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

XXVIII. évf. I. szám, nyár

„A világ tele van készséges emberekkel. Az
egyik fele kész dolgozni, a másik fele kész
hagyni őket dolgozni.”
Robert Frost
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LAPSZÉLE
Most így a habverő elejére hogy belerázódjunk az irodalomba itt is egy klasszikus Petőfivers:
Petőfi Sándor: Dicsőséges
Nagyurak
Dicsőséges nagyurak, hát
Hogy vagytok?
Viszket-e úgy egy kicsit a
Nyakatok?
Új divatú nyakravaló
Készül most
Számotokra... nem cifra, de
Jó szoros.
Tudjátok-e, mennyit kértünk
Titeket,
Hogy irántunk emberiek
Legyetek,
Vegyetek be az emberek
Sorába...
Rimánkodott a szegény nép,
S hiába.
Állatoknak tartottátok
A népet;
Hát ha most mint állat fizet
Tinéktek?
Ha megrohan mint vadállat
Bennetek,
S körmét, fogát véretekkel
Festi meg?

Ki a síkra a kunyhokból
Miljomok!
Kaszát, ásót, vasvillákat
Fogjatok!
Az alkalom maga magát
Kínálja,
Ütött a nagy bosszúállás
Órája!
Ezer évig híztak rajtunk
Az urak,
Most rajtok a mi kutyáink
Hízzanak!
Vasvillára velök, aztán
Szemétre,
Ott egyék a kutyák őket
Ebédre!...
Hanem még se!... atyafiak,
Megálljunk!
Legyünk jobbak, nemesebbek
Őnáluk;
Isten után legszentebb a
Nép neve:
Feleljünk meg becsülettel
Nékie.
Legyünk nagyok, amint illik
Mihozzánk,
Hogy az isten gyönyörködve
Nézzen ránk,
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S örömében mindenható
Kezével
Fejeinkre örök áldást
Tetézzen.
Felejtsük az ezer éves
Kínokat,
Ha az úr most testvérének
Befogad;
Ha elveti kevélységét,
Címerit,
S teljes egyenlőségünk elIsmeri.
Nemes urak, ha akartok
Jőjetek,
Itt a kezünk, nyújtástok ki
Kezetek.
Legyünk szemei mindnyájan
Egy láncnak,
Szüksége van mindnyájunkr’
a Hazának.
Nem érünk rá várakozni,
Szaporán,
Ma jókor van, holnap késő
Lesz talán.
Ha bennünket még mostan is
Megvettek,
Az úristen kegyelmezzen
Tinektek!

BESZÁMOLÓ - KÖZÉP-EURÓPAI DZSEMBORI 2018
2018-ban Magyarország rendezte a Közép Európai Dzsemborit, amit a V4-es országok
tartanak felváltva. Dunaújvárosban került megrendezésre és csapatunkból 6 személy vett
részt a találkozón.
Az első nap mindenki ahogy tudott lejött Dunaújvárosba, vagyishogy Réka nem mivel ő
IST-s volt így ő már pár napja ott volt. Tehát közben megérkezett az őrsünk többi tagja is
őrsvezetőnkkel együtt. Be eresztettek minket majd megkaptuk a kis csomagjainkat
amikben a felvarrótól kezdve a kézikönyvig minden volt. Azután felállítottuk a sátrainkat és
este elmentünk a zászlófelvonásra és az azután következő buliba. Másnap egy kisebb lelki
program után Trónok harca beütéses kereskedős játék volt és este a magyar parti. Hétfőn
önkénteskedtünk* egy óvodában, majd elmentünk a strandra (amikor volt egy kis
szabadidőnk mindig lementünk strandolni) Kedden kipróbáltuk az evezős sportokat kisebb
-nagyobb sikerrel és este egy gigantikusat táncoltunk a szlovákok partiján. Szerdán a
Balatonhoz mentünk ott voltunk Tihanyban és Füreden és ott meglátogattunk mindent ami
fontosabb hely. Másnap körbejártuk Dunaújvárost egy izgalmas játék keretein belül
amikoris az őrs nagy része elment kávézni 3-an pedig a városban futkorásztak fel-alá.
Ezután következett a Pláza ahol volt Karaoke (amiről nem beszélünk) és egyéb kézműves
játékok. Másnap elmentünk egy óriásit számháborúzni az ottani egyetemre majd a
táborban nemzetközi napot tartottunk ahol minden nemzet bemutatta magát kiemelendő
voltak az angolok akik mindenkinek teát osztottak. Este a záróbeszédek után jött a
habfürdő amiről bővebben a 9-edik oldalon olvashattok.
Másnap már csak pakoltunk és búcsút vettünk egymástól. A táborban sok másik
cserkésszel ismerkedhettem meg más-más csapatokból. Az biztos hogy nagyon sok szép
emlékkel hagytam el a tábort.
Mátyás /\
*értsd: Timmy Trumpetet hallgatva, ritmusra gyomlálás.

3

BESZÁMOLÓ - CSAPATTÁBOR
Az első beszámolót a tanyázásáról Mátyástól kaptuk:
Ebben a táborban voltam először előőrsben és nem kis élmény volt számomra. Az egész egy
hatalmas nagy pakolással kezdődött, majd onnan a Megyén keresztül Perőcsényre utaztunk. Ott
szétpakoltunk mindent majd felállítottuk a GH sátrát és a szersátort. Másnap minden olyan dolgot
amire már nem emlékszem. Mindeközben én kikaptam feladatnak hogy ássak latrinát. Ezt
Kittyvel együtt csináltuk és amíg az egyik ásott addig a másik beállt abba a négyzetmilliméternyi
helyre ahol árnyék volt a közelben. Aztán az előőrs utolsó napján vagyis a tábor első napján
kellett szerezni egy zászlórudat amit nagy nehézségek árán ki is vágtunk de azt még le is kellett
szállítani az alakulóra és ott is csak sok szenvedés árán lehetett beleállítani a földbe. Amikor
ezzel végeztünk volt az idő hogy megérkezzenek a táborozók, de még egyetlen dolog hiányzott:
a kereszt. Atika fotonokat meghazudtoló sebességéggel kötözte össze a fákat és állította a
földbe a keresztet. Miután végzett fél perc se telet bele és már lehetett látni a távolban érkező
tömegeket.
Összeségében nagyon jó volt az előőrs de még meg kell említeni az estét amikor a csirkék
mellett aludtunk meg természetesen azt a kétségbeejtő tényt hogy Szabó Petinek az égvilágon
senki se hozott pisztáciát. :(
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BESZÁMOLÓ - CSAPATTÁBOR

Uguay mester is ott volt a táborban.

A híres Attika-féle zacskós csirke.

’’A BALATA’’
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BESZÁMOLÓ - CSAPATTÁBOR
Az második beszámolót Koppánytól kaptuk:
Idén, a nyári táborban, én játszottam Apollót, a Nap, a zene és minden más művészet, istenét. Ugyan már korábban is voltam keretmese szereplő, mégis ez volt az első alkalom,
hogy egy tábor keretmeséjében szerepeltem. A tábort magát nagyon élveztem, bár volt pár
dolog, ami kissé „érdekesebbé” tette a menetét. Ilyen volt a Jegesmedve őrs második találkozása Kemencével, ami a Szobi Rendelőintézeten ért véget egy 30 km-es stoppal és a
több napig zuhogó eső. Amit viszont nagyon élveztem, az a családias hangulat volt, ami
főleg a tábor második felében volt jelen.
Amikor elkezdtem készülni a keretmesére, sajnos pár dolog kimaradt, amelyek miatt a táborban kellett rögtönöznöm. De egyébként sikerült egész szépen felkészülnöm, úgy gondolom. Sok időt vett igénybe, míg elkészítettem a keretmese ruhám. Abból is leginkább a babérkoszorú tartott sokáig. A tógával, mint láthattátok, nem kellett túl sokat foglalkoznom,
viszont a babérkoszorú elkészítése egy teljes délutánt kitöltött. Sajnos a végeredmény anynyira törékeny lett, hogy végül a táborban nem is használtam ezt az alkalmatosságot. A keretmese szerepben nagyon jól éreztem magam. Azt sajnos nem tudom, kívülről milyen volt
a játékom, remélem elfogadható teljesítményt nyújtottam. Engem amúgy nagyon érdekel a
görög mitológia, ezért a tábor keretmeséjét kifejezetten szerettem. Az, hogy a táborban én
is szereplő voltam, új élmény volt, és ugyan néha még döcögősen sikerült csak elvégeznem a feladataimat, pozitív élmény volt számomra teljesen.
Akik játszottak már keretmese szereplőt, tudják, hogy milyen jó szórakozás lehet magának az előadónak is a szerep. Én ugyanezt éltem át a táborban. Kívánom mindenkinek,
hogy legalább egyszer az életében kipróbálhassa milyen egy keretmesében szerepelni, mert egy teljesen új élményt ad hozzá a
táborhoz.
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Highway to hell...

Matyi mindig figyel titeket...
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ROSSZ HÍR

Vége van a nyárnak.
JÓ HÍR

Újból vannak őrsgyűlések!

NAPTÁR

Program

Időpont

Kiknek

Évkezdő
csapatprogram
Őszi tanyázás

Szeptember 29. szombat

Mikulás meglepi

December 6. csütörtök

Csapattagok, újoncok,
szülők
Október 19-22. péntek-hétfő Csapattagok
Csapattagok

Csapatkorcsolyázás Február 9. szombat

Csapattagok

Tavaszi korosztályos Később kihirdetve.
(március-április)
tanyázások
Csapatkirándulás
Április 28. szombat

Csapattagok

Karbantartó nap

Május 25. szombat

Csapattagok

Előőrs

Július 5-8. péntek-hétfő

Csapattábor

Július 8-16. hétfő-kedd

14 éven felüli csapattagok,
meghívottak
Csapattagok
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Csapattagok

DOBOM A LABDÁT
Dobom a labdát Farsang Mátyásnak és kérdezem tőle, hogy mi volt a legszebb emléke
a 2018-as Közép-Európai Dzsemboriról.
Ági
Nekem a CEJ egy hatalmas élmény volt mivel ez volt első nemzetközi cserkésztalálkozóm.
Sok barátot szereztem és sok mindenkivel ismerkedtem meg. Nagyon sok szép emlékem
van a CEJ– ről így nagyon nehéz lesz egyet is kiemelni. De az azért mégis egy kiemelendő
alkalom volt amikor a mit sem sejtő vendégeket Erős Pistával kínáltuk. Én is bevállaltam egy
kis kanállal és hát… úgy tudnám jellemezni mikor az ember egy kicsit émelyeg a busz úton a
kanyaroktól de közben valami pokoli méreg, úgy marja, égeti a torkát hogy azt hiszi hogy
menten elájul. De nem is ez itt a lényeg. A legszebb és legjobb emlékeim azokból az időkből
származik amiket az őrsünkkel töltöttem. Egy fantasztikus társasággal kerültem össze
akikkel minden idő aranyat ér. De hogy valami konkrétat is mondjak ezen a nyálas
maszlagon kívül: minden este voltak bulizós programok amik mindig észveszejtően jók voltak
(néhány kivétellel). Az utolsó esti bulin felszereltek egy gépet ami állandóan habot lövell ki
magából. Másnapra nem maradt olyan ember aki ne tüdőzött volna le
egy csomó habot. De
természetesen az őrület
mindennek a tetején volt.
Az zene eszméletlen jó volt
ahogy a társaság is.

EXTRA

A QR-kód
A QR-kód egy kétdimenziós vonalkód, amit egy japán cég fejlesztett ki 1994-ben. Nevét az
angol Quick Response (gyors válasz) rövidítéséből kapta, utalva a felhasználó által igényelt
gyors reakcióra. Legtöbbször a telefonon szokták az emberek beolvastatni a kódokat, mivel
ingyenesen és könnyen letölthető a kód olvasására való alkalmazás.
Jó tulajdonsága, hogy bármilyen irányból készülhet róla fénykép, nem kell törődni a kód helyes tájolásával. Ez azért lehetséges, mert a kód megfejtésére szolgáló programok a három
sarokban elhelyezett jellegzetes - minden QR-kódban azonos - minta alapján el tudják dönteni, milyen irányban kell a kód pontjait értelmezni, még akkor is, ha a kódról készült kép
teljesen ferde. A kódokkal bármit üzenhetünk: szöveget, telefonszámot és természetesen
weboldalakat.
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AZ ÉVSZAK
Könyve: Konrad Lorenz: Salamon király gyűrűje
A Salamon király gyűrűje igen szórakoztató olvasmány mindenkinek, aki akár csak egy kicsit
is érdeklődik az állatok iránt. Konrad Lorenz osztrák zoológus a modern etológia megalapítója. Rengeteg állata volt és sokszor történtek vele vicces, bosszantó vagy megható dolgok. Ebben a könyvben a tapasztalatait írja le az állatokkal kapcsolatban, nagyon szórakoztató módon. Én mindenkinek csak ajánlani tudom.
Filmje: Legendás állatok - Grindelwald bűntettei
Lassan megérkezik a Harry Potter Univerzum
legújabb tagja. Az előző rész óta mindenki
nagy reményeket fűz a filmhez mivel az előző
filmben már felvezették Grindelwald karakterét
és ráadásul még Dumbledore is felbukkan a
filmben nem is kis ideig.
Zenéje: Gershwin - Rhapsody In Blue
Csak hogy azért művelődjünk… meg azért
nem egy rossz darab.
Viccei:
Két focista beszélget.
- Szerinted kik a legszolidabb szurkolók a világon?
- Egyértelműen a skótok.
- Miért?
- Mert azok semmit nem dobnának be a pályára.
Nagyon esik az eső, így a lord kiszól az udvarra:
- Jean Te ázol odakint?
- Dehogy teázom, be akarok menni!
Mi az abszolút pech?
- ??? Lezuhanni egy repülővel egy süllyedő hajóra.

Verse: Sík Sándor:
Vitézi ének a romvárak alól

Sasfészkei a sasapáknak
Farkasszemet néznek velünk.
Ők messze magason merednek,
Mi a völgyben ülünk.
Mi a völgyben ülünk?
Elfárad, míg fölér hozzájuk
Völgyhöz szokott pillantatunk.
Ezek az ősök! A fiak: mi
Idelenn maradunk.
Idelenn maradunk?

Mondása:
„Az önismeret olyan, mint egy hagyma. Több rétege van, és minél többet hántunk le, annál valószínűbb, hogy a legalkalmatlanabb pillanatokban
sírva fakadunk.”

Mijük volt több, hogy fenn tanyáztak,
Hol a nap első fénye süt?
Karjuk acélosb? Fejük tisztább?
Tüzesebb a szívük?

/Mark Manson/

Tüzesebb a szívük?

Honlapja:

Sasfészkei a sasapáknak
Farkasszemet néznek velünk.
Nézésük néma szemrehányás.
S mi a völgyben ülünk.

https://theuselessweb.com/
Mostantól lesznek QRkódok hátha így valakinek
kényelmesebb elérni a
weboldalakat.

Mi csak egyre ülünk
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ÉRDEKESSÉGEK - REJTVÉNYEK
Érdekességek:
A világ legrövidebb menetrend szerinti repülő járata két perc alatt ér
célt és két szigetet köt össze az Egyesült Királyságban.
A rakott krumpli, a pörkölt, a halászlé és a paprikás csirke először
1840-ben volt szakácskönyvben leírva.
Régen úgy tartották, egy szamár csókja enyhítheti a fogfájást.
A pálmatolvajráknak olyan erősek az ollói, hogy képes velük feltörni
egy kókuszdiót.
Ha összegyűjtenénk egy mólnyi (6*1023db) vakondot a Földön, akkor
80 km-es vastagságban borítanák az állatok a Föld felszínét.
Ha az eredeti csillagok Háborúja trilógiát vesszük alapul, akkor Yoda
mester ereje átszámolva körülbelül 19kW lenne.
Ha a Nemzetközi Űrállomáson valaki az „I’m Gonna Be” című számot
hallgatná, pont 1000 mérföldet tenne meg a Föld körül, míg a dalt hallgatná.
2009-ben kutatók megpróbálták megtalálni a Loch Ness-i szörnyet.
Nem jártak sikerrel, viszont körülbelül
100 ezer golflabdát találtak a tóban.
Nem csak Ausztráliában élnek erszényes állatok. Dél-Amerikában is sok fajuk előfordul, ilyen pl.: az erszényes
oposszum.

Rejtvények:
•

Nagyapó nem eszik meg akármit: a főtt tojást például csak akkor, ha az se több, se
kevesebb, pontosan 15 percig főtt. Egy nap téged kér meg, hogy készíts neki reggelit, és
te csak két időmérő eszközt találsz az egész házban: két homokórát. A nagyobbikban 11
perc alatt pereg le a homok, a kisebbikben 7 perc alatt. Mit teszel? (Nagyapó egyre
türelmetlenebb!)

•

Egy országban a teremtmények épeszűek vagy bolondok. A bolondok minden hiedelme
téves, míg az épeszűek minden igazról tudják, hogy igaz, és minden hamisról azt, hogy
hamis. Mármost a királynő azt hiszi, hogy a király azt hiszi, hogy a királynő azt hiszi, hogy
a király azt hiszi, hogy a királynő bolond. A királynő épeszű vagy bolond?

Egyéb kérdések:
•
•
•
•
•

A kilencedik oldalon lévő kódok közül melyikbe mi van kódolva.
Apollón miknek az istene?
Mi volt a CEJ-en csütörtök esti program?
Milyen fából volt a zászlórúd?
Mikor írta Petőfi a lapszélében leírt verset?

A legtöbb helyes válasszal rendelkező megfejtőt ajándékban részesítjük!
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