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A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele
5. évfolyam 2010 ősz
Kedves Csapat,
Ebben a számban nagyon sok mindenről kell beszámolni, mert az ősz igen csak sűrűre
sikerült, hála Istennek.
Először és valoszínű örökre, a nagy élmény, a JUBI! Annyira jó volt, hogy ma is
odaadnám az összes Túró Rudimat, hogy akár csak egy napra újra ott legyek. Pedig ez
nagy szó, mert nagyon szeretem a Rudolfokat. Annyit beszéltünk már róla, hogy itt most
nem kezdjük újra, elég csak annyi, hogy aki akarja, újra nézheti a fényképeket és
olvashatja a beszámolókat, mert megjelent az Emlékkönyv, 80 oldalon, 350 fotóval.
Itt lehet megrendelni:
KMCSSz Cserkészbolt,
Varga László,
10301 Lake Ave., # 517, Cleveland, OH
44102 vagy cserkeszbolt@gmail.com
címen vagy a www.cserkeszbolt.org
lapon.
Egyébként minden hiányzó felszerelést
is tudtok innen pótolni, bár javaslom,
hogy előtte kérdezzétek meg Editet vagy
Carolinát, mert sok minden nekünk is
megvan helyben.
Na jó, hát ennyit reklámként, de tényleg
nagyon klassz volt a JUBI... már csak
kb. 1800 nap és újra mehetünk!
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Az őszi kezdés sok változást hozott. Most már nem két, hanem három rajunk van, a nagyok a
Turul rajba, a kicsik a Sas és a Fecske rajba tartoznak. A Turulban öt őrs van:

Puma

Búbosbanka

Tintahal

Kolibri

és az Aligátor

Idén annyi kiscserkészünk van (HURRÁ), hogy nekik már két raj kell. A Sasokat Feri vezeti,
ide tartoznak a Bálnák, a Tigrisek és a Sárkányok, a Fecskék pedig Carolina vezetése alatt
gyűlnek, itt vannak a Mókusok, a Majmok és legújabb őrsünk, a Hangyák.

Bálna

Tigris

Sárkány

Mókus

Majom

Hangya

Az őrsök közül a Cápa átváltozott Tintahallá és a Gepárd kihalt. Az ő tagjaik most más
őrsökben vannak. No és a felnőttek őrsei, a Lajhár (vezetők), a Gilisztaűző Varádics (ez a
Mamáké, egy sárga virág neve) és a Kopaszodó Sas (a Papák) is itt vannak:

Lajhár

Gilisztaűző Varádics Kopaszodó Sas

Elmentek páran, van aki csak egy évre, mint Cserék, van aki hosszabb időre, mint Csenteriék,
Csicsekék, Spunbergék – de ők is tudják, hogy mindig szeretettel várjuk őket vissza, ha erre
járnak. Elment college-ba Fogarasi Bea is, aki négy évig vezette a Kolibriket, de már
látogatóba azóta járt újra itt. Szerencsére a másik két college diákunk, Polgár Zita és Pitlik Peti
nem mentek ilyen messzire és maradtak a csapatnál.
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De a legeslegeslegmesszebb két másik cserkészünk merészkedett: Polgár Dávid és Kinga, akik
körbeutazzák a Földet idén. (Vajon mit keresnek?) Legutóbb, képzeljétek a Himaláján voltak,
5416 méterre jutottak fel! Akit érdekelnek a részletek, az itt olvashatja az útileírásaikat:
www.travelpod.com/members/twoteachers és itt írhattok is nekik bíztatást innen a bostoni
csapatunktól.
Azért van, aki meg jön, ilyen pl. Juhász Andris, akinek a cikkét az előző számban
olvashattátok. Ő elment Ausztráliába, visszajött két lábbal magasabban, s most újra nálunk
van, Isten hozott. Sok új gyerek is próbálgatja a cserkészetet: a Vincze lányok, Yoyo, Patrick, a
Bencze fiúk, a Van Dussen lányok, Mező Levi, Campbell Lexi, és sok kistesó, aki alíg várta,
hogy ő is jöhessen: Olland Gábriel, Walker Eszti, Echaniz Zsófi, ha valakit kihagytam, szóljon!
Nagyon szép cserkész éveket kívánunk Nektek.
Képzeljétek, az év legelején volt egy Tanárkonferencia. Annyira kellett vigyázni, akármerre
mentél, mindenhol tanárokba botlottál.. Félelmetes, nem? Idén nálunk jöttek össze az ÉszakAmerikai magyar iskolák tanárai, hogy megbeszéljék, hogyan lehetne még jobban tanítani
Titeket magyarra. Sok jó ötletük volt, majd
kipróbáljuk őket. Egy nagyon kedves néni is
itt volt Magyarországól, aki otthon
gyerekkönyveket is ír, a Berg Judit. Ő is
tanította a tanárokat. Vicces volt, amiket
mondott és igaza volt, talán mert neki is van
négy gyereke, akiken otthon próbalkozhat...

Szeptemberben tartottuk az őszi kenutúránkat, már hagyományosan a South Bridge
csónakháztól a Minuteman Parkig. Annyira
sokan jöttünk el (több mint százan), hogy
negyven hajót kellett bérelnünk, majdnem
kifogytak a kenukból! Itt külön program volt a
kicsiknek, a nagyoknak és a szülőknek. Újra
jó formában volt a Mamák őrse (Gilisztaűző
varádicsok), de a Papa Őrs sem maradt le, a
Kopaszodó Sasok, a név elég jól illett rájuk.
Kicsit rendetlenebb volt ez a két őrs mint a
többi, de megbocsájtjuk nekik, mert még
kezdők... A tábortűznél Hunor és Magor
történetét éltük át és itt–ott felbukkant a fák
között a titokzatos Csodaszarvas is.
Alig száradtak meg a vizes cuccaink, egy esőre hajló reggelen már mentek is a nagycserkészek
az igazi őszi kalandra, egy szigettúrára a bostoni öbölben. Egy saját hajót béreltünk,
megtöltöttük szinültig csomagokkal, vizesedényekkel, sátrakkal és cserkészekkel és így
indultunk táborozni a lakatlan szigetre. Itt eljöttek közénk a régi hunok is, csatáztunk a
besenyőkkel, volt vízparti tábortűz a sámánokkal és kellett választanunk magunknak
totemállatot a most következő cserkészévre. Woof, itt a Magyar Vizsla.
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Az egyik rendes cserkésznapon pedig nem volt rajfoglalkozás, hanem minden őrs maga
tervezhetett kirándulást. Volt, aki a farmra ment, volt, aki pumpkint festett, vagy kis játékokat
csinált, volt aki kaput épített vagy íjászkodott s a szülők őrse az erdőben talált (nem a fáról
tépett!) levelekből egy színes nagy sárkány képét állította össze.
Idén a cserkészek mutathatták be az 1956-os műsort. Nagy izgalommal készültünk, mert fel
akartuk idézni, hogy milyen is volt igazából akkor az élet. Így a közönség soraiból is vitt el
gyanúsabb elemeket az ÁVO, és amikor a forradalom elindult, valóban mi is csináltunk egy
lyukas zászlót magunknak. A nagycserkészek nagyon jól szavaltak, Domos, Dani és Karcsi
félelmetesek voltak, mint ÁVO-sok. Az igazi eseményekről Dr. Beér János professzor mesélt,
aki akkor valóban ott volt Budapesten. Micsoda klassz dolog, hogy egy igazi szemtanútól
tanulhattunk.

Az önzetlenség és összetartás, amiről 56-ban sokat beszéltek, szerencsére ma sem szűnt meg.
A konzul úr, Dr. Garai Gábor felszólalása nyomán $1000 adomány jött ott össze rögtön a
helyszínen a magyarországi eco-katasztrófa, a vörös iszap károsultjainak javára, s ezt a konzul
úr nagylelkűen megduplázta, köszönjük. “A cserkész, ahol tud segít”.
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Ezen a napon volt koszorúzás is a magyar 56-os szobornál, ahol cserkészeink álltak őrséget,
szép szolgálat volt. És most avattuk fel az új hangosító berendezést, ami nagyon jól bevált. Ezt
részben a Sándor család nagylelkű adományából sikerült beszerezni, köszönet érte. ÉS még az
is nagyon érdekes volt, hogy aznap itt voltak nálunk vendégségben egy magyar város,
Debrecen TV-sei is. Ők mennek körbe az USA-ban és filmet forgatnak a magyar
közösségekről. Egyszóval, most már híresek vagyunk! Talán egyszer az elkészült filmről is
hallunk majd.
S ha még mind ez nem lett volna elég, az ünnepre elkészült a csapatunk vadonatúj zászlaja is,
amire annyira vágytunk már. Ez már igazi selyemzászló, rajta a nevünk és a csapatunk száma,
egyszerűen gyönyörű!!! Reméljük, sok emlékszalag kerül rá majd, az elsőt Torontáli Kati tette
rá, aki mint zászlóanya, nagyon sokat tett a zászló elkészítéséért. Szintén nagyon köszönjük
Dömötör Csilla cst. sok munkáját, hogy a zászló időre elkészülhetett.

A zászló csapatunk élő tagja, velünk lesz a fontos eseményeken és elmondjuk neki, ha valami
jó dolog történik a csapatban. Ilyen volt pl. hogy hat pöttyös kendős újoncunk, akik tavaly az
évzárón nem voltak ott, most kiscserkész fogadalmat tettek és november 27-én megkapták a
kék nyakkendőt. Ideírjuk a nevüket, mert nagyon örülünk nekik: Müller Viktória és Vivienne,
Dancsházy Botond és Balázs, Beacom-Dömötör Ilona és Leövey-Brock Beatrice. Gratulálunk
nektek és örültünk, hogy mind be tudtatok mászni a csapatba (pedig olyan hideg volt, hogy
még az öregebb, fagyálló cserkészek is fáztak).
Az őrsvezetők a csapat igazi lelkei. Ha ők jól dolgoznak, akkor jó a hangulat az őrsben és az
őrsök között. Nagyon tetszett nekem, hogy a legidősebb őrs, a Puma, ajándékot csinált a
legkisebbeknek. Talán ez egy örök Puma-Hangya barátság kezdete lesz? A többi őrsben is
nagyon jókedvűen megy a munka. Pedig az öv-knek is közben sokat kell tanulni, vizsgára és az
egyetemre készülni. Hogy ezt a munkát jutalmazzuk, elmentünk egy vezetői napra. Itt először
Anna szervezésében nagyon jót íjászkodtunk, a mesterlövészeink- Karcsi, Domos és Zita
voltak, a többiek sem voltak rosszak, bár előfordult, hogy a szomszédunk tábláján magasabb
pontszámú körbe talált a nyílvesszőnk, mint a sajátunkéban... Utána a rettentő éhes
vadászsereg megszállt egy Bogaboo Steakhouse-ot és kimerítően mindent megevett, amit csak
bírt, miközben megbeszéltünk pár előttünk álló eseményt is.
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Amíg a nagyok vadászkodtak, addíg a kiscserkészvezetők sem tétlenkedtek. Még tavaly
elindult a bábszínház megépítése, amit Szász Attila kezdett. Ezt a munkát most Feri és
Carolina folytatták, a paravánt kibővítve építették meg, gyönyörű Csodaszarvas dísz van rajta,
van teteje, oldala, könyöklője, függönye, egy szóval: tökéletes. Már ki is próbáltuk, a
szemetelős, de utána megjavuló kiskacsa meséjével, amit a kiscserkészek igen élveztek. A
jövőben minden őrs fog bábozni, akinek van kedvenc saját bábja, el is hozhatja, sőt azt
suttogják a lexingtoni verebek, hogy talán tavasszal igazi előadás is lesz. Persze volt már olyan,
hogy a lexingtoni verebek kicsit füllentősek voltak...
Aki okosodni akar, használja ki az egyre bővülő
gyerekkönyvtárat. Yoyo papája, Mórocz Pisti,
mindig ott van, mint könyvtáros, szívesen ad
tanácsot is, mit olvassunk mi (vagy a szüleink
nekünk/velünk).
Aki meg sok kalandra vágyik, Izlandtól,
Erdélyen és Indián át Nepálig és majd még
tovább, az kövesse figyelemmel Dávid és Kinga
blogját, még egyszer ideírom a címük:
www.travelpod.com/members/twoteachers
Annyira jó, hogy megint itt a december. Én nagyon szeretem az őszt is, mert a sokszínű
leveleket soha nem lehet megunni, de a téli ünnepek sem rosszak! Kezdjük mindjárt a
Mikulással. Eljön-e az idén is? Fogadjunk, hogy igen. Mert a cserkészek között, ha nem is
mindíg könnyű megtalálni, de igenis vannak jó gyerekek. Hiszen a kiscserkész meg is ígéri,
hogy mindíg jó lesz. Az idén a cserkészek egy kis műsort is adnak majd megint, amiben egy
nyúl kalandjairól is szó lesz a Mikulással. A felnőtteknek pedig módjuk lesz találkozni, Hatos
Pál úrral, aki a magyarországi Balassi Intézet igazgatójaként látogat körbe olyan amerikai
városokat, ahol aktív magyar élettel találkozhat. Az ő intézete igen sokat tesz a külföldön élő
magyar érdeklődésű fiatalok otthoni továbbképzése érdekében, érdemes őt meghallgatni
december 5-én.
Na jó, szóval December és akkor KKKKK, úgy van! Ahogy suttogni szoktuk ilyenkor:
Várom-várom a Karácsonyt, várom-várom a Karácsonyt. Alíg bírja ki az ember, hiába van már
csak egyre kevesebb idő hátra, tolnánk a napokat a szünidő és az Ünnep felé. Psszt, tudjátok
mit kérjetek Karácsonyra? Egy igazi, színes, jobbnál-jobb csapatfotókkal teli 2.sz. Bodnár
Gábor cscs. Csapatnaptárt. Ez annyira “hűvös”, hogy ott a helye, mindenki ágya felett. Ezzel
kelni és feküdni csuda jó lesz. Zita, a Búbosok őv-je állította össze és december elejére már
kész lesz. December 18-án lesz megint Boskolás karácsonyi műsor, utána ünnepi ebéd és Sütikavalkád és ezalatt is lehet majd a naptárt nézni és beszerezni.
Akár hiszed, akár nem, páran már a jövő évre is gondolunk. Megint lesz KODÁLY hétvége. Itt
a lehetőség a berozsdált furulyád és énektudásod javítására. Olvasd csak!
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2011 Kodály hétvége meghívó

Kinek:

Minden 5 év feletti New York körzetbeli cserkésznek

Mikor:

2011 január 7, este 7-től
január 9, d.u. 2-ig

Hol:

New Brunswick-i Cserkészházban
66 Plum Street, New Brunswick, NJ

Költség:

$40.00, második gyerek $30, harmadik gyerek $20.

Jelentkezés:

Parancsnokoknál (Fogarasi Miki)

HATÁRIDŐ:

2010. december 19.

Játék, ének, zene, furulya, táncház! Szeretettel várunk mindenkit!
Magyarországi ének- és zenetanárral!
Találkozási lehetőség a nyári táborok óta nem látott barátaiddal!
Útirány a New Brunswick-I Cserkészházhoz:
New Jersey Interstate 95-ről (egyben a NJ Turnpike) a 9-es lejáró. Onnan a 18 North-ot
követni. A 18-ról a New Street utáni lejáró a 27 North. A 27 North-ot kell követni. Körülbelül
a negyedik vagy ötödik utca a Plum Street. Ott jobbra kell fordulni. A cserkészház a bal
oldalon lesz.

Mivel kezdünk nagyon elhalkulni, mint csapat, és lassan a legkisebb csapatok is jobban fognak
énekelni, mint mi... ideteszek egy jó népdalt dudorászni. Gyertek KODÁLYRA!
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Ide a végére is maradt jó hír. A rovásíró gépem kicsit elromlott, így ezúttal kivételesen
JOBBról BALra olvassátok a kérdést és a választ. Hajrá Mont Bost!

?

.

Jó munkát!
Erdei Anna és Fogarasi Miki
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