, egy közösséghez tartozunk, őrsünk van, őrstársaink vannak,
kikkel jókat nevethetünk, játszhatunk, őrsvezetőink, rajvezetőink vannak,
akikre felnézhetünk, akikben megbízhatunk… Évente egyszer 10 napot
töltünk együtt nomád körülmények között egy erdő mélyén vagy éppen egy
tisztás közepén, ahol
zászlószertartással kezdjük és zárjuk napjainkat, ilyenkor körbe állunk,
egy pár pillanatra elcsöndesedünk, majd ismét szétszéledünk, építünk,
játszunk, kirándulunk, hancúrozunk, a határokat keressük, nem egyszer át
is lépjük, majd mindent feledve tovább szórakozunk. Együtt vagyunk,
kicsik és
nagyok, ki tudja, kit ki hívott, a lényeg együtt vagyunk, egymást segítve
olykor küzdelmek árán, de lépkedünk, az élet kanyargós ösvényén a cél felé
megyünk… Telnek az órák, a percek, már az esti tábortűz fénye is csak
pislákol, alábbhagy a nóta és gyülekezünk. És megint ott állunk a zászlónál
körben,
egymást tekintve kéz a kézben, egy dalt éneklünk, összetartozunk,
cserkészek vagyunk!
Majd a tábornak vége, fáradtan, élményekkel telve hazaérkezünk, jönnek a
szürke hétköznapok, tanulunk, dolgozunk, a nagy világ sodrában élünk,
különböző tevékenységeket végzünk, ám mire életünket építeni igyekszünk,
abban egyek vagyunk: Egy világ, egy fogadalom, hisz mind cserkészek
vagyunk!
Eljön az ősz, meg a tavasz, elővesszük nagytáskáinkat, magunkra öltjük
egyenruhánkat, evvel
is éreztetve, hogy azonos célért harcolunk!
Tanyázni megyünk, kiáltásainktól hangos a vonat,
idősebb nénik egyenruhánk láttán tágra nyílt szemekkel kérdik, úttörök
vagyunk? –és mi fejünket rázva egyszerre mondjuk: NEM, de
összetartozunk!
A portyának vége, egyenruhánk ismét a szekrény alján hever, de a lényeget
tudjuk: egymásra mindig számíthatunk,és büszkén vállaljuk hát, hogy
cserkészek vagyunk! 
( Zsófi, azaz az én pályaművem…várom a Tiéteket is! ) 
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DOBOM A LABDÁT
„Tovább dobnám a labdát Rusovszky Szilvinek és azt
kérdezném tőle, hogy milyen érzés cserkészkednie?”
A labdát sikeresen elkaptam, száll a válasz:
Amióta beléptem a csapatba, nem tudtam minden programon
részt venni (pl.: a tavaszi tanyázás Aladdinnal, a Farkasordító
éjszakai túra), így csupán a csapattársak beszámolóit hallgatva ismerkedtem a
cserkészek szokásaival, a táborok rejtelmeivel.
A 2010-es KNT táborból hazatérve úgy érzem, szereztem némi tapsztalatot
ahhoz, hogy legyen mit írnom. Rájöttem többek közt arra is, hogy a civilizált(abb)
életkörülmények között olykor fárasztóbb és nyomasztóbb is lehet dolgozni,
mint a természetben "nomád" módon, de összetartóan és egymást segítve,
szórakoztatva nehezebb körülmények között élni napjainkat és megtenni
mindent, ami tőlünk telik.
Szerintem a cserkészkedés nem rossz dolog, mert kitartásra és
figyelmességre tanít, de a munka mellett arra is, hogy az idő nagy úr ( no
comment!!!=D ).Tény és való, hogy rengeteg nehézség és félreértés, csalódás
akadhat, de muszáj megoldani és túllépni rajtuk, tanulva a hibáinkból. Meglehet,
hogy csomó mindent nem ismerek a cserkészszokásokból( pl.:csomózások,
cserk.törvények, rovásírás, tűzrakás, stb.), de örülök, hogy gyorsan a társaság
részévé válhattam( ezért köszönet mindenkinek), kicsit később a tervemhez
képest.Első nagytáborom után már úgy érzem, lesz lehetőségem arra, hogy az
onnan szerzett tapasztalatokra támaszkodva végiggondoljam, hogy mi az, amit
másképp csináljak legközelebb, persze csak ha lesz legközelebb időm és
szándékom, hogy elmenjek.
Jó munkát, üdv mindenkinek: R.Szilvi

„Dobjuk tovább a Maki őrsnek és az a kérdésünk, hogy mire költenék a
pénzt, ha megnyernék a lottót? a csapat finanszírozásán kívűl  „
Elmennénk moziba nagyon sokszor, meg csokizóba. Vennénk mindenkinek
babzsákfotelt meg jó hangfalat mélynyomóval, meg akinek nincs annak laptopot
és meglátogatnánk a Kittyt Újzélandon.
( Márti, a Maki őrs nevében )

Tovább dobnám a labdát Sándor Attilának és azt kérdezném tőle, hogy
mennyit kéne neki azért fizetni, hogy írjon 5 mondatot a Habverőbe?
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NAPTÁR
Program

Időpont

Kinek

Csapatkarácsony

december 28.

csapattagok

Cserkészbál

február 12.

14 év felett

Tavaszi csapattanya

március 12-15.

csapattagok

Csapatkirándulás

május 7.

csapattagok

Előőrs

július 1-5.

roverek,
vezetők

Nyári csapattábor

július 5-14.

csapattagok

Megjegyzés
fakultatív

REJTVÉNY

A helyes megfejtést elsőként
beküldő cserkész jutalomban
részesül!



Logikus sörözés*
Hogyan tudod kiinni egy söröskancsónyi sörnek pontosan a felét, ha
semmilyen mérőeszköz nem áll rendelkezésedre?
*( Figyelem! A kérdés csak a vezetőkhöz és a roverekhez szól! )
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JÓ HÍR

A mi drága, egyetlen,
pótolhatatlan Jonk
(Schwikker Zsófi) visszatért
féléves afrikai „kalandjáról”!
Örülünk, hogy ismét köztünk
van, és kíváncsian várjuk
élménybeszámolóit,
történeteit, tapasztalatait! 
Az itt látható képet önkényesen szedtem le Jo facebook
adatlapjáról, remélem, nem öl meg érte 

ROSSZ HÍR
Idén nem volt még csapatkorizás… 
Pedig korizni jó dolog ám!
Ha Ti is szeretnétek ezt a problémát
orvosolni, akkor
el lehet kezdeni nyaggatni az
őrsvezetőtöket, illetve aki szívesen
jönne, az jelentkezzen nálam
csapatkarácsony alatt! 

NEVESSÜNK EGYÜTT
Két gyerek limonádét árul, odamegy hozzájuk egy cserkész.
- Ez igazi citromból van?
- Igen.
- Jó, mert én csak a természetes italokat, és ételeket szeretem. Tudjátok mit?
Veszek egy pohárral, ha vesztek tőlem egy doboz ízletes cserkészsüteményt!
- Igazi cserkészből sütötték?
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KARÁCSONY
A karácsonyfa állítás nem egyidős az ünneppel. Réges-rég a karácsonyi
asztalt virágzó Borbála-ágakkal /december 4-én gyümölcsfaágakat
metszettek le, vízbe tették és karácsonyra kivirágzott- jelképezvén a
télben megőrzött tavaszt, az újjászületést/, fagyöngyből kötött
koszorúval és kis tálkában hajtatott Luca-napi búzával /december 13án néhány búzaszemet tettek kis vízbe egy tálkára és az kihajtott szép
zöldre/ díszítették. Ezek a díszek a hiedelmek szerint védelmet
nyújtottak az ártó szellemek ellen. Az első fenyőfa, amelyet
cukorkákkal, süteményekkel, papírdíszekkel díszítettek a XV. századi
német földről ismeretes. A legenda szerint Luther Márton a téli
erdőben sétált és gyönyörködött a csodaszép fenyőkben, annyira
megragadta a nagy vallástudóst a látvány, hogy hazatérve el akarta
mesélni, amit látott. Aztán gondolt egyet, inkább bevitt a szobába egy
fenyőfát, csillogó gyertyákkal díszítette fel és írt egy verset is:
”Mennyből jövök most hozzátok,
jó hírt mondok, jer, halljátok,
mert nagy örömöt hirdetek,
méltán ujjong ma szívetek.
A megtartó ma született,
ég-föld örül ma veletek.
Egy ártatlan kis csecsemő,
egész világ üdve lesz ő.”

Így vált a karácsonyfa az év legszebb keresztény ünnepének
jelképévé, Jézus születésnapjának, a szeretet, a család ünnepének
díszévé. Régebben a fenyőfát mézeskalács figurákkal, piros almával,
ezüst, aranypapírba csomagolt dióval díszítették. Ma már ezernyi dísz,
szaloncukor ékesíti a XXI. század ”karácsonyi fáját”, változnak az
ünnepi szokások, de a karácsonyfa jelzi és élteti az ünnepet.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJÉVET! 
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