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    Az 51. Sík Sándor Cserkészcsapat havilapja, 5. évfolyam 3. szám

 
Karácsonyi ajándékötleteim: 
az ellenségednek megbocsátás, 
az ellenfelednek türelem, 
a barátodnak szeretet, 
a partnerednek szívesség, 
mindenkinek jóindulat, 
minden gyermeknek egy jó példa, 
magadnak tisztelet. 
(Oren Arnold) 
 

Áldott, békés karácsonyt!Áldott, békés karácsonyt!Áldott, békés karácsonyt!Áldott, békés karácsonyt! 
 

A MADÁR FÜTYÜLI… 
      - CSAPATUNK HÍREI – 
 

2012. DECEMBERI PROGRAMOK:  
 

DECEMBER 1. KOSZORÚKÖTÉS 
A hagyomány, az hagyomány. Jöjjön, 
aki tud! Délelőtt a kisebbek kézműves- 
kednek és készítenek koszorút, délutánra 
a nagyobbakat várjuk a csapatott- 
honba. 

 
DECEMBER 2. KOSZORÚK ÁRULÁSA 
 
DECEMBER 7-9. TÉLI TÁBOR, KÖRMEND 
 

Praktikus tudnivalók:  
Indulás a 17:06-os vonattal, ezért 16:50-re mindenki legyen az állomáson!!! 



 

Mindenki hozzon hálózsákot, csajkát, meleg ruhát, vastag zoknit, 
melegítőt, bakancsot, mert túrázni is fogunk, ha az idő engedi. Hazaút meg a 
15:00-ás vonattal lesz (kb. 15:30
A tábor díja előre láthatóan 2000 Ft (+ kb. 550 Ft útiköltség).
További kérdésed van, fordulj Horváth Petihez vagy Ildihez!
 

DECEMBER 16. MINISTRÁLÁS A 
 
Előzetes: 2013. február 2. Cserkészbál
 

 ISTEN TUDJA, MIKOR LÁTUNK MEGINT 

- RÉSZLETEK A CSAPAT NAPLÓJÁBÓL 

 
NAGYTÁBOR 2012-    
CSEHBÁNYA VISSZAVÁR 
 
2012.07.08. Hétfő- Harmadik
 
A mai napon Poszeidón világába nyertünk 
betekintést. A víz istene rásegített, hogy ne 
kelljen annyit gyalogolnunk. Időben elértük a 
buszmegállót is. A buszsofőr volt olyan kedves, 
és az ajkai strand mellet rakott ki minket. A kb. 
45 főből 39-en értük el a strandot, mert a többiek „otthon” maradtak. 
Mindenki máshová indult.  Van, aki az élményfürdőbe, jakuzziba (nem tudom
de így biztos nem); vagy úszni pár hosszt a medencében. Aki viszont a 2 ugró medencét 
választotta ott megláthatta a bevillanó Misi és Áron fenekeket. 
A csúszdák viszont csak 11 óra körül indultak be. Viszont Marcsi NEM engedélyezte a 
csúszást, mivel Pandás fagyit (kellett) ennünk. Majd ebéd, és utána a vállalkozó személyek 3 
csúszdát próbálhattak ki. Egy kéket, egy sárgá
csúszhatott egyszerre… 
Majd 3 körül kimentünk a strandról 
A buszra még kb. 1 órát vártunk, ezért ezt játékkal töltöttük el. A busz valahova elvitt minket, 
és onnan hazatúráztunk. Esztikével végiglabdáztuk az utat. 
     
 
U.i.: Amíg ezt írom, belekönyököltem egy darázsba…
(folyt. köv. a januári Hírcserkészőben)
 

2012. október 13. Kéktúra
 
Az idei Kék túra útvonala Sümeg és Zalaszántó közötti szakasz volt.
A kerületi túrának meghirdetett távra három csapa
55). A körmendi csapatból sikerült a legtöbb lelkes cserkésznek érkeznie. Ők 4
Tőlünk csak 2 lelkes cserkész Vincze Gabi és jómagam teljesítettük a távot. A harmadik 
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Mindenki hozzon hálózsákot, csajkát, meleg ruhát, vastag zoknit, 
mert túrázni is fogunk, ha az idő engedi. Hazaút meg a 

ás vonattal lesz (kb. 15:30-ra érkezik Szombathelyre).  
A tábor díja előre láthatóan 2000 Ft (+ kb. 550 Ft útiköltség). 
További kérdésed van, fordulj Horváth Petihez vagy Ildihez! 

INISTRÁLÁS A 11-ES SZENTMISÉN 

Előzetes: 2013. február 2. Cserkészbál 

MIKOR LÁTUNK MEGINT ILYET… 

APLÓJÁBÓL – 

dik nap 

A mai napon Poszeidón világába nyertünk 
betekintést. A víz istene rásegített, hogy ne 
kelljen annyit gyalogolnunk. Időben elértük a 
buszmegállót is. A buszsofőr volt olyan kedves, 
és az ajkai strand mellet rakott ki minket. A kb. 

strandot, mert a többiek „otthon” maradtak. ☺ 
aki az élményfürdőbe, jakuzziba (nem tudom, hogy kell írni, 

de így biztos nem); vagy úszni pár hosszt a medencében. Aki viszont a 2 ugró medencét 
illanó Misi és Áron fenekeket. ☺ 

A csúszdák viszont csak 11 óra körül indultak be. Viszont Marcsi NEM engedélyezte a 
csúszást, mivel Pandás fagyit (kellett) ennünk. Majd ebéd, és utána a vállalkozó személyek 3 
csúszdát próbálhattak ki. Egy kéket, egy sárgát és egy pirosat. A kéken 4 személy is 

Majd 3 körül kimentünk a strandról � 
A buszra még kb. 1 órát vártunk, ezért ezt játékkal töltöttük el. A busz valahova elvitt minket, 

an hazatúráztunk. Esztikével végiglabdáztuk az utat. ☺ 
   Katica őrs 

U.i.: Amíg ezt írom, belekönyököltem egy darázsba… 
(folyt. köv. a januári Hírcserkészőben) 

2012. október 13. Kéktúra 

útvonala Sümeg és Zalaszántó közötti szakasz volt. 
távra három csapatból érkeztek lelkes cserkészek

A körmendi csapatból sikerült a legtöbb lelkes cserkésznek érkeznie. Ők 4
Tőlünk csak 2 lelkes cserkész Vincze Gabi és jómagam teljesítettük a távot. A harmadik 

mert túrázni is fogunk, ha az idő engedi. Hazaút meg a 

hogy kell írni, 
de így biztos nem); vagy úszni pár hosszt a medencében. Aki viszont a 2 ugró medencét 

A csúszdák viszont csak 11 óra körül indultak be. Viszont Marcsi NEM engedélyezte a 
csúszást, mivel Pandás fagyit (kellett) ennünk. Majd ebéd, és utána a vállalkozó személyek 3 

t és egy pirosat. A kéken 4 személy is 

A buszra még kb. 1 órát vártunk, ezért ezt játékkal töltöttük el. A busz valahova elvitt minket, 

tból érkeztek lelkes cserkészek (50, 51 és 
A körmendi csapatból sikerült a legtöbb lelkes cserkésznek érkeznie. Ők 4-en voltak. 

Tőlünk csak 2 lelkes cserkész Vincze Gabi és jómagam teljesítettük a távot. A harmadik 
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csapatból pedig Bandi bátyánk vigyázott arra, hogy a ritkán felfestett jelzések hatására el ne 
tévedjünk. 

 
Lelkes csapatunk az indulásnál a Sümegi vasútállomáson 

 
Ahogy később hallottam sokakat csak az időjárás rettentet vissza. Hát, ahogy egy 
öregcserkészünk – Szabó Jóska bá - szokta volt emlegetni: „Nincs rossz idő, csak rosszul 
öltözött cserkész”. Tehát minden csak öltözködés kérdése, kedves cserkész testvérek! 

 
Ahogy visszatekintettünk Sümeg felé, a párás esőben Sümeg várában gyönyörködhettünk 

 

Sümegről egybe függő páraesőben vágtunk neki túránknak. Az idő azonban úgy gondolta, 
mivel mi eljöttünk ezért megembereli magát, és ha a nap nem is sütött hét ágra, de jóval 
barátságosabb lett délutánra az idő. 
Tízóraizni először a Sarvaly erdészháznál álltunk meg, természetesen miután az erdészház 
kerítésén lévő pecséttel lepecsételtük a füzetünket. Itt még gond nélkül láttuk a jelzéseket. 
Később hogy-hogy nem el- eltűntek a szemeink elől és hiányuk miatt tévútra mentünk. 
Minden nehézség és fáradtság ellenére azért még pont időben beértünk Zalaszántóra, ahol 
buszra szálltunk. (Igaz, egy kis futás is kellett hozzá) A mi buszsofőrünk egyáltalán nem volt 
kedves és nem volt hajlandó a Sümeg táblánál letenni. Akkor még lett volna esélyünk az 5 
perccel később induló vonatot elérni. Így futás, loholás és trappolás ellenére sem tudtunk a 
buszpályaudvarról a vasútállomásra leérni. � 
Röpke 2 órát kellett várnunk a következő vonatra, amely időt ülve, állva és volt, aki fekve 
töltötte. A szombathelyi pályaudvaron azzal búcsúztunk egymástól, hogy tavasszal folytatjuk. 
           
Ildi 
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Szombathely - Százéves a Magyar Cserkészszövetség 
Az alkalomból emlékülést szerveztek és tárlatot nyitottak a Szent 

Márton Látogatóközpontban. 

A szombathelyi székhelyű III. Nyugat-magyarországi Cserkészkerület 
emléküléssel és kiállítással tiszteleg a centenárium előtt. 

Az emlékülést  tegnap  délután rendezték meg   a szombathelyi Szent 
Márton Látogatóközpontban, A magyar cserkészet száz éve címmel, Szőcs 
Géza előadásával.  Utána ugyanitt megnyílt  a 100 éves a magyar 
cserkészet című emlékkiállítás, Hende Csaba honvédelmi miniszter 
ajánlásával. A kiállítás 2013. március 15-éig tart nyitva a 
látogatóközpontban. 

                           

A magyar cserkészet tehát 2012-ben ünnepli hivatalos megalakulásának 
100. évfordulóját. Az angol Robert Baden-Powell nagyszerű ifjúsági 
mozgalma azonban néhány évvel korábban, 1907-ben indult - ahogy a 
kiállítás ajánlója mondja - világhódító útjára: Csaknem az összes ország 
átvette és a saját igényeinek megfelelően alakította a cserkészetet, 
amelynek alapeszményei, jelképei, legfontosabb módszerei máig 
változatlanok. Magyarországon 1910-ben alakult meg az első 
cserkészcsapat, a Budapesti Református Keresztyén Ifjúsági Egylet 
keretében. Nem sokkal később, 1912. december 28-án létrejött a Magyar 
Cserkészszövetség, amely ökumenikus jellegű, nyitott és demokratikus 
szemléletű ifjúsági társadalmi szervezetként határozta meg önmagát.  

Minderről részletes ismereteket nyújt a szombathelyi jubileumi kiállítás, 
amely a dokumentumok bemutatása mellett a cserkészethez fűződő tárgyi 
emlékeket, rekvizítumokat is bőséggel felvonultat.  

(fotókon: A teremből kiszorult ifjú cserkészek, A kerületünk elnöke 
megnyitja az ünnepi ülést) Vas Népe, PLT 
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ROVERlesen 

- EGY KELEMEN NAPI BESZÉLGETÉS– 
 

 

„Ha figyelnénk egymásra, nem 

biztos, hogy félnénk” 
Beszélgetés Takács Szandrával 

a Kelemen nap délutánján 

 
Nem tudom azt mondani, hogy szakítok a 
hagyományokkal, hiszen eddig csak egy 
rovercserkésszel készült riportot olvas- 
hattatok. Már el is készült a következő egy 
soproni sráccal, de rá várnotok kell jövő 
évig…  
Kivételesen nem rover a beszélgetőtársam, 
de azt hiszem, simán mondhatjuk rá, hogy 
„tiszteletbeli cserkész”. Hiszen egyenes 
lelkű, inkább magával szemben szigorú, 
mint másokkal, segít ahol csak tud. 
Sokan ismerhetitek őt a Kálváriáról. Immár 
22 éves és nagy segítsége mind a nagy 

családnak otthon, mind az Aranyhíd nevelőinek, hiszen egész osztályok felügyeletét 
bízzák rá. Jól ért a számítógéphez, meg persze a facebookhoz is☺ Igaz, hogy a 
mozgás és a beszéd sok erőt és kitartást igényel tőle, de a gondolatai egy érett fiatal 
gondolatai. Úgy éreztem fontos, hogy ti is olvashassátok. 
Kelemen napon egy órát tudott beszélgetni a hallgatóság Szandrával, most az 
elhangzottaknak azt a részét tudom szó szerint idézni, amit Marcsi és Szandra már 
előzetesen írásban is egyeztettek. 

- Vannak olyan emberek, akik nem tudják kifejezni szeretetüket. Általában te 
próbálsz szeretni, de ők nem értik. Miért?  

- Mert nem ugyan olyanok. Ugyanolyan emberek vagyunk mi is: eszünk, alszunk, 
érzünk. Honnan tudjuk meg, hogy ki milyen? Ha odamegyünk, megismerjük. 
Ha figyelnénk egymásra, nem biztos, hogy félnénk. Ha nem ismernek, nem 
tudják milyen vagy.  

- Miért nem akarják megismerni egymást? 

- Nem tudják, hogyan szólítsanak meg. 

- Hogyan közelítünk jól? 

- Ugyanúgy, mint a normális. Nem úgy, mintha én hülye lennék. Ugyanúgy 
viselkedjenek, mint más ép emberekkel. Mint azokkal, akiknek nincs semmi 
bajuk.  
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- Mi is nagyon sokszor elvárjuk, hogy te megismételd, amit mondasz, mert nem 
értjük. Neked mindig van türelmed? 

- Nem. Például Néha valamit meg szeretnék csinálni és nem sikerül, olyankor 
dühös vagyok…  

- De mi nem várunk, hanem sokszor úgy csinálunk, mintha értenénk és sokszor 
nem szánunk elég figyelmet és időt. 

- Nem merik bevallani, hogy nem értik… 
(Pedig Szandra valóban segít, elmondja másként, leírja nektek, merjetek 
kérdezni! Annak örül igazán, ha kíváncsiak vagyunk arra, amit meg szeretne 
velünk osztani. Nekem ez egy nagy tanulság volt a beszélgetésből. A szerk.) 
Két lány kérdezett valamit a buszon. Válaszoltam, de nem értették. Majd azt 
mondták, hülye vagyok (süket). Ugyanez a helyzet telefonon is, sokszor úgy 
csinálnak, mintha értenék. Helyettem akarnak gondolkodni. 

- Nem is gondolunk rá, hogy neked a mindennapi dolgok elintézése is jóval 
bonyolultabb. 

- Reggelente például jóval előbb kell kelnem, hogy felöltözzek. Ha nem segít 
senki, az egy órával többet jelent. 
Nem tudok egyedül elmenni például ruhát venni, mert az anyának nincs ideje 
kivárni, amíg próbálok, keresgetek. Nadrágot is nehéz találni, amit egyedül fel 
tudok venni. 
De igyekszem mindent megoldani. 
De néha jól jönne a segítség. 
 
Köszönjük Szandra a velünk töltött időt és azt is, hogy gondolataidat 
közölhettem az újságban. Sok erőt kívánunk, hogy ne lankadj, próbáld velünk 
megértetni, amit nekünk elsőre nem sikerül. Fontos hogy megtudjuk, mit 
szeretnél nekünk mondani. Magunknak pedig türelmet és időt kívánok, mi azt 
hiszem, erre szorulunk rá. 

Vera 
 

 

Imádkozz velünk most! 
 

Taizéi imaóra, Kálvária templom, 2012.09.29. este 9 

Olvasmányok és zsoltár „A” év évközi 13. vasárnap 

Kezdő ének: Az életed Jézus, örök élet,  az út,  amit veled járunk, jöjj  hát 
és hozd örömöd és szívünk kitárul! 

Énekelt zsoltár:    Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát. 
(Zsolt.88.) 
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Olvasmány: a Királyok könyvéből.Elizeus egy nap elindult és átment Sunembe. 
Ott lakott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, s így 
ahányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. 9Az (asszony) így 
szólt férjének: "Nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki 
mindig betér hozzánk. 10Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis 
szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket meg mécsest, s ahányszor 
csak betér hozzánk, fölmehet majd ebbe a fönti szobába és 
lefekhet." 11Történt, hogy egy nap megérkezett, betért a fönti szobába 
és lefeküdt. 12Aztán így szólt szolgájához, Gechaszihoz: "Hívd ide 
sunemi asszonyunkat!" Odahívta, s az oda is állt (Gechaszi) 
elé. 13Erre meghagyta: "Mondd meg neki: Te annyi gondot vállaltál 
miattunk. Mit tehetnénk érted? Lehetne talán egy szót szólni 
érdekedben a királynál vagy a sereg vezérénél?" Azt felelte: 
"Nemzetségem körében élek." 14Tovább kérdezte hát: "Mégis, mit 
lehetne tenni érted?" Gechaszi így válaszolt: "Ó, nincs neki fia és a 
férje öreg." 15Erre megparancsolta: "Hívd ide!" Odahívta, az be is 
lépett az ajtón. 16Akkor így szólt hozzá: "Egy esztendő elteltével ilyen 
idő tájt fiút dajkálsz." Azt felelte: "Nem uram, ne ámítsd 
szolgálódat!" 17De az asszony áldott állapotba került, és az Elizeus 
által megnevezett időben fiút szült. (2Kir. 4,8-18.) 

Ének    Ahol Szeretet és jóság, ott van Istenünk. 

Csönd 

Könyörgések   Istenünk, Atyánk, te összegyűjtesz minket Egyházad közösségébe, 

add, hogy szeretetedből éljünk! 

Istenünk, Atyánk, te soha nem vonod vissza hívásodat és ajándékaidat, add hogy... 
Élő Isten Fia, hűséged lehetővé teszi, hogy mi is hűségesek maradjunk hozzád, add,… 
Élő Isten Fia, ismered küzdelmeinket és szegénységünket, add, hogy... 
Szentlélek, életünket te töltöd el a békesség és az igazság utáni vágyakozással, add... 
Szentlélek, te vezetsz minket a szenvedőkhöz, add, hogy... 
Szentlélek, ajándékaiddal te változtatsz minket közösség teremtő emberekké, add... 

Miatyánk   énekelve 

Ima Jézus, békességünk, add meg nekünk a legnagyobb örömöt: hogy ugyanazzal az 
akarattal, szeretettel és lélekkel éljünk. 

Befejező ének  Jézus életem, erőm, békém. Jézus társam, örömöm. 
Benned bízom, Te vagy az Úr, 
már nincs mit félnem, mert bennem élsz, 
már nincs mit félnem, mert bennem élsz. 
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JÁTÉK! 
Lényege az, hogy 
minél több olyan 
képet küldjetek 

nekem emailben, ahol 
az 51-es( tudod, a 
csapatszámunk) 
szerepel. pl: 51es 
házszám, 51 egy 

rendszámban, 51 
ismerős facebookon, 51 

dobott pont egy 
kosármeccsen, 

ilyesmi.  
Kapd elő a fényképeződ vagy a mobilod és vadássz! 

Végén jó kis kiállítást készítünk belőle a csapatotthonba! 
Legjobbakat pedig közlöm majd az újságban! 

 
Várom a képeket! 

Vera 

KISCSERKÉSZ 

ELŐZŐ HAVI REJTVÉNY: MILYEN NÉVVEL NYÍLT EGY ÚJ TEÁZÓ A PÜSPÖKVÁR 

ÉPÜLETÉBEN? CASTELLUM 
HELYES MEGFEJTŐ: TÓTH ESZTER. GRATULÁLUNK! 
 
DECEMBERI REJTVÉNY: MELYIK CSAPATTAGUNK ÜNNEPLI NOVEMBER 30-ÁN A 

NÉVNAPJÁT? 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: DECEMBER 26. 
BEKÜLDÉSI CÍM: magyarv@gmail.com 

Minden beküldő vendégünk egy pohár teára az új teázóban! 
 
 

 
EGY KUTYA A KONYHÁBAN… 
- SZILVESZTERI BULIK SZTÁRJA -  
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Banános piskótatallér 
 

Hozzávalók: 
1 csomag vaníliás pudingpor 

3-4 banán 
1 csomag piskótatallér 

4,5 dl tej 
3 evőkanál cukor 

fogpiszkáló 
 
 
 
 

Elkészítés: 
Két piskótatallér közé 1-1 szelet banánt rakunk, 
majd átszúrjuk egy fogvájóval. A pudingot a 
szokásos módon felfőzzük, és még melegen 

beleforgatjuk a banános piskótatallért. Fóliával 
letakart tálcán hagyjuk kihűlni. Díszíthetjük 
tortadarával, csokoládéval. Jó étvágyat! 

Jó étvágyat- kívánunk! 

 

HUMORZSÁK 

- Mit mond az egyetemista november elsején? 

- De jó! Karácsonyig már csak kettőt alszunk! 

 

(Mindent bele a vizsgaidőszakhoz! Az összes vizsgázónak egy jó nagy kalappal!) 

 


