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      Az 51. Sík Sándor Cserkészcsapat havilapja, 4. évfolyam, 5. szám

 

A MADÁR FÜTYÜLI… 
      - CSAPATUNK HÍREI – 
 

2012. JANUÁRI PROGRAMOK:  

 
JANUÁR 8. 11 ÓRA: CSERKÉSZMISE 
 
BÁLI PRÓBÁK: 
JANUÁR 13. PÉNTEK, 16.30: KICSIK, KLÁRI ŐRSE 
JANUÁR 14. SZOMBAT, 10.00 ANDRISSAL:  

Piroska, Bori, Julcsi, Gellért, Hamar fiúk, Tanai Berci, Klári őrséből: Boti, 
Dávid, Boróka, Zsófi 

JANUÁR 14. SZOMBAT, 14 ÓRA:  
Galambos Misi, Bánk, Kiss Berci, Iker előd, Sövegjártó Ábel, Vasas Kristóf,  
Ekler Zsombor 

JANUÁR 14. SZOMBAT, 15 ÓRA: PÓKOK- LACI 
JANUÁR 14. SZOMBAT, 16 ÓRA: KATICÁK, SÜNIK 
További időpontok mindig ott helyben kerülnek megbeszélésre! 
 

 

JANUÁR 23. SZÜLŐI ÉRTEKEZLET 
 
JANUÁR 28. CSERKÉSZBÁL- MFA 

Megjelenés maskarában! Addig csak törjétek rajta a fejeteket! 
Hajrá bohócok, hercegnők és mindenféle állatfajta! 
Lehet egyéni és családi koprodukció!  

 
 



 

ISTEN TUDJA, MIKOR LÁTUNK 
- RÉSZLETEK A CSAPAT NAPLÓJÁBÓL 

 
NAGYTÁBOR 2011-    

VÁLLUSI ERDÉSZHÁZAK 
 
2011. július 10. Vasárnap/Napközben2011. július 10. Vasárnap/Napközben2011. július 10. Vasárnap/Napközben2011. július 10. Vasárnap/Napközben
Először is elnézést kérek, amiért ezt a színt 
választottam, szeretném leszögezni, nem az 
enyém csak találtam. De elég jó kis 
toll…Eltekintve persze a szÍnétől..
 Szóval a vasárnap. A vasárnapi nap az 
elcsendesedést tekintette a fő napi eseménynek., 
hiszen az Úr napján jó lenne lenne közelebb 
kerülni hozzá. A délelőttöt egy csodálatos reggeli torna mentes ébredés után kezdtük. Ez
után elvonultunk az erdőbe, hogy kicsit elmélyüljünk magunkba, és elcsendesedhessünk. Ez 
szerintem nagyon jó ötlet volt, és működhetett volna, ha egyesek nem tartják jobb 5letnek a 
Spongya Bob főcímdal éneklését. Az erdő minden volt ma csak nem csendes.
sikerült egy kicsit elmélyülni. 
 Ezek után gyülekező volt a nagysátornál, különleges napvédelmi intézkedéssel 
(igyatok naptejet, egyetek sapkát). Majd egy fantasztikus Maffiára került sor, ahol a város 
lakói retteghettek az olasz és az ukr
következtében a hat gengszterből csak kettő maradt. Ezután őt is kinyírták! 
voltam.) 
 Ezek után kerül sor a misére, ami az erdőben zajlott. Előtte Sanyi atya 
meggyóntatta akinek szüksége volt r
varázs napi is legyen mesés meseerdőre került sor. Illetve a nagyobbaknak méta 
szerveződött. Természetesen a tábortűz szokásos jó hangulatban zajlott majd utána 
mindenki nyugovóra tért. Kivéve az őröket.
volt mi?) 
     
 
 
2011. július 10. Vasárnap/Éjjel2011. július 10. Vasárnap/Éjjel2011. július 10. Vasárnap/Éjjel2011. július 10. Vasárnap/Éjjel
Őrök:  11:00 – 01:00 / Kardos Bánk + Tanai Gabó
 01:00 – 03:00 / H. Magdi + Császár Kristóf
 03:00 – 05:00 / Kardos Luca + Kovács Kristóf
 05:00 – 07:00 / Stampf Ildikó
01:12 – Ejj ez a Bánk meg a Gabó előbb befejezték az őrködést, úgyhogy a „Csüszüvel” 
(Császár Matyival) már egy 20 perce itt etetjük magunkat a szúnyogokkal.
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MIKOR LÁTUNK MEGINT ILYET
APLÓJÁBÓL – 

2011. július 10. Vasárnap/Napközben2011. július 10. Vasárnap/Napközben2011. július 10. Vasárnap/Napközben2011. július 10. Vasárnap/Napközben    
Először is elnézést kérek, amiért ezt a színt 
választottam, szeretném leszögezni, nem az 
enyém csak találtam. De elég jó kis 
toll…Eltekintve persze a szÍnétől.. 

Szóval a vasárnap. A vasárnapi nap az 
elcsendesedést tekintette a fő napi eseménynek., 
hiszen az Úr napján jó lenne lenne közelebb 
kerülni hozzá. A délelőttöt egy csodálatos reggeli torna mentes ébredés után kezdtük. Ez
után elvonultunk az erdőbe, hogy kicsit elmélyüljünk magunkba, és elcsendesedhessünk. Ez 
szerintem nagyon jó ötlet volt, és működhetett volna, ha egyesek nem tartják jobb 5letnek a 
Spongya Bob főcímdal éneklését. Az erdő minden volt ma csak nem csendes. Nos azért talán 

Ezek után gyülekező volt a nagysátornál, különleges napvédelmi intézkedéssel 
(igyatok naptejet, egyetek sapkát). Majd egy fantasztikus Maffiára került sor, ahol a város 
lakói retteghettek az olasz és az ukrán maffiától is. De szerencsére a felügyelő bátorságának 
következtében a hat gengszterből csak kettő maradt. Ezután őt is kinyírták! 

Ezek után kerül sor a misére, ami az erdőben zajlott. Előtte Sanyi atya 
meggyóntatta akinek szüksége volt rá. Mise után, hogy a délután ne csak vasárnapi hanem 
varázs napi is legyen mesés meseerdőre került sor. Illetve a nagyobbaknak méta 
szerveződött. Természetesen a tábortűz szokásos jó hangulatban zajlott majd utána 
mindenki nyugovóra tért. Kivéve az őröket. Ők még virrasztottak álmunk fölött. (Költői 

 Marci (Puma őrs) 

2011. július 10. Vasárnap/Éjjel2011. július 10. Vasárnap/Éjjel2011. július 10. Vasárnap/Éjjel2011. július 10. Vasárnap/Éjjel    
01:00 / Kardos Bánk + Tanai Gabó 
03:00 / H. Magdi + Császár Kristóf 
05:00 / Kardos Luca + Kovács Kristóf 
07:00 / Stampf Ildikó 

Ejj ez a Bánk meg a Gabó előbb befejezték az őrködést, úgyhogy a „Csüszüvel” 
(Császár Matyival) már egy 20 perce itt etetjük magunkat a szúnyogokkal. 

MEGINT ILYET… 

kerülni hozzá. A délelőttöt egy csodálatos reggeli torna mentes ébredés után kezdtük. Ezek 
után elvonultunk az erdőbe, hogy kicsit elmélyüljünk magunkba, és elcsendesedhessünk. Ez 
szerintem nagyon jó ötlet volt, és működhetett volna, ha egyesek nem tartják jobb 5letnek a 

Nos azért talán 

Ezek után gyülekező volt a nagysátornál, különleges napvédelmi intézkedéssel 
(igyatok naptejet, egyetek sapkát). Majd egy fantasztikus Maffiára került sor, ahol a város 
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Ezek után kerül sor a misére, ami az erdőben zajlott. Előtte Sanyi atya 
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szerveződött. Természetesen a tábortűz szokásos jó hangulatban zajlott majd utána 

Ők még virrasztottak álmunk fölött. (Költői 

Ejj ez a Bánk meg a Gabó előbb befejezték az őrködést, úgyhogy a „Csüszüvel” 
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01:15 – Kiderült, hogy ez Kristóf első őrsége!! Hurrá?! ÉS VELEM őrködhet életében 
először. ☺ 
01:30 – Majdnem elégettem a mécsessel a Marci pulcsiját. Upsz. Ki is nyírt volna. A 
Kristóf egyfolytában hangokat hall és kirohangál hogy megnézze. Biztos valami állat. 
01:40 – Kristóf legyőzött amőbában.  
A Kristóf mindjárt elalszik. Vagy már alszik? Olyan egyenletesen szuszog. Jé, már megint 
felpattant, hogy „kinézek”…. 
1:53 – Járőröztünk egyet, meg kifeküdtünk a csillagok alá. Gyönyörű a tejút. ☺ 
02:01 – A Kristóf már megint kiment. 
02:08 – Csatlakozni szeretnék az előttem szólókhoz, nálunk is: A madár az ász. 
02:27 – Egy mécsesben felégettem minden éghetőt. Elég nagy lángja lett, de elűzi a 
szúnyogokat. Juppíí!☺ 
 
04:18 – Már világosodik és valami puffog 
04:19 – A szúnyogok megesznek minket. Tudtad hogy… A madár az ász! 
04:20 – A madarak csicseregnek és valami még mindig puffog 
04:22 – Nem lehet itt kibírni, mert annyi szúnyog van. =>kimegyünk. 
(Folyt. köv. a februári számban.) 

 
Jelszó: Téli Tábor 

 
December 16-18-ig a Stájerházaknál töltöttünk egy emlékezetes hétvégét. Én egy 
kis késéssel érkeztem, és mikor naivan vidám fogadtatásra számítottam, egy bajszos 
úriember ( Andris)  betoloncolt egy sötét szobába, ahol három öltönyös ügynök 
forma ember kedvesen rám világított csak, hogy jobban lássanak (mi másért) majd 
udvarias modorban( persze nem) kihallgattak. Miután túlestem ezen a próbán, egy 
másik terembe lépve vidám kaszinó zsivaja fogadott, volt itt minden, de főleg 
kártyajátékok ezerrel. Vacsi után mindenki ment aludni, a nagyobbak pedig még 
beszélgettek egyet az élet nagy kérdéseiről.:) Másnap reggelre a mi szobánk lakói 
már tisztában voltak vele, hogy a mérges mutáns katicák háborút folytatnak 
ellenünk, és nem kell meglepődni, ha reggel a párnád alatt "szendergő" 
összenyomott bogárkát talász, vagy ha a fogkeféden talál magának kényelmes 
helyet.Reggeli után különböző feladatokat kellett teljesíteniük az ügynökjelölteknek, 
többek között rovásírással, alakival, morzével és kódfejtéssel. Mindenki ügyesen 
vette az akadályokat, mi pedig közben Klárival és Zsófival elkészítettük az ebédet, 
ami borsófőzelék volt. Természetesen végig urai voltunk a helyzetnek, ráadásul még 
Homárral is megismerkedtünk, aki egy igen sokszínű egyéniség, és éppenséggel egy 
ló. Ebéd után csendespihenő volt, amit a legtöbben alvással töltöttünk. Miután 
mindenki magához tért, egy jó kis számháború csata kerekedett, aminek győztese 
Esztike volt, akit sehogyan sem lehetett leimádkozni egy fának a tetejéről. Hiába 
mondtuk neki, hogy vége a játéknak, ő hősiesen védte a zászlót, vagyis Homárt. 
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Este "tábortüzünk" is volt, a legnagyobb teremben egy adventi koszorút ültünk 
körbe, de azt hiszem a hangulat legalább olyan jó volt, mintha rendes tűz körül 
ültünk volna. A fergeteges műsorok után, mindenkit várt a pihe puha ágy (néhány 
katicával). 

 
 Másnap reggel, kelés után jöhetett a gyors pakolás, persze volt, akinek nem volt 
meg se a kulcsa, se a telefonja, és nem, nem a kisfiúk közül valaki az illető.:D 
Miután mindenki bepakolt, és elkészülődött, a Laci vezetésével nekiindultunk a 
túrának. Jó kis tempóval elértük az Óház kilátót, majd a Hétforrást, ahol 
megehettük az ebédünket. Laci nem vesztegette az időt, így időben elértük a 
vonatot Kőszegen. Itthon, este még elmentünk misére a Ferences templomba, és 
ezzel zártuk le téli táborunkat. 
 
 Még annyit hozzátennék: A kő marad, a kő marad... :)  Reméljük, egyszer mindenki 
tudni fogja miről van szó.:) 

Magdi 

VERS MINDENKINEK 

- ÚTRAVALÓ AZ ÚJ ESZTENDŐHÖZ– 

BÓDÁS JÁNOS: 

Ki van jelölve a helyed 

Azért van síró, hogy vigasztald,  
és éhező, hogy teríts asztalt.  
Azért van seb, hogy bekösse kezed.  
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.  
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Azért van annyi árva, üldözött,  
hogy oltalmat leljen karod között.  
Azért roskadnak más vállai,  
hogy terhüket te segítsd hordani.  
Az irgalmat kínok fakasztják,  
s mélység felett van csak magasság.  
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved,  
azért van, hogy te megmutathasd:  
mennyi szeretet van benned.  

Megmutattad-e néha legalább?  
Enyhült, s szépült-e tőled a világ?  
Vagy tán kezedtől támadt foltra folt?  
Ott is, hol eddig minden tiszta volt?  

Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,  
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.  
Ki van jelölve a helyed,  
ne nyugodj, míg meg nem leled.  
Csak ott leszel az, aminek  
rendeltettél. – Másként rideg,  
céltalan lesz az életed.  
Mag leszel, mely kőre esett,  
elkallódott levél leszel,  
mely a címzetthez nem jut el.  
Gyógyszer, ami kárba veszett,  
mit soh'se kap meg a beteg.  
Rúd leszel, de zászlótalan,  
kalász leszel, de magtalan,  
cserép, amiben nincsen virág,  
s nem veszi hasznod sem az ég,  
sem a világ.  

 

 

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

FARSANG DÉDANYÁINK IDEJÉBEN 

Mindenkori farsangok kimagasló eseménye, várva-várt fényes bálja - mint előzőleg és azóta is 
sok évtizeden át - a jogász bál volt, amely 1842. január 19.-én, 38. évfordulóján, az egykori 
báli tudósító szerint „dicsőségesen ment végbe s meglepőbben mint valaha”. Ez volt az első 
nagy nyilvános bál, amelynek táncrendjén legszebb, legszínesebb nemzeti táncunk, a 
körmagyar szerepelt. 
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Szőllősi Szabó Lajos, a Nemzeti Színház táncművésze és „magyar tánctanító” tervezte és 
tanította be ezt a táncot és a magyar zene jeles művelőjének, Rózsavölgyi Márknak szép 
zenéjére, külön erre az alkalomara tervezett „magyar táncvigalmi öltözetben” 16 magyarruhás 
pár járta. 

A magyart német tánc, bécsi keringő követte, amelynek 
világhírét akkor már megalapozta a bécsi tánczene két 
atyamestere, Josef Lanner, az ábrándos szőke 
walzertrubadur és zenekarának egykori brácsása, a 
feketehajú, égőszemű Johann Strauss, akik 
zenekarukkal a szomszédhoz, a magyar fővárosba 
ismételten ellátogattak. (A képen látható Josef Lanner 
és Johann Strauss.) 

Strauss 1833. novemberében és 1841. októberében, 
Lanner pedig 1834. novemberében és 1835. januárjában 
járt Pesten: a Vigadóban és a budai országházban adtak 
hangversenyeket, illetve szolgáltattak tánczenét. Itteni 
látogatásaik emlékét Strauss „Erinnerung an Pesth”, 
Lanner pedig „Pesther Walzer” és „Abshied von Pesth” 
című keringőikben örökítették meg. 

A Pesti keringőút, egyik leghíresebb, legszebb 
zeneszerzeményét, Lanner 1834. november 14.-én a budai országházban mutatta be és a 
díszesen kiállított Hangjegy, magyar címerrel ellátott borítéklapján foglaltak szerint a „nemes 
magyar nemzetnek legmélyebb tisztelettel” ajánlotta. „Búcsú Pesttől” című keringőjét, 
amellyel utoljára szerepelt, zsinóros, rövid magyar zenékbe öltözötten 1838. január 29.-én a 
Vigadóban tartott álarcos bálon vezényelte először. 

Ám még a keringő a két bécsi fejedelemnek itteni bemutatkozását megelőzően szép sikereket 
ért el táncszámaival két pesti műkedvelő muzsikus: Hunyady János Kerestély, Pest város 
főorvosé s egy fiatal jogászgyerek, Hranilovicsh Félix Xavér, a pozsegai főispán tehetséges 
korán elhalt fia. Hunyady „Zwölf Scheibensützen Walzer” című zeneművét 1829. február 2.-
án a Hét Választó Fejedelem-szállóban rendezett lövészegyleti bálon, Hranilovich „Pest 
ékessége” című keringőjét pedig a Vigadó 1833. évi első jogászbálján játszották először. 

Magyar és bécsi után francia tánc, négyes következett: Tomala Ferdinánd Pesti mív-föld-
leírás és hangtár tulajdonos szerzette, aki arról a zenei merényletéről volt híres, hogy a 
Rákóczi-indulóból keringőt gyártott. De „Quadrille”-nek nevezett, jól hangzó rövid kis 
zeneszámát, amely mindössze a négyes egyik figurájának, tálán az azonos tempójú „trénis”-
nek felel meg, a negyvenes évek elejének bálozó közönsége tetszéssel fogadta. A francia 
négyest 1837-ben megtett párizsi útjáról Strausss hozta magával; első négyesét, a Wiener 
Carneval Quadrillet előszőr 1839-ben játszotta el Bécsben. 
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Galopp, azután szűnóra, majd keringő és 
Társalgó címmel a táncrend második 
körmagyarja következett. Szerzője Egressy 
Béni, a Nemzeti Színház tagja és színműíró, 
a Szózat megzenésítője volt.  

A táncrend utolsó keringőjéhez érkeztünk, 
hajnali hat órára jár az idő, kint az utcán 
megindult az élet. A milimárik 
tejeskannákkal megrakott kocsijukkal 
ellepik az utcákat, megérkezett az évről-évre 
visszatérő falusi vendég, az olajárus, aki 
fekete agyagkorsójában a pesti polgár 
egykoron kedvelt böjti eledelének, a 
lenmagolajos nyerskáposztának 
elengedhetetlen kellékét, a házilag sajtolta 
olajt hozta. 

A belváros boltjainak őre, az öreg bakter, 
kezében otromba alabárdjával, folt hátán folt 
bundájában átfagyva, tempósan hazafelé 
ballag. Morelli Ferencnek a népszerű pesti 
karmesternek és komponistának 

Gyorsutazás című galoppja hangzik még el. Ezzel a zene, a tánc, a farsang véget ért. 

KISCSERKÉSZ 

- AGYTORNA –  
 
DECEMBERI REJTVÉNY: KI LEHET A TITOKZATOS JONES ÜGYNÖK? PÉLDÁUL GYUGYU, 
DE LEHETETT MÁS ROVER IS. TELJES INKOGNITÓJÁT SOSEM FEDI FEL… 

HELYES MEGFEJTŐ: VARGA CSILLA GRATULÁLUNK 
NYEREMÉNYE EGY INGYEN TOMBOLA ÉS PERSZE A KÉPESLAP, MELYET 

FŐSZERKESZTŐNKNÉL VEHET ÁT A CSERKÉSZBÁLON! 
JANUÁRI REJTVÉNY: SZERINTED MIÉRT SZÜKSÉGES A CSERKÉSZTÁBOROKBAN AZ 

ÉJJELI ŐRSÉG? 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JANUÁR 26. 
BEKÜLDÉSI CÍM: klarigorama@gmail.com 

Minden beküldő az 1933-as gödöllői jamboree képeslapját kapja 

ajándékba! 
 

EGY KUTYA A KONYHÁBAN… 
- FŐZŐCSKE-ROVAT -  
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TOP SECRET RECEPTEK 
 

Nem tudom észrevettétek-e, de valahogy cserkésztáborban jóval 
nagyobb adagok esnek jól, sokkal jobban fogy a lekváros kenyér, 
mint otthon és megkívánunk olyan fogásokat is, amelyet előtte 
anyunk könyörögve sem tudna belénk erőltetni… 

Szerintem ezek legalább olyan rejtélyesek, mint a Coca-cola 
összetevői. Sokat nem árulhatok el, de azért elmondanám, hogy 
az első vándortáborban előfordult, hogy seprűnyél jutott 
fakanálnak, vagy másik állótáborban a patakból merték vissza a hűteni belerakott és 
megbillent gyümölcslevest. Amin én leginkább izgultam ez egy Borz őrsi kirándulás volt a 
Parkerdőbe, ahol a paprikás krumplihoz vittük az alapanyagokat, de a főzővízre senki nem 
gondolt. Úgyhogy egy jól időzített pillanatban a kulacsomból a teámmal higítottam rajta 
egyet. Az utolsó kanálig elfogyott!!! (Persze mindezt csak a hosszú évek távlatából merem 
felfedni.)  

Ezzel nem akarok rosszra bíztatni senkit, de üzenem az őrsvezetőknek 
és a majdani konyhás őrsöknek, hogy – a józanész határain belül- 
nincs rossz étel, ha éhes a cserkész! Érdemes tehát a konyhán 
segíteni, mert a titkok tára határtalan… 

Vera 

HUMORZSÁK 
- Apu! Azt mondják az iskolában, hogy mi maffiózó család vagyunk. 

- Na majd bemegyek, és elintézem a dolgot. 
- Jó, jó, de úgy csináld, hogy balesetnek tűnjön! 

 
Szőke nő beáll egy zsúfolt parkolóba a kocsijával és leengedi az ablakot, hogy a hátsó ülésen 

nyújtózkodó kutyusa kapjon elég levegőt. Nem akarja, hogy utána induljon, megáll hát a járdán és 
visszamutatva rá, határozottan azt mondja: 
- Ott maradsz! Érted?? Maradsz! Maradsz! 

Egy közeli autó vezetője, látva hogy szőke a nő, csodálkozva végigméri, majd megszólal: 
- Hölgyem, ehhez csak be kell húznia a kéziféket!  

 
 


