Bogáncs

Sári

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele – 4. évfolyam 2010 március
Sziasztok cserkésztestvérek!
Már itt is a várva várt tavasz. A hosszú tél után remek dolog felmelegedni a nap sugarai
alatt. A 10 Celsius fok úgy hat, mintha legalább 25 lenne. Nagyon jól esik a meleg. Ez
persze arra is késztet, hogy a szabad levegőn töltsük időnket amikor csak tehetjük.
Előkerül a bringa, roller, a focilabda! Rögtön köszöntsük is a tavaszt egy szép kis verssel:
Osváth Erzsébet: Itt a tavasz!
Kidugtam a fejemet,
hát mit láttam, gyerekek!
Erre szaladt Télapó,
a hátán hótakaró.
Megörültem, de meg ám!
Hívtam Szellő paripám,
ráültettem a Napot,
s hipp-hopp, hipp-hopp, itt vagyok!
Biztosan már tudjátok,
ki toppant be hozzátok.
Ismeritek zöld ruhám?
Tavasz jön a Tél után.

De azért ne feledkezzünk el azokról az esemenyekről sem, amik velünk történtek
december és március között. Nézzük sorban őket. A Boskola és a cserkészek is részt
vettek a karácsonyi müsorban, ami nagy sikert aratott. Utána finom karácsonyi ebédet
szolgáltak fel a cserkészek Kovács István mesteri irányitásának köszönhetöen. És a
sütivásár is fantasztikusan jól sikerült, köszönjük a szülőknek a sok-sok finom süteményt,
alig férünk bele a ...cserkésznyakkendőnkbe.... Az új évet, mint mindig, a Kodály
hétvégével nyitottuk meg. Majd jött a farsang és a hótalpazás. Most pedig jön már a
szavalóverseny, készülünk a népdalokkal a JUBIra, és a BOSKOLA bál is közeledik!
Mindezekről (és még több minden másról) olvashatsz cikkeket és láthasz fényképeket a
következő oldalakon.
Jó szórakozást kíván Adri, Anna és Miki.
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Kodály Hétvége 2010
Itt az újesztendő! Itt van újra “a Kodály”!
A New York-i körzet egyik fontos eseménye a minden év január elején megrendezett Kodály
hétvége. Idén is sikerült mind az öt városból – Brunswick, Garfield, New York, Boston és
Washington résztvevőket toborozni. Nyolcvan cserkész élvezte a rendezvényt, amely három
helyszínen – a Bodnár Gábor cserkészházban, a Széchenyi magyar óvodában és a Szent László
templom termében zajlott.
A 2010-es Kodályra visszaérkezett magyarországi vendégünk, a budapesti Zeneakadémia és a
kecskeméti Kodály-intézet oktatója, Fehér Anikó. Idén is sok érdekeset hozott, új énekeket
próbáltunk, néprajzi témájú filmeket néztünk, sárközi karikázót tanulhattunk. Anikó mellett
visszatért a Kodályra tanítani Tóth Ildi is Bostonból. Ő a 7-9 éveseket tanította. Ezen kívül öröm
volt látni, hogy a fiatal vezetők (15+) is szép számban eljöttek.

A program gyorsan pergő volt, hangszernevű őrsökbe osztva, tábori napirendet és forgószinpadot
követve repült el a két nap. Ének, játékok, furulyatanulás, filmnézés, a Brunswick-i Magyar
Muzeum kiállításainak megtekintése (Nemzetek karácsonyfái, és a (kiskun)Halasi csipke
művészete). Másik vendégünk, Török Tilla volt. A Zeneakadémián tanul népzenét és bemutatta
nekünk a népi hegedülés és a tilinkózás művészetét, sőt este még kis tilinkó tanfolyamot is tartott.
Szombat este tábortűz volt, témája “mit találnának a magyar cserkészek Amerikába érve?”, sok
vidám számmal, majd táncház, amin Tilla is zenélt ismét. Vasárnap a próbákon kívül, magyar
nyelvű misén vettünk részt és tovább élvezhettük Papp Zoltán csodafinom magyaros főztjét, majd
a gála-bemutatóra került sor, ahol a dugig telt cserkészházban korosztályonként adtuk elő énektánc-furulya-taps-szolmizálás témájú műsorszámainkat nagy sikerrel. A végén még a közönség is
énekelt egy fiú-lány felelgetős éneket, amit Anikó tanított be.
A tanárokon kívül az eseményt segítette cserkészszolgálattal többek között Fogarasi Domos és
Fogarasi Miki a bostoni csapatból. Köszönjük a vendéglátóknak, a new brunswicki csapatoknak,
ezt a csodálatos hétvégét. – Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt – Jövőre is eljövünk mi!
(Fogarasi Miklós tollából)
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A Farsang története
A farsang a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak
elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus
naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag népi
hagyományokra épül. A kereszténység előtti időkből származó farsangi mulatságokat az
„erkölcsös” 16. és 17. században laza erkölcsü szokásai miatt tiltották.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a
farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok
közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres
karneválokat (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
A magyarság körében
A farsang elnevezése és a legrégebbi szokásadatok középkori német polgári hatásra
vallanak, de vannak az Anjouk és Mátyás király udvarából itáliai hatásra utaló adatok is.
A farsang a párválasztás időszaka volt és egyben fontos „esküvői szezon”, mivel a
húsvéti böjt időszakában már tilos volt esküvőt tartani. Erre utal az ünnepnapok
elnevezése is (pl.: első menyegzős vasárnap = vízkereszt utáni első vasárnap, vővasárnap
= farsangvasárnap az ifjú férj az após kontójára fogyasztott, stb.). A falvakban a legények
szervezték a bálokat. A lányok rokonaik közvetítésével bokrétát adtak a kiszemelt
legényeknek, akik a farsang végén nyilvános színvallásként a kalapjukra tűzték a
bokrétát. A báli szezon és táncmulatság lényege az eljegyzés volt.
Farsangvasárnap
A farsangvasárnap a farsangi időszak végén levő farsang farkának első napja. Számos
helyen ezen a napon tűzték a legények kalapjukra a kiválasztott lányok bokrétáját.
További elnevezései: csonthagyóvasárnap, ötvenedvasárnap, sonkahagyóvasárnap,
hathagyóvasárnap, kilencben hagyó harmad vasárnap, piroskavasárnap (piroska nevű
kalács után), vővasárnap (ifjú férj a lány családjának kontójára mulatott), sardóvasárnap
(sodrózás jelentése szerencsekívánás), vajhagyóvasárnap (görög katolikusoknál)
Farsanghétfő
A farsanghétfő a farsang farkának középső napja. Gyakran ezen a napon tartották az
asszonyfarsangot. Ezen a napon a nők korlátlanul ihattak, zeneszó mellett nótáztak, férfi
módra mulattak. Ezután húsvétig már tilos volt az esküvő, a tánc és a vigadalom. További
elnevezései: húshagyóhétfő, böjtelőhétfő.
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Útvesztő

Hogyan juthat az édességhez a bogár ?

Osváth Erzsébet: Nyújtózik a hóvirág
Nap kergeti a telet.
Hancúroznak friss szelek.
Nyelvecskéjével a fű
tavaszt kóstol:
-jóízű!
Bimbót bont a barka már.
A hóvirág? Ő sem vár.
Hosszú volt a tél nagyon.
Jót nyújtózik a napon.
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Tarcsa Edit beszámolója a Hótalpazásról!
Remekül sikerült a februári kirándulás!
Nagyon szép erdő közepén a frissen felújított ”Environmental Center” épülete ideális volt
a csoportos kirándulásra. Az idő kellemesen napos volt, az erdő felfogta a szelet, senki
nem fázott.
A gyerekek négy őrsben négyféle hosszúságú és nehezségű túrát tettek meg az erdei
ösvényeken hótalpakon. VOLT HÓ!!!
Ugyan legtöbb helyen valószínűleg csizmában is elboldogultunk volna, itt-ott azért volt a
talpakra szükség, és nagyon élvezetes volt, hogy nem süllyedtünk bele az egyébként
nagy hóba. A Puma őrs emellett a "hátson" szánkózás fakultativ programot is kipróbálta,
hogy rövidítsék az utat, igy aztán sikerült is utolsónak beérkezniük.
A túra sikeres befejezése után az épületben meleg tea és egyéb harapnivaló várta a
gyerekeket, majd benti foglalkozások.
Ezek után újra kimentünk és egy mini akadályversenyen mutathatták be a gyerekek mit
tanultak évközben a túlélésről. Volt elsősegély nyújtás: vízből mentes, fagyás elkerülése,
tűzrakás és nyárs készítés a vadonban, mentő csomó készítése, amivel a "szakadék"-ból
húzták ki egymást a gyerekek. Nagyon ügyesek voltak!
Vacsora után a fiúk Hersey's Kisses -el köszöntötték a lányokat Bálint-nap alkalmából,
és ha a lányoknak ez tetszett akkor viszont köszöntötték vele a fiúkat .
Sötétedés után sikeresen meggyújtottuk a záró tábortüzet, ahova az öreg és kissé
feledékeny János bácsit (Domos) hozta el vendégségbe Dori.
János bá' tudta, hogy fiatal korában sok-sok népdalt énekelt, de nem nagyon emlékezett
rájuk csak egy-egy szó vagy egy sor, kifejezés ha eszébe jutott itt ott.
Segíteni kellett a csapatnak a János bá' régi szép népdalait kitalálni, s aztán elénekelni,
sőt őrsönként a cserkészek egy-egy dalt el is játszottak!! Nagyon ötletesek voltak.
Dori és Domos pedig ügyesen vezették le életük első csapat tábortüzét! Gratulálunk! !!!
A záró gondolatok arra emlékeztették a gyerekeket, hogy a külső hidegben is belül, a
szívünkben van az igazi melegség, amiből át tudunk adni a rászorulóknak, és egymásnak
a hideg napokon is.!!

Hótalpazás a Puma Őrs Szemével:
“Nagyon klassz volt a hótalpazás, de nehezebb/fárasztóbb volt mint gondoltuk....ettől
függetlenül nagyon élveztük mindahányan.
Mi (a Pumák) sok élményre tettünk szert, pl: csúszkáltunk egy patakon hason csúszva,
közben tiszta vizek lettünk.
Viccelődtünk, tanulgattunk (térképismeretet, stb.), beszélgettünk sokat, de a legfontosabb
az volt, hogy együtt voltunk .
Aki nem volt ott, magára vessen, legközelebb jöjjön el, mert nagyon sok jó elményről
lemaradtál.
Puszi

Puma Őrs (ft. Domos + Marci)”
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Szavalóverseny kötelező versei (korosztályodnak megfelelően egy verset válassz)
I. (10-12 évesek)
Petőfi: Csata dal (5x6)
Reviczky Gyula: Erdei dal (7x2)
Pósa Lajos: Síró szem (4x4)
II. (13-15 évesek)
Sík Sándor: Cinege (13x2)
Weöres Sándor: Déli felhők (8x4)
Ady Endre: Párizsban járt az ősz (4x4)

MOST MEG KELLENE NYERNI!
TANULJATOK!
GYERTEK EL SOKAN, HOGY NAGY
CSAPATTAL MEHESSÜNK!

III. (16-20 évesek)
Váci Mihály: Gyalog szerettem volna jönni (5x5)
József Attila: A csodaszarvas (8x4)
IV. (21 éven feluliek)
Ady: A föl-föl dobott kő (6x3)
Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a táborozáskor (6x4)
Háziverseny és továbbjutók kiválasztása: április 10, körzeti verseny: április 25, Garfield NJ.

Olvasópróba
Nagyon nagy örömömre sokan próbálkoztok az olvasópróbával sikeresen. Ime egy kis
útmutató kinek mit kell tennie, melyik próbát kell elolvasnia:
A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez rá kell menned a www.kmcssz.org weboldalra.
Ott a kezdőlap legalján jobbra megtalálod azt a szót, hogy ’olvasási különpróba’. Kattints
rá. Meg fog jelenni egy új oldal. Kattints arra a szóra, hogy ’ugrás a bejelentkezéshez’.
Meg fog jelenni egy kis ablak. Ha már regisztráltál akkor írd be a nevedet és a
jelszavadat. Ha meg nem regisztráltál, akkor kattints rá arra, hogy ’új felhasználó
regisztrálása’ és töltsd ki a jelentkezési lapot értelemszerüen. A „tanácsadó neve” címszó
alatt válaszd ki az ’erdei anna’ nevet. Ezután máris kezdheted az olvasást.
És itt jön a LEGFONTOSABB:
Ahhoz hogy ZÖLD NYAKKENDŐ-t kapjál, le kell tenni az INDULÓ + GYALOGLÓ próbákat.
Korosztályonként a következő próbákat kell letenni:

INDULÓ 6-7 éves, GYALOGLÓ 8-9, FUTÓ 10-11, VÁGTATÓ 12-13, SZÁRNYALÓ 14-15-16.

Ha kedvet érzel az olvasáshoz, kérlek haladj tovább az olvasópróbával, és láss neki az
idősebbeknek való próbához is. Ha már elmúltál 16 éves és letetted az összes próbát,
akkor olvassál magyar nyelvű regényt. 
Jó Szórakozást!
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Levél Nemecsek Ernőnek folytatásokban
“Szia Ernő!
Képzeld, 100 éves lettél. Egy százéves
kisfiú. Még szobrot is kaptál a múlt
héten a Práter utcában, amint a fiúkkal
éppen golyót gurítasz abban a legendás
pillanatban, amelyben teremtőd bizonyos Molnár Ferenc - megállította
feletted az égen a mulandóság napját.
Mondták már neked, hogy tulajdonképpen te vagy az első magyar sorozathős, hiszen
először sorozatban jelentél meg egy újságban? Egy sorozathős, akinek olyan kicsi a lába
nyoma, hogy üldözői se tudják felfogni ésszel. Hiába, a nagyság átka.
Te, Ernő! Téged nem hívtak úgy, hogy Nemecsek úr, sem úgy, hogy Nemecsek
nemzettestvér, nem lettél sem Nemecsek bajtárs, elvtárs, polgártárs, te megúsztad a XX.
századot. Igaz, ehhez korábban bele kellett halnod az életbe. Milyen fura, nem?
A legendák halva születnek.
Tudsz valamit a többiekről? Képzeld, a jó Boka még 1916-ban meghalt, az úgynevezett
első világháborúban. Az elsőben, amelyben már gázzal öltek a frontokon, s az utolsóban,
amelyben a hadifoglyokat illett életben hagyni. Boka János cs. kir. hadnagy - élt 30 évet.
Aztán ott van a Csele. Csele elment az országból Amerikába, az unokái már nem
beszélnek magyarul, Clevelandban élnek, van egy kalapüzletük. Az áll a cégtáblán:
Csele and Csele, Hats and Caps.
Weisz, Geréb és Wendauer meg úgy tűnt el, hogy sárga csillagot kellett a kabátjukra
varrni, és felrakták őket vagonokba, olyanokba, amelyeken a te korodban csak állatokat
szállítottak. Soha nem tértek vissza. Ez már az úgynevezett második világháborúban
történt, az első olyanban, amelyben atombomba robbant, és az utolsóban, amelyikben
még maradtak túlélők. Mondják, a nagyobbik Pásztor is ott volt, amikor odaterelték
Weiszéket a szerelvényhez, csak nem vörös inget hordott, hanem feketét.
Áts Ferit börtönbe csukták, és halálra ítélték, mert nagy forradalom tört ki Pesten egy
ködös októberben, és ő a jó oldalra állt, de később kiderült, hogy az a rossz oldal. Ma
megint jó. De ezt már nem érhette meg. A körúton a Mária utcától nem messze volt egy
mozgókép-színház. Na, ott harcolt, pedig akkor már túl volt a hatvanon. Puskája is volt,
csapata is volt, de nem tudta megvédeni a zászlóját, azt a tépett, lukas zászlót. A Barabás
lett az ügyvédje, de nem tudta kihozni a rács mögül. Nem olyan idők voltak.
Akkoriban végleg elveszni látszott a grund. Tudod, amikor egy egész országot
einstandolnak, bizony, az kemény.
Na és a Csónakos. Papuskám, az megúszott mindent. Melós lett a Weisz-Mannfredban,
aztán jöhettek-mehettek a kormányok, kommandók, szervezetek, gittegyletek, az csak
nem keveredett bele semmibe. Megházasodott, lett nagy családja, aztán csak járt ki a
Fradi meccsekre, nagyokat fütyült, ha nyertek, ha vesztettek, megtanított minden
utcakölyköt szépen káromkodni, és köpködte a szotyit, amíg volt foga megrágni.
Ferencváros-Ferencváros, hééé Ferencváros!”
Folyt. Köv.
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Találós kérdések:
1.
Lábam egy van, bordám több van,
helyem itt van, helyem ott van.
Napos időn otthon hálok,
borús időn utcán járok.

2.
Hol volt, hol nem volt,
magasan volt, zsemle volt,
sarló lett, és kifli lett,
ki mondja meg, hogy mi ez?

****

JUBI - 2010AUGUSZTUS 5-15
Mint tudjátok augusztusban lesz az a
bizonyos jubileumi nagytábor, amikor a
magyar cserkészet 100. születési
évfordulóját fogjuk ünnepelni...

A nap egyre közeledik, ami azt jelenti hogy egyre nagyobb erővel kell készülnünk a
feladatokkal. Itt összefoglalom rövoden hogy mit is kell csinálnunk. A részletes
információt megkaphatod az örsvezetődtől, rajparancsnokodtól és a csapatparancsnokodtól.
* Egyénileg:
• ismerned kell a keretmesét
• írnod kell egy fogalmazást a Főcserkész Úrnak arról az élményedról amikor igazán
megértetted és átérezted, hogy mit jelent magyar cserkésznek lenni.
Terjedelem: 10-12 éveseknek: legálabb egy gépelt/nyomtatott oldal
13-15 éveseknek: legálabb másfél gépelt/nyomtatott oldal
16-18 éveseknek: legálabb két gépelt/nyomtatott oldal
• ismerned kell sok-sok népdalt
* Őrsileg:
• tervezz tábori építményt, hozz táborhely díszítéshez anyagokat
• készíts a tutajépítéshez tervet
* Csapatilag:
• időkapszulához hozzál tárgyakat
• készíts egy emléktáblát azokról, akik a csapatodat alapították
• csapatbemutató műsorszám

Hasznos Web-oldalak
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Magyarország földrajza: http://www.kirandul astervezo. hu/jatek/ darts/index. html
Jópofa játékok: www.kvizpart.hu
Magyar cserkészcsapatok: http://www.mcssz.hu/kapcsolat/magyarorszagi-cserkesz-oldalak
Népdalok a világhálón: http://www.magyarnota.com/nepdalok.html

Érdekességek:

névnapok:

Kristóf (március 15., március 25., május 9., július 25., október 31.)
Marcell (január 9., január 16., április 26., augusztus 14.)
Sámuel (február 16., augusztus 20., augusztus 21., október 10.)
Dániel (január 16., február 16., július 21., július 24., október 10., november 23., december 11.)
Krisztián (március 13., július 27., november 12., december 20.)
Tamás (január 28., március 7., június 22., július 3., július 6., augusztus 25., szeptember 22., október 2.,
december 21., december 29.)
Tas (január 8., április 15., április 27., június 8.)
Zita (április 27.)
Gitta (február 1., június 10., október 8.)
Lilla (február 12., február 16., július 11.)
Szilvia (november 3., november 13.)
Johanna (február 2vagy 4 , március 28.,vagy 31, május 12., május 20., augusztus 21., december 12.)
Gábor (február 27., március 24., szeptember 29.)
Maxim (április 14., május 29., június 25., augusztus 13., november 19.)
Miklós (március 21., szeptember 10., szeptember 25., november 13., december 6.)
Anton (január 17., június 13., július 5.)
Beáta (március 8., március 22., május 9., június 24., június 29., szeptember 6., december 16.)
Júlia (április 8., május 22., július 21.)
Izabella (január 4., február 26., július 8., július 12., augusztus 31., szeptember 1.)
Mária (január 23., február 2., február 11., március 25., április 2., április 7., április 26., május 24., május
29., május 31., július 2., július 6., július 16., július 17., július 22., augusztus 2., augusztus 5., augusztus
15., augusztus 22., szeptember 8., szeptember 12., szeptember 15., szeptember 19., szeptember 24.,
október 3., október 7., október 11., október 22., november 21., december 8., december 15., december 18.)
Anna (február 19., június 2., június 13., július 1., július 26.)
Réka (február 6., november 10.)
Zsófi (április 30., május 15., május 24., május 25., augusztus 1., szeptember 17., szeptember 30.)

Folyt.köv.

Hónapsoroló:
Jegen járó, január,
fagyot fújó február
rügymozdító március,
április füttyös fiús,
május, május virágdús,
kalászkonyító június
kaszasuhintó július,
aranyat izzó augusztus,
szőlőszagú szeptember,
levelet ontó október,
ködöt nevelő november,
dered, darás december.

Január:
Boldogasszony hava
február: Böjtelő hava
március: Böjtmás hava
április:
Szent György hava
május:
Pünkösd hava
június:
Szent Iván hava
július:
Szent Jakab hava
augusztus: Kisasszony hava
szeptember:
Szent Mihály hava
október: Mindszent hava
november: Szent András hava
december:
Karácsony hava
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