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      Az 51. Sík Sándor Cserkészcsapat havilapja, 4. évfolyam,6-7. szám

 

A MADÁR FÜTYÜLI… 
      - CSAPATUNK HÍREI – 
 

2012. MÁRCIUSI PROGRAMOK:  

 
MÁRCIUS 11. 11 ÓRA: CSERKÉSZMISE 
 
MÁRCIUS 17. ROVERNAP  

Kezdés 9 órakor a Karitasznál. (Az épület a Gödör étterem mellett, az 
MMIK irányában található.) 

MÁRCIUS 18. 15 ÓRA – NAGYBÖJTI KERESZTÚTJÁRÁS 
Jó időben reménykedve a lépcső aljánál várunk mindenkit egyenruhában, 
családtagjaival.  
 

MÁRCIUS 24. 10 ÓRA - TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS 
A templomunk melletti stációk rendbetétele, valamint a közeli játszótér és 
park kitisztítása a célunk. Ide biztosan ne egyenruhában gyere! Jó lesz a 
kinőtt pulcsi, foltos nadrág, no meg a gumikesztyű! Ha a munkát hamar 
elvégezzük, talán még a foci is belefér.☺ 
 

MÁRCIUS 31. KISCSERKÉSZ KIRÁNDULÁS 
MÁRCIUS 31. 10.30 – SZÉKESEGYHÁZ, MINDSZENTY HERCEGPRÍMÁS  
 SZÜLETÉSÉNEK 120. ÉVFORDULÓJÁNAK ALKALMÁBÓL MEGRENDEZETT  
 ÜNNEPI MISE  

A szentmise főcelebránsa dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti 
érsek lesz, a szentbeszédet is ő mondja. 

 
ELŐZETES:  
ÁPRILIS 28. SZENT GYÖRGY NAP 
MÁJUS 26. PRÓBÁZÁS 
 



 

Kérjük, támogasd adód 1%-

Sziklavár Egyesület – adószáma: 

Előre is köszönjük a felajánlásokat!

 

ISTEN TUDJA, MIKOR LÁTUNK MEGINT 
- RÉSZLETEK A CSAPAT NAPLÓJÁBÓL 

 
NAGYTÁBOR 2011-    
VÁLLUSI ERDÉSZHÁZAK 
 
2011. július 12. Kedd/Napközben
Reggeli után huss, elindultunk túrázni. Dorka és 
Eperke is elindultak túrázni. WC-
kicsit lemaradtak a többiektől és rossz irányba 
mentek. Szerencsére még időben utánuk ment 
Lacika és Lorencz Peti, ők így négyen más úton 
menve hamarabb beértek Zalaszántóra. 
Elmondásuk szerint több mint 1 órát vártak ránk a 
főút mellett. 
A másik csoport – a legkisebbekkel együtt 
a buddhista templom alias sztupa fe
során több jó emberrel is találkoztunk, akik megengedték, hogy teletöltsük üvegeinket a kerti 
kút vizével. 
Ebédelni a sztupa előtt nem sokkal álltunk meg egy idős házaspárnál. A szikkadt társaság 
nagyon megörült a jéghideg víznek és a szíves vendéglátásnak. Megettünk vagy 6 kg 
májkrémes és/vagy lekváros kenyeret és nagyon finom mákos sütit. (Ha a Kedves Olvasó 
tudja a receptjét, vagy tudja, hogy ki tudja a receptjét, akkor lécci szóljon nekem. Köszi 
=> tothkalra@gmail.com 
Újult erővel vágtunk neki – ja és kiegészülve az előrehaladott négyessel 
méternek. Fenn a hegytetőn egy hatalmas habcsókot találtunk. Ez volt a buddhista templom. 
Háromszintes, soklépcsős fehér körépület, a legfelső szinten maga Buddha trónolt egy doboz 
Raffaello, alma, szőlő és különböző finomságok, adományok mögött.
Használati utasítás is volt a sztupához, hogy milyen különböző imaformákkal lehet Buddha 
elé lépni és a világbékéért áhítozni. Például több kört kellett menni egyes szinteken, vagy 
éppen hátrafelé, vagy minden lépcsőfokon megállni és imádkozni.
A béke és a szeretet hangulata lengte be a környéket…
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-nak felajánlásával a Sziklavár Egyesületet!

adószáma: 18892444-1-18  

Előre is köszönjük a felajánlásokat! 

MIKOR LÁTUNK MEGINT ILYET
APLÓJÁBÓL – 
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-túrázni, így egy 
kicsit lemaradtak a többiektől és rossz irányba 
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májkrémes és/vagy lekváros kenyeret és nagyon finom mákos sütit. (Ha a Kedves Olvasó 
tudja a receptjét, vagy tudja, hogy ki tudja a receptjét, akkor lécci szóljon nekem. Köszi 
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Ebédelni a sztupa előtt nem sokkal álltunk meg egy idős házaspárnál. A szikkadt társaság 
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Csendes pihenőt tartottunk, aki éppen nem a szinteken kerengett, az aludt. 
Röviden szólva – mert már több toll is kifogyott, mialatt írtam – a sztupától Nyanyus több 
fordulóval visszafuvarozta a táborba a kicsiket. Ja, de még előtte ettünk jégkrémet! Nagyon 
finom volt, köszönjük! 
A kisebbek hazaindultak, a nagyobbak pedig elmentek a Rezi várhoz, ami elmondásuk szerint 
nagyon szép. A roverek 8 körül értek haza, mi éppen akkor álltunk neki a finom gulyásnak és 
kakaós csigának. A nagyok bekapcsolódtak, aztán rohamszerű fürdés után gyors tábortűz 
Vida Gáborral. A műsorokban A Mester vitte a prímet, a Pumák oltották a Sasokat, a Sasok 
oltották a Pumákat. A szokásos..:-) 
A zászlószertartás után Marcsi megörvendeztetett mindenkit a bejelentésével: „holnap reggel 
fél órával később lesz az ébresztő”. De ez már egy másik történet… 
U.i.:A rajzot Pipi készítette, a sztupát ábrázolja, középen Buddhával, de aztán nem tetszett 
neki és abbahagyta. Aki találkozik vele, mondja meg neki, hogy szép a rajza. Köszönöm! ☺ 
Nehéz, de abbahagyom az írást 3 oldal után, azt hiszem nem ez a megfelelő fórum, hogy 
kibontakozzam…. 

☺ 
      Vidra őrs ex ŐV-je (Tóth Klára) 
 
2011. július 12. Kedd/Éjjel 
Őrök:  11:00 – 01:00 / Pipi + Teri 
 01:00 – 03:00 / Lacika 
 03:00 – 05:00 / Csilla + Juli 
 05:00 – 07:00 / Klau 
 
Sajnos mivel az első őrpár nem jegyzetelt semmit – amit nem csodálok, mivel nekem is 15 
percbe telt míg megtaláltam –, így az ő idejüket most kihagyom. 
Az első (real) valós idejű gondolatom 1:30 –kor az, hogy mennyire szerencsések vagyunk, 
hogy a Jóisten kegyelméből – ugyan meleg ,de - mindenesetre nem esős napok váltogatják 1 
mást.  
Az őrség első részében begyűjtöttem a talált tárgyakat – nem sok volt –, majd fel s alá 
járőröztem a raktársátor, az őrsi sátor és az M63-as között, kajtatva ezen füzetért. 
1:55 A Marcsiék sátrából sűrű zipzárhúzogatás hallatszik. 
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Nem sokkal 2 előtt találkoztam egy rinocérosszal, eltévedt, de útba igazítottam. 
2:05 Lebukott a hold a szemközti domb mögött s teljes sötétség honolt meg a tábor katlanján, 
a sátrakat leszámítva, melyek mint világítótornyok világítottak a sötétségben. 
2:10 Első holtpont. Úgy vélem, a mai túra elég sokat kivett belőlem, de örülök, ha arra 
gondolok, hogy felejthetetlen és méltón büszke „Harkay” féle rövidítések káprázatos 
tárházával éltem közben. 
Vízilovak csendesen legelésznek a rét szélén!! 
A fiúsátorból horkolás nesze hallatszik (2:48) 
A Gondviselő folyamatosan szúnyog-próbatétel elé állít, de mivel egyesével jönnek, így nem 
okoz gondot a GYILKOLÁSZÁS!!! 
Most revanst veszek az eddigi vérszívásokért. 
2:55 Átadom lassan az őrséget, következik Júlia és Csilla. Lacika kijelentkezik          ☺ 
További jó őrködést! 
p.s.: a helyesírási hibákért a felelőséget nem vállalok. Stampf László, alias Lacika 
(Ezért a korrektor ez utolsó sort változatlanul hagyja.) 
 
3:15 el fogunk aludni.. 
3:24 legalább nincsenek szúnyogok ☺ 
3:52 Még 1 óra. Beszélgetünk, hogy menjen az idő, de az az igazság, hogy mindketten 

mindjárt bealszunk és az időt nézzük folyton… 
3:59  Mozgás a kajasátor felől. Vajon róka, vagy lakmározik valaki? Legalább történik 

valami. Csilla elment megnézni, mi az. Mondtam neki, hogy kimegyek, de nem várt 
meg. Szóltam neki, csönd.. nincs válasz. Mint egy … horrorfilmben… 
Na jó, most visszajött. WC túra indul! 

04:01  Csilla folyton rémeket lát és mindenhol mozgást észlel. Főleg a bokroknál meg az 
erdőben. 
04:06  Soha ez életben nem lesz vége az őrségnek… mindjárt elalszunk, az idő pedig nem 

akar menni.. 
04:14  Még mindig semmi mozgás. A petróleumlámpának olyan szép a fénye ☺ Na jó, ide 

lehet, hogy mélyebb gondolatokat kéne írni. Remélem mire visszatérek még meglesz a 
helyem a sátorban.  

4:20  Odakinn mintha megállt volna az idő. Senki sem mozdul, nincs egy hang sem. Lassan 
már talán világosodik. 

04:27 Már csak fél óra.  
 még 20 perc, már egész világos van 
 és még több mint 10 perc 

még 7 perc… csak 6….5…túl világos van….4…büdös a 
petróleumlámpa….3…2…mindjárt mehetünk aludni ☺…csak 1….VÉGE!  mehetünk! 
Bocsi, Klau  Juli&Csilla 

 
05:17  Megjelent Gorell Nóri ☺ Végre nem vagyok egyedül ☺ 

Hideg van és csiripelnek a madarak. Itt egy pléd, de nem sok hasznát vesszük. Esetleg 
ha hipotermiát kapunk Nórikával, akkor az összes taknyos papírzsepimet, ami a 
sátorban van, ráhagyom Magdira. Nórika pedig halála esetén a további őrséget 
ráhagyja  Király Borcsára, akit ismét nem lehetett felkelteni. 

05:43 Már kezdtünk örülni, hogy egy szúnyog sincs, de megjelent és nagyon idegesítő volt. 
05:45 A szúnyogot kivégeztük és még mindig nagyon HIDEG van. 
05:50 Na végre, kijött  Borcsa. Nem baj, akkor is az összes őrséget ráhagyom! Ha ha ha ha! 
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05:57  Klau meg  Borcsa kajáért nyavalyognak! Jó, bevallom, én is éhes vagyok. 
06:01 Mindjárt fölkel  Gábor és majd kunyizunk tőle kaját. 
06:04 Meggyújtottam a gyertyát és egy szúnyog (vagy valami más) belerepült. Úgy kell 

neki. Hát a szúnyog beleragadt a viaszba. Ha ha ha! 

06:06  Gábor még mindig nem kelt föl. Mi meg ÉHEN HALUNK! 
06:09 Egy állat az erdőben nagyon fura hangokat ad ki. Ja és nagyon idegesítő! 
06:12 Felkelt a Gábor! Kaja! 
06:17 Megszereztük a kaját! Most épp zabálunk. 
 
Folyt. köv. az áprilisi számban. 
 

Jóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó reggelt drága cserkésztestvérek! 
 
         Remélem, mindenki kipihente magát az ŐŐŐŐRÜLETES cserkészbál 
után!  Ha nem, és még mindig érez valami fáradtságot táncos lábaiban, vagy 
még mindig a „Csókkirály” zakatol a fejében, akkor ez csak egy dolgot 
jelenthet: eszméletlen, agyeldobóan zsírkirályságos esténk, éjszakánk, és 
hajnalunk volt!! (Na meg persze ragadós reggeli ébredésünk….) De nem érte 
meg? 
         Jelmezbál. Az idei cserkészbálon roppantmód fantáziadús jelmezek, és 
fantáziátlan, sima estélyi ruhák lebegtek a táncparkett felett.(Hah! Negatív 
kritika jelmezetlenek! Máskor öltözzetek be! ((ez nekem is szól)) ) Személyes 
véleményem szerint a jelmezbál jó ötlet volt, nem hiszem, hogy bárki is 
viszolyogva fogadta volna…Szerintem megismételhetjük! 
Viszont a műsorokban ismét tündököltünk! Mindenki nagy megdöbbenésére 
elmaradt a Palotás! Szerintem is, emberek, ez egy nagyon megrázkódtató hír, de 
próbáljuk magunkat túltenni rajta! Nehéz lesz, tudom, de így kell lennie. DE 
akkor is! Még így is! A kicsik! A nagyok! A táncok! Az előadások! Elég jól 
hoztuk a formánkat. 

Meghallgathattuk a Juhászlegény 
történetét, ellátogathattunk New 
Yorkba, gazdag urak pénzére 
irigykedhettünk, megtudhattuk, 
milyen jóképű is a Szőke Herceg, 
valamint megismerkedhettünk a 
Jótündérrel… többször is… 
        Ezek után elkezdődött a tánc. 
Táncoltunk egészen hajnalig, ám 
éppen a legvadabb mulatozás 
közben, (mindössze!) hajnali 
háromkor hidegzuhanyként ért 

minket a hír, vége a táncnak, az utolsó szám következik! Sajnos túl korán… 
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    Haza kellett mennünk hajnali háromkor. Mindenkiben tombolt még a 
bulizhatnék, és így kellett nyugovóra térnünk...  
              Kedves cserkészek!  Azt hiszem, nagyon jó bálunk volt, Ha szabad egy 
személyes véleményt (bár eddig is szinte csak ilyen volt), nekem ez volt az 
eddigi legjobb bálom! Remélhetőleg jövőre is hasonló hangulatban bulizhatunk, 
és ismét megmutathatjuk, mennyire kreatívak vagyunk maskara-kreálásban!!                                                                                               
 
 

                                                                                                       

Király Marci 

 

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. 

1. nap (hamvazószerda) - Csavarjunk ki egy villanykörtét a lakásban egy központi 
helyen, és hagyjuk úgy negyven napig! 

2. nap - Ellenőrizzük a szigeteléseket, és ha huzatot tapasztalunk a 
nyílászáróknál, erősítsük meg a szigetelést! 

3. nap - Közlekedjünk szelíden – legyen szó gyaloglásról, a kerékpár vagy az autó 
pedáljáról. Ma utazás közben találjunk módot arra, hogyan tudjuk csökkenteni a 
szén-dioxid-kibocsátást!  

4. nap - Újrahasznosítjuk, amit lehet? Vizsgáljuk meg a kérdést! Éljünk a 
lakókörnyezetünkben adódó szelektív hulladékgyűjtési lehetőségekkel! 

5. nap - Ha egyénileg szabályozható a fűtés, ezen a napon állítsuk egy fokkal 
lejjebb. 
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6. nap - Mondjunk búcsút a készenléti üzemmódnak! Ellenőrizzünk minden 
elektromos berendezést, hogy használaton kívül valóban ki van-e kapcsolva. 

7. nap - Ügyeljünk arra, hogy minden ajtónyitásnál, szellőztetésnél minél 
kevesebb meleget engedjünk ki a szabadba! 

8. nap - Keressünk meg (személyesen, telefonon, interneten...) másokat, hogy 
megnyerjük őket a klímaváltozás elleni harcnak! 

9. nap - Mosogatásnál az edények tisztára mosásához ne használjunk folyóvizet, 
csak az öblítéshez! 

10. nap - Részesítsük előnyben a helyi boltokat vagy a piacot, ahelyett, hogy a 
városon kívüli bevásárlóközpontokba mennénk vásárolni! 

11. nap - Forduljunk áram- vagy gázszolgáltatónkhoz és kérdezzük meg, milyen 
stratégiájuk van környezetvédelmi tevékenységük fokozásához. 

12. nap - Fürdés helyett zuhanyozzunk, így kevesebb vizet kell felmelegíteni. 

13. nap - Felejtsük el a nejlonzacskókat! Vigyünk magunkkal hátizsákot vagy 
vászonszatyrot, ha vásárolni megyünk. 

14. nap - Kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk egy helyiségből, s mindig a 
tevékenységnek megfelelő fényforrást használjuk. 

15. nap - Annyi vizet forraljunk a teáskannában vagy vízmelegítőben, amennyire 
valóban szükségünk van! 

16. nap - Ne fogyasszunk olyan élelmiszereket, amelyekről tudjuk, hogy repülőn 
érkeztek az országba (kivéve a fair trade termékeket)! 

17. nap - Komposztáljunk, ha van rá lehetőség. 30%-kal csökkenthető az 
elszállítandó hulladékunk, amennyiben a szerves anyagokat eleve külön gyűjtjük 
és dolgozzuk fel. 

18. nap - Akkor mossunk, ha teljesen meg tudjuk tölteni a mosógépet. 

19. nap - Ma figyeljünk oda a papír kezelésére. Használjuk a papír másik, üres 
oldalát is, régi borítékokat is, és nyomtassunk kétoldalasan. 

20. nap - Zárjuk el, vagy ha hibásak, javíttassuk meg a csöpögő csapokat!  
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Bi-Pi azt mondta… 
- CSERKÉSZÉLET ÉS VILÁGI GONDOLATOK – 
 

„Mindenki másképp csinálja…” 
 
a borsófőzeléket, a ruhahajtogatást, a palacsintát, és az őrsvezetőképzést is.  

Mivel jelenleg bárki tarthat őv- képzést, aki benyújt egy tervezetet az országos 
vezetőtisztnek (ovt) – és a tervezetét elfogadják –, a jelöltek kiképzésének módja és tartalma 
cserkészkerületenként eltérő. Annak érdekében, hogy egységesítve legyen a képzés, az ovt, 
Balu (Solymosi Balázs) kiadta a feladatot egy egységes akkreditációs rendszer kidolgozására. 
Az új rendszerben kiképzett őv-k automatikusan belépnek a Hársleveles Őrsvezetőképzők 
Körébe (HÖK)1. A HÖK célja, hogy egymással kommunikáló őv-k közössége alakuljon ki, 
amely lehetőséget ad a tapasztalatcserére, segítségnyújtásra, és minőségbiztosítást nyújt. A 
kiképzőknek pedig – a még kidolgozásra váró bónuszok mellett – azzal a könnyebbséggel is 
jár a hárslevelesség, hogy nem kell minden évben újra engedélyeztetni a kiképzési tervet. 
 

Az akkreditációs rendszert a Hársleveles Akkreditációs Bizottság (HAB) néven futó 
munkacsoport dolgozza ki, melynek tagjai az engedéllyel működő őv-képzést szervező 
kerületek (I./X. -Budapest, II. – Miskolc, III- Szombathely, V.- Szeged, VI.- Pécs, VII. – Győr, VIII 
– Kecskemét) vk-inak egy-egy képviselője.  

Ahhoz, hogy hatásosak legyenek a megbeszélések és ne beszéljünk el egymás mellett, 
először a fogalmakat kellett tisztázni (fő cél, eszköz, őv, patrónusi rendszer, stb.). Már itt is 
megmutatkozott a sokféle felfogásunk, a különböző szemléletek. Sokszor nem volt egyszerű 
közös megállapodásra jutni, nagyokat vitáztunk, és  - szerintem - még nagyobbaknak nézünk 
elébe a kritériumok ( mi legyen a szabályzatban), átjárhatóság (lehet-e máshol végezni az 
előhétvégéket és a tábort?), kiképzőképzés, és a többi témakörben.  

Amikor nekifogtunk a munkának, úgy gondoltam, hogy sokkal könnyebb lesz ez az 
egész, csak elmondom, hogy nálunk milyen az ővk, a többiek is elmondják, és a közös 
pontokból felállítunk egy optimális/ideális vk szabályzatot. Azonban már az első 
megbeszélésen kiderült, hogy ez közel sem lesz ilyen egyszerű. Például, míg a győri vk 
kétévente kerül megrendezésre egy őrsnyi jelölttel, addig a pesti kerületek minden évben 
háromfordulós válogatón próbálják a csaknem 200 előzetes jelentkezőt 140 cserkészre 
redukálni, hogy tényleg a legrátermettebbeket, és akik igazán motiváltak, azokat képezzék ki. 
Ők 3 altáborral dolgoznak a nyári táborban, melyek koordinálása hatalmas feladat, és így 
teljesen más problémákkal állnak szemben, mint a többi kerület.  
 Azt szeretem a megbeszélésekben – azon kívül, hogy mindig pizzát eszünk :P -, hogy 
odafigyelünk egymásra, a nagy kerület nem nézi le a kicsit, mindenki elmondhatja a 

                                                 
1 A kezdetekben minden csapat magának szervezte az őrsvezetőképzést, viszont kellő utánpótlás és lelkesedés 
hiányában ezek abbamaradtak. 1927-ben Sztrilich Pál hozta létre az eredeti HÖK-öt, az első országos 
vezetőképző táborral, a hárshegyi Cserkészparkban. A képzés jelvénye a hárslevél lett. Az 1930-as évekre 
dicsőséggé válik, ha valaki a HÖK-ben végez. 
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véleményét, és azt meg is hallgatják, reflektálnak rá. Nincsen versengés, hogy ki képez 
jobban, „minőségibben”, mert itt pont arra törekszünk, hogy hasonló nívójú ővk-k legyenek 
az országban, attól függetlenül, hogy 140 vagy 16 jelölttel kell dolgozni.  
 Remélem, hogy a további megbeszéléseink is hatékonyak lesznek, és sikerül 
felállítanunk egy jól működő, színvonalas őrsvezető képzési rendszer alapjait, hogy őv-ink 
felkészültek és elhivatottak legyenek a munkájuk mellett, őrseiket tudásuk és képességeik 
legjavával vezessék, ezáltal „cserkészebb cserkészeket” nevelhessenek.   
     
          Klári 
 

Kedves Cserkésztestvérem! 

Idén nyáron, 2012. augusztus 11. és 18. között kerül megrendezésre a közép-európai 
Jamboreek soron következő nemzetközi tábora Szlovákiában. A 11. Jamboree az Alacsony-
Tátra lábánál, Kráľova Lehota-ban kerül megrendezésre. 

A Magyar Kontingens létszáma: max. 100 fő. 

A jelentkezés a 9+1 fős rajokban és egyénileg is lehetséges a Kontingens blogján vagy 
emailen keresztül. 

Jelentkezzetek mielőbb! 

Jelentkezési időszak: február 11. – április 8. 

Tábordíjak: 

Résztvevőknek: 130 Euro 

IST: 70 Euro 

+ 10.000 Ft Kontingens költség (utazás, ruházat) 

„A vizes programot felvidéki barátaim (és lehet, hogy én is) 

szervezik, azért kezeskedem, hogy nagyon jó lesz!:) 

Ha már az idei nemzeti nagytábort elhalasztották, akkor 

itt a lehetőség egy igazi nagy-nagytáborra!” Gyugyu 

Hivatalos tábori honlap: 

http://jamboree.sk/en/ 

Magyar Kontingens: 
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http://cej2012.blog.hu/ 

 HUMORZSÁK 
ITT A TAVASZ! - CSAJOZÓS SZÖVEGEK 

• Szia, egy felmérést végzek… Hogy hívnak? Mi a telefonszámod? Ráérsz jövő 
szombaton? 

• Fájt?  - Mi fájt?  - Mikor leestél a mennyből. 
• Ha a víz szépség lenne, te lennél az óceán… 
• Tudod, mit mondanak a szépségről? Megóv minden gonoszságtól. Nos, veled igazán 

biztonságban érzem magam! 
• Van egy ragtapaszod? Megütöttem a térdem, mikor beléd estem… 
• Elvesztettem a telefonszámom. Kölcsönkérhetem a tiédet? 
• Van egy százasod? Megígértem anyukámnak, hogy rögtön felhívom, ha szerelmes 

leszek. 
• Hiszel a szerelemben első látásra, vagy jöjjek erre még egyszer? 
• Valami baj van a telefonommal. Nincs benne a számod… 
• (Ahogy készülődik elmenni a lány/fiú: - Nem felejtettél itt valamit? – Mit? – Engem! 
• Megmutatnád a helyes irányt? – Hová? – A szívedbe. 

 

 
 
Kedves Cserkésztestvéreim! 
 
Február 22-e az emlékezés napja, a World Thinking Day 2012. 
 
A mottó a környezetvédelemhez kapcsolódik: "Együtt meg tudjuk őrizni a bolygónkat" 
 
A 7. Leánycserkész Világkonferenciát 1932-ben, a lengyelországi Katowicében tartották. 
Ott egy belga cserkészvezető javasolta, hogy minden év egy meghatározott napján 
emlékezzenek meg a cserkészet megalapítójáról, lord Robert Baden-Powell-ről és 
feleségéről Lady Olave-ről. Azt javasolták, hogy ezen a napon a világ cserkészlányai 
szeretettel gondoljanak egymásra és a BI-PI házaspárra. A konferencia a javaslatot 
elfogadta és a világ főcserkészének és feleségének közös születésnapját, február 22-ét 
„Thinking Day”-nak nyilvánították. A világ cserkészlányaihoz intézet rádióbeszédében Olave 
elmondta, hogy így az egymással gondolatban történő találkozással is hozzájárulhatnak a 
világbéke megteremtésében. 
Ezen nap megünneplése igen hamar elterjedt, de nem csak a leánycserkészek, hanem a 
cserkészfiúk között is, így a világ minden cserkészének ünnepnapja lett. 
 
Forrás: http://gyujtemeny.cserkesz.hu/hirek/Emlekezes_napja_-_Thinking_Day 
 
Az alábbi oldalakon érdekességeket, módszertani ötleteket találhattok: 
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Az emléknap hivatalos oldala: 
 
http://www.worldthinkingday.org/en/ 
 
A norvég cserkészek üdvözlete: 
 
https://www.scouting.nl/thinkingday 
 
Üdvözlőlapok a világból: 
 
http://www.worldthinkingday.org/en/news/21699 

 

KISCSERKÉSZ 
- AGYTORNA –  

 
JANUÁRI REJTVÉNY: VÉDENI A TÁBORT ÉS PERSZE ÍRNI A NAPLÓT☺☺☺☺ 
FEBRUÁRI REJTVÉNY: MIKOR VAN BI-PI SZÜLETÉSNAPJA? A VÁLASZT 

MEGTALÁLOD AZ ÚJSÁG EGYIK CIKKÉBEN! 
BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: MÁRCIUS 26. 
BEKÜLDÉSI CÍM: klarigorama@gmail.com 

Minden beküldő az 1933-as gödöllői jamboree képeslapját kapja 

ajándékba! 
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EGY KUTYA A KONYHÁBAN… 
- FŐZŐCSKE-ROVAT -  
 

ZSÁKBAMACSKA 
 
Hozzávalók: 
1 közepes fej kelkáposzta 
10 dkg trappista sajt 
10 dkg párizsi 
1 tojás 
liszt 
zsemlemorzsa 
olaj a sütéshez. 
 
Elkészítés: 
A kelkáposztát leveleire szedem, és forró, sós vízben puhára főzöm. Ha kész, 
konyharuhán lecsepegtetem. Ezután vékonyan felszeletelem a párizsit és a 
sajtot. A lecsepegtetett kelkáposztára ráfektetem a párizsit,erre a sajtot,és 
összegöngyölöm,mint a göngyölt húst. Lisztbe,felvert tojásba,és zsemlemorzsába 
forgatom,és forró olajban hirtelen kisütöm. 
Tört burgonyával és salátával tálalom. 

Vera 

 

Tájékoztatjuk kedves (csupán vicc) olvasóinkat, hogy a viccrovat elrejtésre 
került a többi cikk közé, így egy kicsit „meg kell dolgozni” a poénokért! 

Megéri! (Hajrá Gyugyu!!!) 


