A 400. sz. Szent Péter és Pál Cserkészcsapat hivatalos újságja

XXVI. évf. I. szám, ősz - tél

„Miért van az, ha az egyik ember épít egy falat, a másik azonnal
tudni akarja, mi van a túlsó oldalán?”

Tyrion Lannister
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LAPSZÉLE

Tehát Habverő… Néhányan (főleg a kisebbek) nem lehetnek tisztában, hogy ez mit is takar. Ezért egy kis ismertető aki nem érti, hogy
ez mi is akar lenni:
A Habverőt eredetileg információközlő és szórakoztató lapnak alkották meg a múltban, a csapatunk keretein belül. A Habverő mint cím
a csapatunk jelszavából eredeztetik, de arról is lehetne a végtelenségig írni. A közelmúltban Pej Andris szerkesztette jó hosszú ideig,
majd őt Sándor Attila követte. Most itt tartunk 2017-ben amikoris Attika megkért minket a lap szerkesztésére. Előszőr eléggé meglepett
minket a dolog, de idővel megbarátkoztunk az új feladattal. Rengeteg segítséget is kaptunk a szerkesztéshez úgyhogy nagyon nem
panaszkodhatunk.
Az újságunk néhány szempontból eltér elődjeitől, például a cím
most már sárga helyett zöld színben pompázik amivel remélhetőleg
nem váltunk ki közfelháborodást. A mémek is bevezetésre kerültek,
valószínűleg megfelelő arányban.
Tehát mi újult erővel és nagy önbizalommal vágunk újra bele, és kívánjuk, hogy nektek is legalább annyira szórakoztató legyen mint
nekünk.
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BESZÁMOLÓ — TANYÁZÁS
Az idősebb korosztály tanyázásáról Benedektől kaptunk beszámolót:
Idén az őszi tanyázás számomra rendhagyó volt, mivel nem tudtunk annyian lenni mint amennyire számítottam.
Szerencsére az őrsünk nagy része el tudott jönni. A szállás helyszínére először vonattal utána
busszal majd egy rövidebb sétával jutottunk el kisebb kitérőkkel Attika jóvoltából :)
A szállásra érve egy kis pihenő után elkészítettük a vacsorát Petike vezetésével ami fenséges
currys csirke volt.
Másnap kirándulni indultunk és Kitty filozófiai és bizalmi játékokat mutatott be nekünk a kirándulás során.
Visszaérkezésünk után készülődtünk a sütögetésre, a fiúk egy része segített fát gyűjteni a tűzhöz, a lányok pedig a vacsorához szükséges hozzávalókat készítették el.
A sütögetés elején Attika énekelt nekünk dalos könyvéből, majd beszélgettünk egy jót. Ezután
mindenki fürdéssel vagy anélkül ágyba dőlt a tartalmas nap után.
Utolsó nap misére mentünk de sajnos elmaradt. Így kissé lerövidült a napi program.
A tanyázás során az őszi időjáráshoz megfelelően hűvös de szerencsére csapadékmentes szép
időnk volt.
Úgy láttam mindenki jól érezte magát a tanyázáson és sikerült kizökkennie a rohanó mindennapokból.
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BESZÁMOLÓ — TANYÁZÁS
A Kiwiktől elég sok kisebb-nagyobb beszámolókat kaptunk, így mindegyiket nem tudtuk belesűríteni ebbe a lapba, ebből kifolyólag felsőbb utasításra alkalmaztuk a táblázatos rendszert:
Negatívum

Pozitívum

Borzalmasan rossz időjárás.

Emeletes ágyak.

Nagyon sok pók!

Hollókői vár.

Minden tiszta sár.

Kulturált mosdó.

Konyhai kínálat és paprikáskrumpli.

Paraszt Activity.

10 km-es túra.

Anabell 1-2 rövid történetleírása a fiúk jóvoltából.

Rossz játékok*

Jó játékok*

A fiúk nem kellemes társasága.

Kiváló őrsi társaság.

*Bár itt vannak egyet nem értések.
Félszakértői elemzés:
Az összes beszámolót összevetve nagyon sok központi elemre rábukkanhatunk. Például a
pókok szinte mindenkinek az irományában benne voltak, vagy az időjárás és annak mellékjelenségei. Mindenesetre az biztos leszűrhető hogy a kellemetlen időjárás rányomta a bélyegét
az egész tanyázás hangulatára. Ugyancsak népszerű téma volt az étel, de tulajdonképpen
az egészből leszűrhető hogy a paprikáskrumpli és a virsli kapásból nem tetszett sok embernek.
Tehát összegzésül: Tiltsák ki a pókokat a mindenkori tanyázás területéről.
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JÓ HÍR

Nem rég kezdődött a téli szünet!

ROSSZ HÍR

Lassan vége a téli szünetnek.

Ha van közérdekű jó vagy rossz híred ne
habozz küldd be és oszd meg mindenkivel!
NAPTÁR
Program

Időpont

Kiknek

Évkezdő
csapatprogram

Szeptember 17. szombat

Csapattagok, újoncok, szülők

Őszi korosztályos
tanyázás

A rajvezetők által hirdetett
időpontokban.

Csapattagok

Rajkarácsony

A rajvezetők által hirdetett
időpontokban.

Csapattagok

A puding próbája

Február 24.

Csapattagok

Tavaszi
csapattanyázás

Március 14-17.
szerda-szombat

Csapattagok

Locsolkodás

Április 2. hétfő

Csapattagok

Csapatkirándulás

Április 28. szombat

Csapattagok

Előőrs

Július 6-10. péntek-kedd

14 éven felüli csapattagok,
meghívottak

Csapattábor

Július 10-19.
kedd-csütörtök

Csapattagok
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AZ ÉVSZAK
Könyve: Rick Riordan: Percy Jackson görög hősei
Akit érdekel a görög mitológia, vagy szereti az izgalmas, helyenként szomorú, de legfőképpen
vicces történeteket, annak nagyon fog tetszeni ez a könyv. A könyvben tizenkét görög hős
életét kísérhetjük végig igen szórakoztató előadásmódban. Mindenkinek csak ajánlani tudom.
Filmje: Fekete Párduc
A Fekete Párduc a Marvel Studios 18-dik filmje ami februárban jelenik meg. Főhőse T’Challa,
aki apja halálát követően hazatér az elszigetelt, Wakanda királyságába, hogy elfoglalja az őt
megillető helyet a trónon.
Ám mikor egy nagy hatalmú ősi ellenség feltűnik, T’Challa királyként és a Fekete Párducként
is próbára tétetik: a félelmetes összecsapás kimenetelén nem pusztán Wakanda, hanem az
egész világ sorsa áll. Árulások és veszélyek közepette az uralkodónak maga mellé kell állítania szövetségeseit és felszínre kell engednie a Fekete Párduc minden erejét, hogy legyőzze
ellenfeleit és biztonságban tudhassa népét.
Zenéje: Ramin Djawadi - Main Title
Erősen ajánlom mindenkinek aki szereti a modernkori klasszikuszenét, vagy Trónok Harca
rajongó és egy kis nosztalgiára vágyik, vagy annak is aki csak szimplán szereti az epic zenéket.
Vicce:

Verse: Ady Endre: Párizsban járt az ősz

- Mit csinálnak a várvédők szabad idejükben?
- ???
- Elfoglalják magukat...

Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.

- Te miért ülsz?
- Én bankot raboltam. Hát te?
- Hm... Csak mert elfáradtam!

Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak ,
Arról, hogy meghalok.

- Mennyibe kerül egy sör?
- Nem tudom, egyet még sosem vettem
Mondása:
„42 1N73LL1G3NC14 4 V4L70245H02 V4L0
4LK4LM42K0D45 K3P3553G3.”
573PH3N H4WK1NG
Honlapja:
https://www.csee.umbc.edu/~squire/blueball.htm
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Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az úton
Tréfás falevelek.
Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.

ÉRDEKESSÉGEK - REJTVÉNYEK
Érdekességek:
A. A. Milne Micimackó történetét lefordították latin nyelvre is.
A Római Birodalom bukása után 1000 évig nem készítettek betont.
Az első rómaiak zokni szandált húztak.
Arizona államban tilos tevére vadászni.
Vantablack a legsötétebb anyag neve.
Barátok nélkül élni körülbelül olyan hatással van az élethosszunkra mintha az ember naponta 15 szál cigarettát szívna el.
A macskáknak nincsenek ízlelőreceptoraik ezért egyáltalán nem
éreznek semmi édeset.
Egy elmélet szerint, ha kiderülne hogy mi is valójában az univerzum, és miért van itt egyáltalán, akkor azon nyomban megszűnne
létezni, és valami más, még bizarrabb, még megmagyarázhatatlanabb dolog foglalná el a helyét.
Egy másik elmélet szerint ez már be is következett.
A leghosszabb könyvcím 670 szóból áll.
A milliárdosok 99%-a januárban, májusban, októberben és
decemberben született.
A Jägermeister eredetileg egy köhögés elleni gyógyszer
volt.
Rejtvények:
Egy király meg akar szabadulni a tanácsadójától, ezért egy „próba” elé
állítja. Egy zsákba egy fekete és egy fehér kavicsot tesz. Ha a tanácsadó a fehéret húzza életben marad, ha viszont a feketét, akkor lefejezik. A tanácsadó meg van győződve róla, hogy mindkét kavics fekete,
hogy élheti túl a próbát?

Van egy csomó gyufád és két köteled. Mindkét kötél pontosan egy óra
alatt ég végig, ha meggyújtod. De nem egyenletes gyorsasággal! (Az
is lehet, hogy az egyik kötél fele 10 perc alatt elég és a másik része
50 percig lángol. Csak azt tudjuk, hogy mindkét kötél pontosan egy
óra alatt ég el teljesen.) Az a feladat, hogy lemérjünk a kötelekkel egy
negyedórás időszakaszt. Órád és más időmérési eszközöd nincs!
(Mivel a kötelek égéstempóját nem ismered, nem jó megoldás az például, hogy elnegyedeled őket, vagy a közepén gyújtod meg…)

A helyes megfejtőket ajándékban részesítjük!!!
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