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      Az 51. Sík Sándor Cserkészcsapat havilapja, 4. évfolyam,8. szám

 

A MADÁR FÜTYÜLI… 
      - CSAPATUNK HÍREI – 
 

2012. ÁPRILISI PROGRAMOK:  

 
ÁPRILIS 8. 11 ÓRA: CSERKÉSZMISE 
 
ÁPRILIS 24. SZENT GYÖRGY NAP 

Sárkányölő Szent György, a lovagi erények megtestesítője. A cserkészek 
védőszentje. Ókeresztény eredetű szent, aki hitéért Diocletianus római 
császár idején, 303-ban szenvedett vértanúhalált. Magyarországon már az 
Árpád-házi királyaink idején is nagy tisztelet övezte. Szent György a 
magyar népi vallásosságban úgy él, mint a pásztorok, állattartók 
védőszentje. Napja előkelő helyet foglal el a jeles napok sorában.  
 

 
MÁJUS 26. PRÓBÁZÁS 

Előzetesen is hirdetjük, hogy közeleg az időpontja a próbázásnak, ahol 
számot adhattok a tudásotokról.  

 
 



 

ISTEN TUDJA, MIKOR LÁTUNK MEGINT 
- RÉSZLETEK A CSAPAT NAPLÓJÁBÓL 

 
NAGYTÁBOR 2011-    
VÁLLUSI ERDÉSZHÁZAK 
 
2011. július 13. Szerda/Napközben
 
Mivel Trixi és Nyanyus írjuk ezt a napot, nos 
kezdjük… 
Kifogyott a toll! 
Szóval kezdjük az ebéddel, mivel borsófőzeléket 
főztünk (Trixi szerint borsófőzeléket krumplival, 
borsó nélkül) + volt hozzá virsli. Ja!! És a lényeg: 
kakaós csiga. 
 Reggel az előző napi kemény túrárra való tekintettel fél órával később volt az 
ébresztő.. Ezt mi igazán díjjaztuk, így Trixi is ráért fél 7
 Délelőtt Marcsitól tanultunk népdalokat. Voltak köztük ismertek is, de hát ism
tudás anyja. Ugye! Utána forgószínpad következett. Az állomásokon Julitól, Cilitől 
rovásírásról, Lacikától a Himnuszról és a Szózatról, Ilditől gombákról, Kláritól a mesékről, a 
Horváth Lacitól térképészetről tanulhattak az erre fogékony cserkész t
 Azonban ezen a napon a könnyek sem maradhattak el. A Katica őrs egy tagja indult 
egy (vagy több) éves „kirándulásra” Finnországba. Emma mindenkinek nagyon fog 
hiányozni. Reméljük jövőre azért velünk fog táborozni.
 Délután közös játék következet
osztatlan tetszést aratott. Az utolsó szem rizsig elfogyott minden, mi konyhások nagy örömére 
és büszkeségére.  
 A tábortűzt a napostiszt – 
mindenki fáradtan és igen álmosan bújt hálózsákjába. És durmoltunk egész éjszaka.
 
     
 
2011. július 13. Szerda/Éjjel 
Őrök:  11:00 – 01:00 / Balikó mama + Fricó
 01:00 – 03:00 / Eperke+Áron
 03:00 – 05:00 / Réka + H. Laci
 05:00 – 07:00 / Marci + G. Nóri
 
22:30 A tábor elcsendesedett. A roverek az erdőben tartanak megbeszélést. Majdnem a 

fejükre esik egy óriási fa.. Sajnos (??) senki nem sérült meg.
 Éjfélkor a roverek is lefeküdtek és a Gabó is, aki segített őrködni.
 Nyanyusnak csuklási rohama volt. 
1:06 A tábor rendben. Alfa kommandó a 6. szektorban., Charlie Jambo 621
1:16 Minden csendes.  
1:30 A tábort erős tűz alá vette a szúnyog elit csapat. 1 meghalt a többiek még élnek.
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MIKOR LÁTUNK MEGINT ILYET
APLÓJÁBÓL – 

Szerda/Napközben 

Mivel Trixi és Nyanyus írjuk ezt a napot, nos 

Szóval kezdjük az ebéddel, mivel borsófőzeléket 
főztünk (Trixi szerint borsófőzeléket krumplival, 
borsó nélkül) + volt hozzá virsli. Ja!! És a lényeg: 

Reggel az előző napi kemény túrárra való tekintettel fél órával később volt az 
ébresztő.. Ezt mi igazán díjjaztuk, így Trixi is ráért fél 7-kor kelni a szokásos 6 óra helyett.

Délelőtt Marcsitól tanultunk népdalokat. Voltak köztük ismertek is, de hát ism
tudás anyja. Ugye! Utána forgószínpad következett. Az állomásokon Julitól, Cilitől 
rovásírásról, Lacikától a Himnuszról és a Szózatról, Ilditől gombákról, Kláritól a mesékről, a 
Horváth Lacitól térképészetről tanulhattak az erre fogékony cserkész testvérek. 

Azonban ezen a napon a könnyek sem maradhattak el. A Katica őrs egy tagja indult 
egy (vagy több) éves „kirándulásra” Finnországba. Emma mindenkinek nagyon fog 
hiányozni. Reméljük jövőre azért velünk fog táborozni. 

Délután közös játék következett még. Vacsira pedig tejberizst gyártottunk, ami 
osztatlan tetszést aratott. Az utolsó szem rizsig elfogyott minden, mi konyhások nagy örömére 

 Lacika – vezette. Majd jó pár kör „Leveles a május..” után 
fáradtan és igen álmosan bújt hálózsákjába. És durmoltunk egész éjszaka.

  Nyanyus tollából 

 
01:00 / Balikó mama + Fricó 
03:00 / Eperke+Áron 
05:00 / Réka + H. Laci 

+ G. Nóri 

A tábor elcsendesedett. A roverek az erdőben tartanak megbeszélést. Majdnem a 
fejükre esik egy óriási fa.. Sajnos (??) senki nem sérült meg. 
Éjfélkor a roverek is lefeküdtek és a Gabó is, aki segített őrködni. 

csuklási rohama volt. ☺ 
A tábor rendben. Alfa kommandó a 6. szektorban., Charlie Jambo 621 

A tábort erős tűz alá vette a szúnyog elit csapat. 1 meghalt a többiek még élnek.

ILYET… 

Reggel az előző napi kemény túrárra való tekintettel fél órával később volt az 
kor kelni a szokásos 6 óra helyett. 

Délelőtt Marcsitól tanultunk népdalokat. Voltak köztük ismertek is, de hát ismétlés a 
tudás anyja. Ugye! Utána forgószínpad következett. Az állomásokon Julitól, Cilitől 
rovásírásról, Lacikától a Himnuszról és a Szózatról, Ilditől gombákról, Kláritól a mesékről, a 

Azonban ezen a napon a könnyek sem maradhattak el. A Katica őrs egy tagja indult 
egy (vagy több) éves „kirándulásra” Finnországba. Emma mindenkinek nagyon fog 

t még. Vacsira pedig tejberizst gyártottunk, ami 
osztatlan tetszést aratott. Az utolsó szem rizsig elfogyott minden, mi konyhások nagy örömére 

vezette. Majd jó pár kör „Leveles a május..” után 
fáradtan és igen álmosan bújt hálózsákjába. És durmoltunk egész éjszaka. 

A tábor elcsendesedett. A roverek az erdőben tartanak megbeszélést. Majdnem a 

A tábort erős tűz alá vette a szúnyog elit csapat. 1 meghalt a többiek még élnek. 
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1:40 Áttörték az első drótakadályt! Meg aztán kösz, hogy a tök álmos SAS embereknek 
altatós könyveket raktok ki! Az étel utánpótlás nyomait se látjuk! 
 
4:15 crazy róka, szúnyogok, szél semmi 
4:20 Valami állat mászott a kocsin. FOGTUNK EGY MACSKÁT!! Leg van társaság 

Ö..cin, cin. Nagyon jól el lehet vele szórakozni. 
 
Folyt. köv. a májusi számban. 

 

BÖJTI KÉSZÜLET 

- ÖTLETEK CSERKÉSZ MÓDRA– 

40 napos húsvéti klíma-böjt 

A böjt tisztítja a testet és a lelket, ráadásul, ha nem fogyasztunk 
hústermékeket, azzal a Föld erőforrásait is jelentősen kíméljük. A böjt más, 
alternatív formáival hozzájárulhatunk az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez 
is. Az alábbi klímabarát ötletgyűjteményt a Magyar Kurír állította össze. Az 
ötletekből szabadon lehet válogatni, sorrendjük is felcserélhető. 

21. nap - Menjünk el az önkormányzatba, köszönjük meg az újrahasznosítási lehetőségeket 
(ha vannak) és kérdezzük meg, ennél többet is tudnak-e vagy terveznek-e nyújtani a jövőben. 

22. nap - Olvasszuk le a hűtőszekrényt és ellenőrizzük a beállításokat a hatékony működés 
érdekében! 

23. nap - Ellenőrizzük autónkban a keréknyomást, vagy ha nincs autónk, javasoljuk ezt 
másnak. 

24. nap - Ellenőrizzük a lakásban az energiafogyasztást. Sok pénzt spórolhatunk meg a 
körültekintő energiagazdálkodással. 

25. nap - 30°C-on mossuk a ruhákat. Ez 40%-kal kevesebb áramot jelent, mint ha 40°C-on 
mosnánk. 

26. nap - Keressünk adatokat az éghajlatváltozás hatásairól napjainkban, és mondjuk el azokat 
barátainknak! 

27. nap - Tegyünk hővisszaverő felületet a radiátor mögé a falra! Sok pénzt spórolhatunk 
meg, ha nem az utcát fűtjük. 

28. nap - Mérjük fel, milyen régi elektromos készülékeket cserélhetnénk le 
energiatakarékosakra (A, A+ és A++ osztályú készülékek). 



4 
 

29. nap - Mondjuk le a postán címünkre érkező fölösleges reklámanyagokat. 

30. nap - Ha sokat autózunk, ma mondjunk le az autóhasználatról. Hosszútávon pedig 
próbáljunk meg kitűzni egy célt, hogy egy héten hány alkalommal használjuk az autót! 
Útjainkat tervezzük meg előre, s ha már autóba ültünk, intézzünk el több dolgot, hogy más 
napokon ne legyen szükség az autóra. 

31. nap - Próbáljunk új funkciót találni azoknak a tárgyaknak, amelyeket egyébként 
kidobnánk, mint például a lekvárosüveg, a boríték vagy a jégkrémesdoboz. 

32. nap - Tegyünk fedőt a lábosra főzés közben. 

33. nap - Húzzuk ki a telefontöltőt, amikor nincs használatban: akkor is energiát fogyaszt, 
amikor nem tölt! 

34. nap - A húsvét előtti nagytakarításnál selejtezzük ki azokat a ruhákat, cipőket, amelyeket 
már nem hordunk, és vigyük el valamelyik szeretetszolgálathoz. 

35. nap - Vásárlásnál folyamatosan mérlegeljük szükségleteinket! Mindig legyünk tudatában 
annak, hogy a reklámok nagy szakértelemmel elkészített manipulációk, amelyek 
mindenképpen vásárlásra akarnak minket rábírni. 

36. nap - Ajánljuk fel a szomszédban vagy környezetünkben élő idős embernek, hogy 
segítünk bevásárolni neki, akár húsvétra is. 

37. nap - Húsvéti előkészületeink során ügyeljünk az energiatakarékosságra, a mértéktartásra. 

38. nap - Ha ételből fölöslegünk marad, ne dobjuk ki, adjuk oda egy hajléktalannak. 

39. nap - Gondoljuk végig, van-e környezetünkben szegény körülmények között élő 
nagycsalád, vagy idős ember. Keressük meg őket és ajánljuk fel nekik segítségünket 
húsvétkor (a templomba való eljutás, főzés stb.) 

40. nap - A nagyböjt elején kicsavart égőt cseréljük ki egy energiatakarékosra. Ennek 
élettartama során 60 kg szén-dioxidot spórolhatunk meg évente.  

 

Bi-Pi azt mondta… 
- CSERKÉSZÉLET ÉS VILÁGI GONDOLATOK – 
 

Készüljünk a próbázásra! 
 

A csapatunk megújítja a próbarendszerét. Ahhoz, hogy el tudjatok igazodni benne, szeretnék 
egy rovatot indítani, ahol többet tudhattok meg a témákról pontosan azoktól, akik ezt kérdezni 
fogják Tőletek. 



 

A tervek szerint évente kell bizonyos mennyiségű pontot gyűjteni, viszont sokkal inkább Ti 
választhatjátok ki, hogy pontosan miből. Feltárulhatna
minden érdekel még, mennyire szerteágazóak a cserkészképességek.
A témáim a levélírás, titkosírás és az olvasottság. Úgy gondolom érdemes elgondolkodni a 
felkínált feladatokon, vagy egyszerűen bebiztosítani a 
Feladat: levél-, vagy képeslap-írás

• A levélírás témája: ÍGY TELIK EGY NAPOM

o Ez lehet konkrétan egy nap, vagy általában egy iskolai, vagy szünet alatti hétköznap, 

esetleg szombat, vasárnap. Ebbe belefér bármilyen történet, ki

o Ügyeljetek a levél formai részére! (Címzés, megszólítás, bekezdések, dátum, aláírás…)

o Kérlek, hogy minden esetben kézzel írjatok!

• A képeslapírás/rajzolás a kiscserkészek és kiscserkész

o Nagyon kérlek, ezt se felejtsétek el 

 

Cserkészfiú- az 1921
 
Nagy öröm ért minket a héten: megkaptuk az 
újságának, a „Cserkészfiúnak”.  Igazi élmény a majd száz éves cikkeket böngészni
benne az egykori 51-es Figyelő csapatról. Most az újság hasábjain sorozatban közlök belőle 
részleteket! 
De előbb egy kis sajtótörténet: 
„ A Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetség, mint önálló szervezet külön sajtóorgánummal 

rendelkezett már 1920-ban. A „Nyugatmagyarországi Cserkész” című lap volt az első 

sajtóterméke. Ebből öt szám jelent meg. Ez átalakult később (1921.jan.1.

„Cserkészfiú” című hivatalos lappá dr. Keleti József és dr. Sarlay Lajos szerkesztésében. 
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A tervek szerint évente kell bizonyos mennyiségű pontot gyűjteni, viszont sokkal inkább Ti 
választhatjátok ki, hogy pontosan miből. Feltárulhatnak a rejtett képességek, rájöhettek, mi 
minden érdekel még, mennyire szerteágazóak a cserkészképességek. 
A témáim a levélírás, titkosírás és az olvasottság. Úgy gondolom érdemes elgondolkodni a 
felkínált feladatokon, vagy egyszerűen bebiztosítani a pontszerzést. Egy kis ízelítő:

írás 
ÍGY TELIK EGY NAPOM. 

Ez lehet konkrétan egy nap, vagy általában egy iskolai, vagy szünet alatti hétköznap, 

esetleg szombat, vasárnap. Ebbe belefér bármilyen történet, kis anekdota.

Ügyeljetek a levél formai részére! (Címzés, megszólítás, bekezdések, dátum, aláírás…)

Kérlek, hogy minden esetben kézzel írjatok! 

A képeslapírás/rajzolás a kiscserkészek és kiscserkész-jelöltek kiváltsága. 

Nagyon kérlek, ezt se felejtsétek el aláírni. 

Feladat: levélírás titkosírással 
• Ez a lehetőség 2 az 1-ben. Természetesen emelt 

pontszámokért. 

o Biztosan sokan vagyunk, akik készítettek 

saját ��������	��. Talán most kap kedvet hozzá? 

Vagy egy könyvborító szegélyéről megfejtette a jeleket? 

o A téma ugyan az, mint az előbb a 

levélírásnál. 

o Egyre ügyeljetek, minden esetben 

küldjétek el a kódot, ahogy a képen látjátok!

Engedjétek el a fantáziátokat, kérdezzetek bátran! 
Aki felírja (szabályosan) a saját címét, 
postafordultával választ kap! 

Kiss Dorottya Judit 
9789 Sé, Gyöngyvirág u. 11.

 
 

az 1921-ben íródott cserkészújságunk

Nagy öröm ért minket a héten: megkaptuk az első évfolyam első számát a kerület egykori 
újságának, a „Cserkészfiúnak”.  Igazi élmény a majd száz éves cikkeket böngészni

es Figyelő csapatról. Most az újság hasábjain sorozatban közlök belőle 

„ A Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetség, mint önálló szervezet külön sajtóorgánummal 

ban. A „Nyugatmagyarországi Cserkész” című lap volt az első 

sajtóterméke. Ebből öt szám jelent meg. Ez átalakult később (1921.jan.1.- 1922. jan.1

„Cserkészfiú” című hivatalos lappá dr. Keleti József és dr. Sarlay Lajos szerkesztésében. 

A tervek szerint évente kell bizonyos mennyiségű pontot gyűjteni, viszont sokkal inkább Ti 
k a rejtett képességek, rájöhettek, mi 

A témáim a levélírás, titkosírás és az olvasottság. Úgy gondolom érdemes elgondolkodni a 
pontszerzést. Egy kis ízelítő: 

Ez lehet konkrétan egy nap, vagy általában egy iskolai, vagy szünet alatti hétköznap, 

s anekdota. 

Ügyeljetek a levél formai részére! (Címzés, megszólítás, bekezdések, dátum, aláírás…) 

ben. Természetesen emelt 

Biztosan sokan vagyunk, akik készítettek 

. Talán most kap kedvet hozzá? 

Vagy egy könyvborító szegélyéről megfejtette a jeleket? ☺ 

a ugyan az, mint az előbb a 

Egyre ügyeljetek, minden esetben 

küldjétek el a kódot, ahogy a képen látjátok! 

Engedjétek el a fantáziátokat, kérdezzetek bátran! 
Aki felírja (szabályosan) a saját címét, 

9789 Sé, Gyöngyvirág u. 11. 

ben íródott cserkészújságunk 

első számát a kerület egykori 
újságának, a „Cserkészfiúnak”.  Igazi élmény a majd száz éves cikkeket böngészni és találni 

es Figyelő csapatról. Most az újság hasábjain sorozatban közlök belőle 

„ A Nyugatmagyarországi Cserkész Szövetség, mint önálló szervezet külön sajtóorgánummal 

ban. A „Nyugatmagyarországi Cserkész” című lap volt az első 

1922. jan.1-ig) 

„Cserkészfiú” című hivatalos lappá dr. Keleti József és dr. Sarlay Lajos szerkesztésében. 
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Havonta kétszer jelent meg. Az anyagiakhoz Almásy László Ede jelentős támogatással járult 

hozzá. A „Cserkészfiú” később a „Magyar Cserkész”-be olvadt be. 

(A mi tíz évünk, szerk. Szendy László, 255.p) 

 
Következik a cikk: 

Hírek a „Figyelő”-ből 

 
„Az 51. Figyelő csapat nov. 10-én tette le a másodosztályú próbát 

Rocsek parancsnok előtt. A fiúk mind kitűnően megfelelnek a 

próbapontoknak. 

Decemberben Dávid Ernő tornatanár urat kinevezték 

főparancsnoknak, aki a közel jövőban fel fogja állítani a második és 

a harmadik szakaszt főképpen a kisebbek köréből. Hopp! Szól a 

telefon. Odaugrom. – Halló! Tisztelt szerkesztő úr, óriási örömhírt 

jelentenek: van otthonunk! Mégiscsak aranyos ember a rektorunk 

tudni illik az engedte át az egyik szertárat! 

 

Kicsi, családias összejövetellel ülték meg a Figyelők a szent napot. 

Délelőtt gyültek egybe a főparancsnok úr jelenlétében és egy kis 

rögtönzött programot nyújtottak. Szebbnél szebb jelenetek, 

szavalatok és beszédek váltották fel egymást.” 

 

Hát nem érdekes? Majd száz évvel ezelőtt is az új csapatotthonnak örült a csapatunk! A 
történelem valóban ismétli önmagát. És már nem csak egy szertárunk van☺ 

Vera 
 

 HUMORZSÁK 
Átlagos fej az iskolában: (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) (-.-) 
 
Dolgozatot írunk: ( O.O) (O.O) (O.O) (O.O) (O.O) (O.O) 
 
Dolgozat közben: (←.←) (→.→) (←.←) (→.→) (←.←) 
 
Ilyenkor jön a tanár: (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) (↓.↓) 
 
A teszt megírása után: (๏̯͡͡๏) (๏͡ ̯͡๏) (๏͡ ̯͡๏) (๏͡ ̯͡๏) (๏̯͡͡๏) (๏͡ ̯͡๏) 

KISCSERKÉSZ 

- AGYTORNA –  
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MÁRCIUSI REJTVÉNY: FEBRUÁR 22. 
ÁPRILISI REJTVÉNY: MI VOLT AZ 51-ES CSERKÉSZCSAPAT, CSAPATUNK 

KORÁBBI NEVE?  
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 26. 
BEKÜLDÉSI CÍM: klarigorama@gmail.com 

Minden beküldő az 1933-as gödöllői jamboree képeslapját kapja 
ajándékba! 

 
 

EGY KUTYA A KONYHÁBAN… 
- FŐZŐCSKE-ROVAT -  
 

Tojásos szendvics egérkékkel 
 

Hozzávalók:  

1 szelet kenyér  

1 szelet sajt 

1 főtt tojás 

2 szelet párizsi 

4 egész fekete bors 

1 szelet sárgarépa 

Elkészítés: 
A főtt tojást kettévágjuk. A párizsiból vágunk ki füleket és farkincákat. A 
tojáson vágunk egy vékony csíkot, abba állítjuk bele a füleket és a végére a 
farkát. Bors szemek az egerek szemei, vékony sárgarépa pedig a szájuk. Szelet 
kenyérre helyezzük a sajtot, arra pedig az egereket:). 
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Áldott, békés húsvéti ünnepeket kívánunk! 
Krisztus feltámadt, örvendjünk! 


