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.:az udvardi cserkészek havilapja:.

MEGJELENT AZ UDVARDI CSERKÉSZLAP

Megszülettem . . .
Biztosan Te is emlékszel
még arra a május 10ikei napra, amikor a
csapatunk a 10 éves
fennállását ünnepelte.
Kemény, de eredményes
10
esztendő
áll
mögöttünk, és mégis
csak most jött el az
a pillanat, amikor arra
a bátor tettre szántuk
el
magunkat,
hogy
c s a p a t ú j s á g o t
készítsünk.

V

ajon mit is akar elérni
ez a néhány papírlap?
Kinek
szól?
Ki
szerkeszti?
Ezekre
a
kérdésekre keressük a választ
GYIK
(gyakran
ismételt
kérdések - FAQ - angolul)
formájában.
Mi a célja a Temperamentónak?
Elsősorban a csapattagok
informálása
a
r e n d e z v é ny e k r ő l ,
eseményekről,
csapatösszejövetelekről.
Másodsorban, itt a lehetőség,
hogy az őrsöket közelebbről is
megismerjük.
Mivel
foglakoznak, hová készülnek
kirándulni, mi újat tanultak,
stb. És nem utolsósorban egy
kis kikapcsolódás, rejtvények

fejtegetése,
küldése.

SMS

üzenetek

Olvashatja más is az
újságot?
Igen.
Kölcsönözheted
bárkinek, de még jobb, ha
a barátod is vesz egy
példányszámot. Kérem a
szülőket és pedagógusokat,
hogy ne botránkozzanak meg
egy-egy cikken vagy viccen
ha esetleg túl merész volna. A
helyesírási
hibákat
szándékosan helyeztük el,
véletlenszerű
sorrendben.
Magyar órán ki lehet javítani
a hibákat.
Milyen gyakran jelenik
meg?
Terveink szerint havonta vagy
kéthavota, de lehet, hogy
ritkábban.
Kik a szerkesztők?
Azok
a
cserkészek
a
csapatból, akiknek kicsit van
írói
hajlamuk,
vagy
jól
rajzolnak, és akik tudósítanak
az őrsök munkáiról (név
szerint az impresszumban
olvashatod őket).
Hol lehet kapni?
A cserkészeknél, ezen kívül
a templom bejáratánál, az
alapiskolában és a
könyvtárban.

ára: 5,- Sk

Majd a cserkészszobában
is
helyezünk
el
Temperamentó-újságtartót.
Miért éppen 5,-Sk?
Az ára azért éppen
ennyi, mert ezt még ki
lehet bírni. Tudni kell
viszont,
hogyha
l e g o l c s ó b b
fénymásolónál
is
kopírozzuk, akkor is
rázetéses.
Ezért
ragadom
meg
az
alkalmat, hogyha valaki
tud minket szponzorálni
pénzzel,
vagy
fénymásolással, akkor
annak a jelentkezését
várjuk.
Ha
valaki
üzenni
szeretne, vagy cikket,
rajzot akar beküldeni,
vagy bármilyen más
kínja van, akkor az
az újságtartó mellett
elhelyezett
dobozba
dobja be a levelét.
V á r j u k
észrevételeiteket,
hozzászólásaitokat,
hiszen ezt a lapot
e g y ü t t
szerkesszük,
magunknak:
zolti

szeptember
Születésnapok és névnapok
E hónapban ünnepel: Krivanek Nikolett

Figyelem!!!

2003. augusztus 29-én Svajda Gábornak, azaz
Szúnyog kiállításának lesz a megnyitója este 18.00
órai kezdettel a szlovák alapiskola épületében. A
kiállítás megtekinthető lesz a falunapok alatt is.
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Mit jelent:

“Temperamentó”?

Nem, nem 1 képzőművészeti kellékről van szó

és nem is vettük latinosra a gurát, pedig jogos lenne

Egyházi
ünnepek
Szeptemberben a következő egyházi
ünnepeket üljük(tehát illik templomba
menni):
• szeptember 7. - Évközi XXIII. vasárnap
• szeptember 8. - Szűsz Mária születése,
Kisboldogasszony
• szeptember 14. - Szent Kereszt Felmagasztalása, Kálváriabúcsú
• szeptember 15. - Hétfájdalmú Szűzanya,
Szlovákia pátrónája
• szeptember 21. - Évközi XXV. vasárnap
• szeptember 28. - Évközi XXVI. vasárnap
• szeptember 29. - Szt. Mihály, Gábor és
Ráfael főangyalok

Cserkésztestvérünk

Csákvári Alexandra
és
Simon Krisztián
2003. augusztus 30-án
örök hűséget esküdtek
egymásnak a bényi római
katolikus templomban.
A Temperamentó és az egész udvardi
csapat nevében sok boldogságot kívánunk!

a hangzás alapján. De nem. Ez az a szó, amit oly sok
ember ámulva és értetlenül hallgat, ha cserkészek
örömujjongásban törnek ki. Erről van szó. Kiáltsd:

TEMPERAMENTÓ

A tehén egy olyan
valami amibe bedobod a szénat és
kijön a tej.
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Közlemény
Már kapható a csapat 10 éves
évfordulóján készült videofelvétel. Ára
csak 200 Sk. Érdeklődni Zoltinál lehet.

A parancsnok üzenete
Sok szeretettel
üdvözöllek Benneteket:
kicsiket és nagyokat
egyaránt, valamint a
csapat vezetőit és
minden kedves olvasót!

A

mikor ennek a lapnak
a tartalmáról gondolkodtunk, sok minden megfordult a fejünkben. Többek között
az is, hogy elsősorban Ti, az
udvardi csapat cserkészei első
kézből tudjátok meg a legfontosabb információkat. Mindjárt
meg is ragadom az alkalmat,
hogy
néhány
gondolatban
szóljak hozzátok. Nyakunkon
a szeptember, de azt hiszem,
hogy még mindenkinek elevenen él az emlékeiben a nyár.
Elkezdődik egy új időszak, egy
új iskolaév. Mivel hála Istennek,
csapatunk 46 főt tart számon,
széles a korosztály, eltérők
a
korkülönbségek.
Vannak
közületek olyanok, akik számára
a szeptemberrel valóban új
fejezet kezdődik. A csapat legifjabb tagja pedig átlépi az iskola
küszöbét! (Hurrá!) Néhányan
másutt
folytatjátok

tanulmányaitokat,
szokatlan
környezet, új tanárok, még számotokra ismeretlen barátok és
váratlan helyzetek, feladatok
várnak rátok. Olyan cserkészek
is vannak köztetek, akiknek
éppen ez az iskolaév mérföldkő
lesz az életében (érettségi
vizsga, diplomamunka stb.)
Kívánom, hogy ne féljetek az
újdonságoktól, a kihívásoktól!
Bátran vállaljátok a rátok bízott
feladatokat és legyetek mindig
résen!
Bizonyára a lapot forgatva gyorsan rájöttök, hogy
szeptemberben
egy
csomó
esemény ill. program részesei
lehettek. Azt szeretném, hogy
minél többen bekapcsolódjatok
az egyes akciókba, hiszen csak
így tudjátok ismereteiteket
bővíteni, más cserkészeket
megismerni és előbbre vinni
a csapat hírnevét. Részletes
információkat az őv-ktől kaphattok.
Az elmúlt időszakban sok
esemény részesei lehettünk.
Egy ilyen újdonságról szólnék és
hívnám fel a gyelmét annak,
aki esetleg még nem tudná,
hogy a cserkészotthonunk egy

beköszöntő

új helyre költözött.
Eddig a plébánia melletti
helyiségekben
tevékenykedtünk, most
pedig az öreg alapiskola egyik
helyiségét
próbáljuk
fokozatosan cserkészotthonná
varázsolni. Ez persze egy átmeneti hely, remélhetőleg az új
plébánián lesz majd az új otthonunk. Ahhoz, hogy tényleg a
2. “otthonunk” legyen, rengeteg munkára, segítségre van
szükség. De főképpen Rátok
számítunk!
A
közeljövőben
tervezünk egy nagyobb brigádot is a szülőkkel együtt, erről
majd később értesítünk mindenkit.
Már csak 1 infó a végére,
ami szintén nagyon fontos! Tudjátok, ha szeptember, akkor
tagdíj, meg ilyenek... Az egy
főre jutó tagdíj és Cserkész
havilap a jövő időszakra 440 Sk.
A testvéreknek 640 Sk (mert
úgy mint eddig — 1 újságot
zetnek, de 2 db-t kapnak!).
Határidő a bezetésre: 2003.
október 15. Kérlek Benneteket,
ne felejtsétek,
az őv-knek
továbbítsátok!
További
jó
olvasást! Jó munkát!
Hodek Anita
csapatparancsnok

CSAPATTÁBOR, 2003. JÚLIUS 4-11.

A kimerítő májusi
szervezkedés közben azon
gondolkodtunk,
vajon
kikkel
is
táborozzunk
nyáron. Bi-Pi szelleme úgy
akarta,
hogy
vadiúj
csapattal verjünk tábort,
mégpedig a nyitragesztei
63. sz. Kodály Zoltán
c s e r k é s z c s a p a t
cserkészeivel.

E

gy esős éjszaka után,
július 4-én buszra szálltunk, és elindultunk térkép
nélkül Zlatno falucska felé.

“Három út előttem,
melyiken induljak...” kérdezném én (Bandi),
de nincs térerő (...)
Végül
partra
szálltunk és elolvastuk
a Tölgyek Szigetén élő
szellem palackba zárt
üzenetét.
Kikötöttük
hajóinkat
és
védősáncoltunk,
ettünk, majd felvontuk
a
vitorlát
és
á t v e d l e t t ü n k
kincskereső kalózokká. Egy
csapásra megtanultuk egymás
nevét, aki nem, annak a feje
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Tűzgömb otta

Kalóztábor a Tölgyek Szigetén

bánta. Az esti tábortűznél mindenki megtudta hajója nevét és
jelenetbe foglalta az őrs.
A
tábor
ideje
alatt

s z e p t e m b e r
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rendszeresen üzent a sziget
szelleme. Feladatok özönével
látta a táborozó kalózokat.
Cserébe a Santa Maria otta
térképrészleteket osztogatott és
így közelebb vezette a kalózokat
az áhított kincshez, mindemellett “mazsoláztunk” nap mint
nap.
Zoltinak köszönhetően,
aki 20 órát áldozott fel pőstyéni
fördőzéséből, dupla gitárzenés
(Erik + Zolti) szombati szentmisénk
volt.
Esti
mesés
tábortűzi ténykedésünk mosolyt varázsolt minden félszemű
kalóz képére.
Szigetünkön volt minden:
rohampálya, kalompia, éjjeli
rovertúra
hamuba
sült
pogácsával tarkítva, valamint
szigetfelderítő kalandos portya,
három sastoll, kényeztettük
ujjbegyeinket (gyöngyszövés,
hajóácsolás,
gipszöntés),
növeltük
agykapacitásunkat,
köszörültük torkunkat és a
portya porát csalánszörppel

öblítettük le.
Csütörtökön
elérkezett a “NAGY
NAP”. Tábori portyával
kezdtünk - Józsinak
köszönhetően
swaiul
tanultunk.
Délben
elfogyott az összes
térképrészlet,
és
összeállt a hat térkép,
ami külön-külön nem
sokat ért, mert a
véráldozatokat követelő
cserépdarabok kiásása
csak együtt adta meg a titkos
koordinátákat
a
kincs
“kiásásához”.
Szemfüles
küldötteink
iránytűik segítségével egy ágasbogas fa tetején csípték el a
kincset - tábori emlékeztetőket.
A halacskákat az esti tábortűznél
kötöttük egymás ingjére. Csapatunk lelki támasszal, szerető
cserkésztestvérrel gyarapodott
Vadkerti József szeminarista
személyében. “Józsi, örülünk
neki, hogy velünk vagy!” Esti

Beetetés, avagy spagettievés
(unoka)testvérek közt

esemény

mulatsággal és a tábori posta
felolvasásával telt az utolsó
éjszaka. Erik Formanja szolgáltatta a zenét és gyomrunk
korgását a GH-sok utolsó
vacsorája (puding) csitította
péntek reggelig.
Szétcuccoltuk a tábort.
Kiosztottuk
az
utolsó
mazsolákat és kiértékeltük e pár
napot. 11.30-kor elérkezett a
könnyes búcsú ideje. Sztárfotó
a zászlórúdnál, “nagyölelés”,
hajrá GESZTVARD! Remélem,
még találkozunk!
Bandi

Napló
8. Segédőrsvezető-

...Olyan dél körül megérkeztünk a táborhelyre. Nekünk speciel nagyon tetszik! Jó. van 1-2
darázs meg hangya... Reggelire csodálatosan finom dolog volt: halas kenö (Patrik szerint
halas kenöcs)... a métában elöször a prézlis húsok nyertek, a visszavágóban pedig a véres
hurkák gyöztek. Utána jött a tábortüz, ami nem a szokványos volt, hanem jobb!!!

képző tábor
8SÖV tábor július 19-től
29-ig, Ipolynyéken volt.
Állítólag ez volt az eddigi
legnagyobb létszámú SÖV
tábor.

M

ihelyt megérkeztünk volt
a szétosztás őrsökbe és
a kapu próba. A mi
őrsünk a Kopjások nevet viselte,
8 vitéz alkotta. A sátrunkat
egy csóványtelepre állítottuk
fel kisebb- nagyobb sikerrel
(Balta Zsolti választotta ki a
helyet). Mindjárt az első éjjel
összebarátkoztunk, kialakult az
őrsi szellem. Az elkövetkező
napokon egy csomó előadáson
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vettünk részt, amit a fenekünk
meg is érzett. Pénteken Zsoltiék
kijelentették, hogy 12 percünk
van az összepakolásra, mert
megyünk 2 napos portyára.
Mindenki azt hitte, hogy csak
viccelnek, de nem. A cél Csábrád
volt, majd másnap vissza. Az
utolsó napokban voltak a
próbáztatások, amiktől nagyon
be voltunk tojva. Számomra az
utolsó éjszaka és a tábortűz
volt a legemlékezetesebb meg
a 8SÖV-ös nyakkendőgyűrűk.
Ezt a tábort soha nem
fogom elfelejteni.
Vida Réka
(Kopjások- TLSZ)

A friss segédőrsvezetők: Makata
Reni és Lengyel Judit

esemény

gyülekeztek a
cserkészek,
h
o
g
y
töröknek,
magyarnak,
németnek,
olasznak vagy éppen csehnek
öltözve elinduljanak a csatába.
Mi, udvardiak a vesztes magyar
csapat táborát gyarapítottuk.
A csata méreteiben, hangtechnikában, füstben, tűzben,
zajban, szervezésben és a nézők
számában
is
sokszorosan
fölülmúlta a tavalyit. Erre csak
azt tudjuk mondani, hogy ott
kellett volna lenni. Érezni a
füstöt, a hullaszagot, hallani
a lódobogást, közelharcban
megvívni a törökkel.... Szerény
becsléseink szerint a csatában
150 - 200 harcos vett részt,
a nézők száma legalább ennek
tízszerese volt.
Este őzgulyás és utcabál
fogadta a megfáradt harcosokat. Jó hangulatban telt az
este, melynek végén tűzijáték
búcsúztatta a tömeget. Vasárnap sajnos csak a szentmisére
tudtunk maradni, melyet Bartal
Károly Tamás apát úr celebrált.
A program folytatódott tovább,
mi pedig autónkból integettük a
minket kikísérő dunaszerdahelyi, pozsonyi és palásti cserkésztestvéreinknek.
Köszönjük

Palásti falunapok és csata
U
dvardról
öt
cserkész
vehetett
részt
2003.
augusztus 9-10-én ezen
rendezvényen.
Elképesztően
széles programmal készültek a
palástiak. Vegyük csak szépen
sorjába:
- lovagi torna a király szeme
előtt
- kézműves utca, ahol lehetett
tojást karcolni, virágot kötni,
kosarat fonni, mézeskalácsot
díszíteni,
fát
faragni,
szalmabábut
készíteni
és
agyagozni
- cserkésztábor-kiállítás, ahol
lehetett kosarazni, KIM játékot
játszani és csomózni
- indiántábor-kiállítás, állt a
tipi, lakrosszal lehetett játszani,
gyöngyöt lehetett fűzni, íjjal
lehetett lőni, lovagolni és az
indiánjátékokat is ki lehetett
próbálni
- a lovagi táborban fölmérhettük
rátermettségünket
a
lándzsadobásban, kőhajításban
és vívásban is
- solymászbemutató
Minden bátor vállalkozó
kapott egy-egy piros követ,
majd a 3 piros követ be lehetett váltani egy tombolára.
Közben zajlott a gulyásfőző

verseny is. 14.00 órakor a
népművészet kapott helyet az
amteátrumban. Fellépett a
(lassan) világhírű Kicsi Hang
verséneklő együttes is, amit a
cserkész-rajongótábor önfeledt
ovációval fogadott. Ezután a
Toldi próba következett. A
nyertes a “falu legerősebb
embere” címért és egy láda
sörért vetekedhetett.
A tombola kisorsolása is
nagyon örömteli esemény volt,
hiszen csapatunk 2 díjat is
elnyert.

Gullit, a hadvezér

Este eljátszottuk a 451 éve
ezen a helyszínen vívott törökmagyar csatát. Az Ivánka
kastély
udvarában
már

Indiántábor
Tasunka Witko (Vadló)
újra
összehívta
az
indiánokat
egy
újabb
találkozásra.

Udvardról, sajnos, csak
Vidám Farkas és Nagyláb tudott
elmenni, köztudott, hogy nálunk
sok lelkes indián él. A tábor a
megszokott helyen, a rezervátum udvarában, ill. a Paha Szapa
réten és környékén zajlott. Első
nap bátorságpróba és böjt tette
edzetté lelkünket. Az éjszakát
a csillagos ég alatt töltöttük
el. Majd közösen megnéztük
a napfölkeltét. (Aznap háromszor is:-) Míg az indián

asszonyok főztek, addig
a férak edzettek, íjaztak, hogy ügyességüket
tökéletesítsék a harchoz
és a vadászathoz. Dakota és
Zorró lovainkkal meglátogattuk
az erdő sűrűjében meghúzódó
csodálatos oltárkövet, amely
egy hatalmas, egyik oldaláról
teljesen függőleges szikla. Nem
tudni, hogy ezt a követ az
évszázadok folyamán a természet, vagy az ember formálta-e olyanra, amilyen.
Este a atal indián, Kicsi
Fa életével ismerkedtünk
meg. Sok új éneket tanultunk meg Moku Ryu dobjátékának kíséretében.
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Nektek, palástiak!!!

Sajnos a tábor vége előtt haza
kellett jönnünk, de reméljük,
hogy a többiek az utolsó két
napon is nagyon jól érezték
magukat, gazdagították tudásukat
és
megajándékozták
egymást jelenlétükkel.
Nagyláb

s z e p t e m b e r

•

5

riport
“A CSERKÉSZETBEN SOSEM VAGY EGYEDÜL,...”

Józsi a legfrissebb
cserkész
Vadkerti József, udvardi
cserkész, aki Rómában
teológiát tanul körülbelül
két hónapja csapatunk
tagja. Arról kérdeztük,
hogy milyenek az első
benyomásai ill.
tapasztalatai.

Először egy személyes
kérdés. Hogyan és miért
kerültél Rómába?
Erre én is kíváncsi lennék, mit
keresek én ott. A pozsonyi
szemináriumban szokás, hogy
minden
évben
igyekeznek
kiküldeni két kispapot római
tanulmányokra, ahol magasabb
képesítést kapnak. Ez arra jó,
hogy
mikor
hazatérnek,
taníthassák az egyetemen a
teológiát. Négy évet töltöttem
a pozsonyi szemináriumban,
mikor valamilyen csoda folytán
rám esett a választás, és így
engem is kiküldtek.
És meddig maradsz
külföldön, milyen gyakran
jársz haza, és ha befejezed,
hazajössz?
Pontosan ezt még én sem
tudom, valószínűleg még négy
év. Haza éppen olyan gyakran
járok mint Pozsonyból, azaz
karácsony, húsvét és a nyári
szünet. Úgyhogy otthon már
megszokták, remélem. Igen, itt
is leszek szentelve és ebben
az
egyházmegyében
fogok
működni.
Akkor most örülnék ha
néhány szót szólnál arról,
hogy hogyan kerültél
kapcsolatba a cserkészet-
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tel?
Azt már régen tudom, hogy
Udvardon
működik
a
cserkészet, de nem sokat
tudtam róluk. A szemináriumban voltak cserkészek, ővelük
beszélgettem, utána a Zolti
megmutatta az indiántáborról a
kazettát és ... azóta levakarhatatlan vagyok.
Voltál már táborban és
milyen volt?
Igen, voltam. Az első táborom
az idei kalóztábor volt a geszteiekkel. Nem csalódtam, nagyon

jól éreztem magam. És tapasztaltam, hogy a cserkészet rengeteget tud adni a ataloknak.
Ami nekem a legjobban tetszett,
hogy itt közösségre találnak,
barátokra, és így egymástól is
sokat tudnak tanulni. Nagyon
megleptek a gesztei úk, mert
az ember a ataloktól teljesen
más viselkedést vár el, mint
ahogyan ők viselkedtek.
Most olyan rosszak voltak?
Nem, éppen a fordítottja. Kár,
hogy az udvardi csapatban
kevés ilyen ú van.
Meglepett-e a táborban az
avatásod?
Igen meglepett. Eredetileg csak
tréfából gondoltam rá, de
amikor elém álltak a javaslattal, megfagyott bennem a vér.

Miért hívnak Don Bosconak?
Úgy hívnak? Igaz, már én is
hallottam róla, de nem nagyon
tervezek azonosulni ezzel a
névvel. Hogy miért hívnak így
talán a névadóktól kellene megkérdezni. De egy elméletet hallottam én is. Mikor karácsonykor
hazajöttem Rómából, hoztam
a ministránsoknak kis naptárakat amelyen
Don Bosco
képe volt. Egyet kapott Zsó is,
aki szerint nagyon hasonlítok a
képen látható személyre.
Bánod, hogy kiskorodban
nem ismerkedtél meg a
cserkészettel?
Igen, eléggé bánom. Éppen
azért, amit már említettem
feljebb. A cserkészetben sosem
vagy egyedül, s a gyereknek
nagyon fontos, hogy egyenjogú
társaságban legyen, akikkel
közösek az érdeklődésük és
együtt tudnak szórakozni és
játszani.

Idegesítők vagyunk?
Mikor fáradtság, éhinség vagy
gyomorfájdalom gyötör, akkor
igen.
És milyenek a további terveid?
Visszamenni Rómába, befejezni
a tanulmányimat. És ami most
a legfontosabb, jól felkészülni a
diakónusszentelésre, ami nyár
elején esedékes...
És a cserkészetben?
Erre nehezen tudok válaszolni,
mert nem tudom, meddig leszek
még Udvardon, de fogok
igyekezni segíteni a csapatot,
amiben csak tudom, és ha
mint pap valahova kikerülök,
igyekezni fogok a cserkészet
eszméjét terjeszteni.
Köszönjük a beszélgetést.
Niki, Anikó

sms

Erik, a bálkirály
Gál Eriket, a nyitragesztei csapat
parancsnokát, akit a
palásti cserkészbálon
bálkirállyá választottak,
kérdeztük arról, hogy:

A kálváriabúcsúra egyenruhában gyertek! A magyar
keresztúton és misén
díszőrséget állunk. -HA***
Mindenki jöjjön
cserkésznek! Mert jó
cserkésznek lenni!
***
Üzenet Zsoltinak,
Pecajnak, Ferinek, Palinak
és a többi gesztei
cserkésznek: Szédült
Sajmon mondja a
cukrásznak: “Ide a sütiket
vagy át......om fejed a
palánkon.
***
Mindig gyeld az élet
napos felét...
***
A Magyar Sakkszövetség
örömmel értesíti, hogy
megtalálta Önben a
kabalaguráját! Nem...
nem... Ön nem a kiraly,
hanem a sötét paraszt.
***
Ha a hülyeségtől ordítani
lehetne, neked nem is kellene mobiltelefon!
***
Ez egy agyfelfrissítő
program... Keresés...
Keresés... Keresés...
Hiba! Az agyat nem talalom. Eljárás befejezve
***
Most kaptal egy smst.És,mi van akkor? Azt
hiszed menö vagy? :)
***
Az elkövetkező időben ne
keress, ne hivj, ne
irj SMS-t. Gyakorlok. Az
országnak király kell.
***
Várjuk a TE sms-edet is!
***

Megszavaztad
volna-e magadat
bálkirálynak?
Nem, hol élsz?
Lemondanál-e a
csapatparancsnokságról?
Hogyha lenne, akinek
átadnám, akkor leadnám.
Mióta vagy
csapatparancsnok?
Másfél, vagy két éve.
Mikor született Pető
Sándor?
Könnyebbet kérdezz!
Táboroznál-e még
egyszer Udvarddal?
Ühüm.
Mikor voltál először
szerelmes?
Alapiskolán volt, azt hiszem hetedikbe.
Hányszor voltál igazán részeg?
Kétszer: államvizsgám és a promócióm után.
Meg akarsz nősülni?
Igen, de nem sietem el.
Szereted a sört?
Nem szeretem, de a bor az jöhet.
Hány évig akarsz csapatparancsnok lenni?
Ameddig szükség van rám.
Köszönjük a bő válaszokat.
Vicky® Ingi

-Melyik az három mondat amelyik
megelõz egy verekedést?
-Mi van? Mi van? Mi van?
2 0 0 3 .
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szerelem

Gondola

Ebben a rovatban a szerelemről és a vele kapcsolatos
érzésekrők, kínokról és örömökről írunk majd.
Segítségül Samu bá, azaz Varga Péter könyve, a
Spielhózni lesz. Jó olvasást!

A szerelemről

Határozott véleményem
szerint a szerelem nem más,
mint egy különleges betegség.
Más
betegségekhez
hasonlóan gyakran teljesen
váratlanul tör rá az emberre.
Sőt még védőoltás sincs ellene!
Az embert teljesen hatása alá
vonja,
csaknem
minden
tevékenységét
befolyásolja.
Különböző károsodásokat okoz:
csökken a szem érzékenysége
(ha szerelmesünk hibáit kellene
észrevenni), károsodhat a
halIásunk (ha valaki a
kapcsolat
ellen
szól,
szinte
meg
sem
halljuk), gyakoriak az
emlékezetkiesések
(elfelejtjük egyes
kötelezettségeinket),
időszakos kedélybetegség kíséri (ha
nem
lehetünk
szerelmesünkkel),
tartós
“világ- fájdalmat” okozhat (ha
nem szeretnek viszont) stb.
Természetesen én is voltam
szerelmes,
így
tudom,
alapvetően gyönyörű, az életet
megszépítő dolog a szerelem.

Sokkal sivárabb lenne nélküle
az élet. Ráadásul a szerelmes
ember valósággal megszépül.
Ha jól mennek a dolgok, ragyog,
kivirul, olyan lesz, mint egy virágos tavaszi rét. Nem is mondom,
hogy meg kell próbálni elkerülni.
Fontos azonban tudni:

“Inkább ésszel, mint
ész nélkül!”

Mindenképpen meg kell
próbálni elkerülni a leggyakoribb
tévedést: Ha valaki szerelmes
lesz, hajlamos azt gondolni,
hogy megtalálta az “Igazit”.
Ez azonban így nem
igaz! Abból, hogy
beleszerelmesedtél valakibe,
még egyáltalán nem
következik,
hogy
egymáshoz valók vagytok. Ennek kiderítéséhez
időre és különböző feladatok
elvégzésére
van
szükség.
Különböző
elméleteket
gyártottak és - gondolom fognak is gyártani okos emberek
arról, hogy miért szeretünk
bele valakibe. Ha megnézed,
környezetedben kik szerelmesek

egymásba, biztosan találsz
furcsa eseteket. Valóban, nem
igazán lehet tudni egy-egy
versenyző
mit
“eszik”
a
másikon. Talán nem is túlzottan
érdekes az ok. A lényeg az,
hogy az ember szerelmes lesz
és aztán észnél kell lennie.
Tudatosítani kell magunkban,
hogy
a
komoly
elkötelezettséghez
alaposan
meg kell ismerni egymást és
azt, milyen pár is vagyunk mi
ketten. Tehát akárhogy lobogjon is a szerelem tüze, attól
még nem vagyunk házaspár.
És itt most nem a szexuális
kérdésekre gondolok, hanem
arra az alaptalan butaságra,
amit sok szerelmes pár elkövet.
Ez pedig az, ahogyan viselkednek, amennyire belegabalyodnak egymás életébe. Minden
dolgukról,
szinte
minden
gondolatukról be kell számoljanak egymásnak, egyéniségük,
magánéletük csak a másikkal
együtt van. Ha együtt vannak,
a külvilág gyakorlatilag elveszti
jelentőségét.
Sokszor
még
akkor
is
csak
egymással
foglalkoznak, ha valamilyen
közösségi
összejövetelen
vesznek részt. Ez pedig dögség!
Biztosan beteges dolog, ha
egy pár két tagja nem tud
másra gyelni, mint egymásra.
Bizony nem könnyű megőrizni
mások felé nyitottságunkat,
érzékenységünket, ha leköt a
szerelem.
Samu bá

AJÁNLJUK HONLAPUNKAT

www.udvardicserkesz.sk
Már több mint egy éve megtalálhatóak vagyunk
a világhálón is. Ha még eddig nem láttad, akkor
gyorsan keress egy számítógépet Internet-csatlakozással. Megtalálhatod itt az őrsöket, tagjainak fényképét, kedvteléseiket, stb. 1991-től
kezdődően fényképes illusztrációval a több
mint 10 éves történelmünk is meglelhető.
2-4 hetes aktualitással friss híreket kaphatsz
a csapat életéről. Sok cserkészjátékot is
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összegyűjtöttünk,
amelyeket
az
összejöveteleken föl is használhattok. A
kézügyességek listáját és a keretmeséket még
a jövőben bővíteni szeretnénk. Észrevételeidet
a vendégkönyvben ill. a faliújságon közölheted.
Ha minden igaz, akkor a Temperamentó kezedben tartott példányát is megtalálod a “Kiadványaink” menüpont alatt. Tehát ne feledd:
www.udvardicserkesz.sk (:-klikk:-)

Melyik a
kakukktojás?

rejtvény
1.

2.

3.

4.

Valamennyi négyszögben elrejtettünk egy
olyan tárgyat, amit “kakukktojásnak”
láthatsz a többi között. Melyik négyszögben
melyik ez a tárgy?

1.....................................................

5.

6.

7.

8.

2.....................................................
3.....................................................
4.....................................................
5.....................................................
6.....................................................
7.....................................................
8.....................................................

Kifestős keresztrejtvény
Útmutató:
1. Annyi egymást követő
négyzetet fess be, amennyi szám
van megadva a sor (oszlop)
elején.
2. Hogyha a sorban több szám
van megadva, akkor legalább
egy négyzetet hagyj ki közötte
(az üres négyzetek száma nincs
megadva).
3. Végül egy sportoló képét kapod
meg. Melyik ez a sport?

2 0 0 3 .
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Noé bárkája

Szerelemről szó sem volt
És új utak után nézek
Tudod már nem zavar ha veszélyt érzek
Egy jó barát kinek szólhatsz ha baj van
Csak egy kicsit meggondolatlan
Ott álltunk még emlékszel érzem
Füstölgő puskacső csak lógott a kézben
Azt hittük ez egy igazi szép nap
Semmi sincs ami minket megállíthat
Nem érted mért kértelek
Nem érted mért nem szerettelek
Nem érted mért kértelek
Az a baj, hogy túl jól ismertelek
Szerelemről szó sem volt
Ilyenekről nem dalolt a hold
Ha mégis megtettük volna
Minden, minden csak sírna
És csak teltek múltak az évek
Egy kicsit fáj még ha visszanézek
Üres sztrádák végtelen utak
Nem számított, hogy észak vagy nyugat
Nem érted ...
Szerelemről szó ...
És új utak után nézek
Még mindig nem zavar ha veszélyt érzek
Egy jó barát kinek szóltál a bajban
Csak egy kicsit meggondolatlan
Nem érted ...
Szerelemről szó ...
Szerelemről szó ...
Szerelemről szó ...

HA-HA-HA...
-Mi az abszolút szegénység?
-???
-Ha a kamrában felakasztja
magát az egér.

Mindent, amit az életről tudni kell, Noé bárkáján
tanultam meg.
1. Ne késd le a hajót!
2. Ne feledd: egy hajón evezünk!
3. Tervezz előre! Amikor Noé a bárkát építette, nem
esett az eső.
4. Légy mindig tt! Lehet, hogy 600 éves korodban,
valaki megkér, hogy tégy valami igazán nagyot.
5. Ne hallgass a kritikára, csak folytasd a munkád!
6. Erős alapokra építsd a jövőt!
7. Biztonsági okokból utazz párban!
8. Nem mindig előny a sebesség. A fedélzeten utazott a gepárd is.
9. Amikor bestresszelsz, ússz egy keveset!
10. Ne feledd, a bárkát amatőrök készítették, a
Titanicot prok.
11. A vihar nem számít, ha Isten veled van, a
végén mindig vár a szivárvány!

Az angóra
macska

Az angóra macska kergeti az egeret
de az egér nevetett:
CÍÍÍCUKA - CICUKA
Arra ment a dán dog
a macskára rászólt:
CÍÍÍCUKA - CICUKA

Nincs olyan aki nálam jobban csinálja
- Hol találkozhatok ninccsel?
1 0 •

játék

Labirintus
Hogyan tehetjük meg az
utat a befelé mutató
nyíltól a kifelé mutató
nyílig?

Színezd ki a törpöket és írd alájuk a neveiket!

Élmények
a csapattanyázásról

Sajnos a Temperamentó
szeptemberi számában
helyszűke miatt már nem tudunk
részletesebb információkat adni
az augusztusi csapattanyázásunkról. Lemaradásunkat
később pótoljuk. Addig is szolgáljon ízelítőül a "Józsi
törppicur" élménybeszámolja.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy cserkésztanyázás, amin nagyon jól éreztem magam, mert nagyon
jó volt oszt’ még jó volt az is amikor jó vót, és oszt’ ojan
de igazán nagyon jó volt, hogy én még nem voltam ojan jó
helyen, ahol ojan jó volt, mint amilyen jó volt ezen az igazán
jó cserkésztanyázáson, mert még igaz nem voltam cserkésztanyázáson, de azért ha lettem volna, akkor is tudom, hogy
ez jobb volna. Oszt’ még az is jó volt, hogy én jó voltam
de igazán jó voltam és talán azért is volt ojan jó az egész
cserkésztanyázás, mert én jó voltam. És azért voltam ojan jó,
mert a nevemben is benne van:
JÓzsika

2 0 0 3 .
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Programajánló

• szeptember 6. - métabajnokság, Nádszeg
• szeptember 6. - Íjjászverseny, Udvard
• szeptember 11-15. Szentatya
látogatása
Szlovákiában
• szeptember 13. - Testvérek
koncert, Budapest
• szeptember 13. - Díjugratás, Udvard
• szeptember 13-14. Kálváriabúcsú, Udvard
• szeptember 20. - Szövetségi
akadályverseny, Várkony
• szeptember 20. - Körzeti
cserkésznap, Érsekújvár
• szeptember 20. - hangverseny
a
templomban,
Tanítók kórusa
• szeptember 19-21. - Bioetikai fórum, Pozsony (téma a
magzatvédelem, homoszexualitás és az eutanázia)
• szeptember 26. - a magyar
alapiskola névadója, Udvard
• szeptember 27. - Nagymarosi ifjúsági találkozó

Megy a paraszt a szekéren,
mögötte egy hordó. A rendőr
megállítja:
- Mit szállít, bácsi?
- Banánlét!
A rendőr leszállítja a szekérről,
hogy mutassa meg. Megnézi,
megkóstolja, majd kiköpi.
- Pfuj! Mi ez?
- Banánlé, már mondtam!
- Jól van, elengedem.
A paraszt felszáll a szekérre,
majd odaszól a lónak:
- Gyí, Banán!
***
- Miről ismerszik meg a mérges
gomba?
- ???
- Toporzékolva földhöz vágja a
kalapját...
***
Fazon beállít a barátjához:
- Ne haragudj, kölcsön tudnád
adni a fekete öltönyödet,
meghalt a nagyfater, holnap lesz
a temetése, és...
- Fogadd őszinte részvetem.
Nem kell magyaráznod, természetesen viheted az öltönyt.
Pár hónap eltelik, az öltöny
nem kerül vissza, viszont a
gazdájának szüksége lenne rá.
Felkeresi a barátját.
- Tudod, nekem is meghalt a
nagyapám, holnap temetik, és
szeretném visszakérni a fekete
öltönyömet.
- Megőrültél??? Abban temettük
el a nagyfatert!!!
***
- Hogy hívják a lány csigát?
- Csigabige!
***
A
parasztbácsi
odaszól
a
feleségének:
- Te anyjuk! Csuklik a ló!
- Hát adjál neki inni!
- Nem úgy... Össze!

Fura kaja...

humor

... avagy mire számíthatunk a táborban:
Zsírpuding
Nyúlnyelv pörkölt
Rántottkecskefőzelék
Erőleves hangyamászással
Ökörszembenézés
Borotvahab-torta
Foglepedékkel töltött padlizsán
Bajuszmorzsa
Fokhagymás üdítő
Tehéncsipafőzelék
Túros hagymás lecsó lekváros
csirke
Kirántott asztalók töltött
pisztollyal
Tojásbefőtt
Libazsírtorta bográcsban
Zsenge borjúbőgés
Nyárson sült bárányfelhő
Mákos tejbelebbencs
Hamubansült mentolosszalonna
Pókláb grillezve
Mentolos töpörtyű
Varjúhomlokleves
Mákos lecsó
Nutelássóska
Üvegszilánkfőzelék
Hintalópecsenye
Gratceruzarántás
Rigószemgolyóleves
Kirántott szálka
Pirított
boglya,
fehérboros
mártásban, erdőtüzzel
Kacsabokaleves
Varjúarcpörkölt
Pacalfagyi
Flambirozott bika boka
Zsírral töltött cseresznye
Vaslapon sűlt fakutya
Tejszínes rántott só
Pirított hógolyó
Forralt víz saját levében
Mákos tikktakk
Szalonnás orbit
Tojásos alma rúddal
Kecskeszem kompót langyos
magzatvízben

Temperamentó - az udvardi cserkészek havilapja
Kiadja a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség 28. sz. Kaszap István Cserkészcsapata, Udvard
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