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A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hirlevele – 2006 Dec. #002
Szervusztok és Jó Munkát!
Köszönjük szépen a sok kedves visszajelzést az ujság első kiadásáról. Nagyon
hasznos tanácsokat adtatok. Szeretnénk, ha továbbra is adnátok visszajelzéseket,
hogy mi legyen az ujságunkban. A Puli Örsnek nagyon sok jó ötlete volt ezzel
kapcsolatban.
Ime néhány: Javasolták, hogy legyen az ujságban
* néhány hir Magyarországról,
* egy tanácsadó rovat, hogyha valakinek van egy kérdése, azt beküldheti hozzánk
es mi válaszolunk. Akár üzenetet is küldhetnek az örsök egymásnak (rovásirással).
* játékok, történetek.
Bárki irhat az ujságnak, ha van cserkészettel, magyarsággal kapcsolatos hire vagy
mondanivalója. Minden cserkészeten lesz egy ú.n. Ötletláda elhelyezve ahová
belerakhatod rajzaidat, történeteidet, a rejtvények megfejtését, stb. (ha nem találod
a ládát akkor szólj az egyik vezetőnek.)
Kérlek irjátok meg hogy milyen más ötletetek van az újsággal kapcsolatban.
Ne feledjétek ez a ti újságotok, értetek van és rólatok szól!
Itt a Süni örs új csatakiáltása, amit a múltkori cserkészeten hallottatok először:

“Nini! Egy süni!
Nem is egy, hanem hét!
Viseli nyakkendőjét!
Sünike-sünike rá-rá-rá- DÖFFFF!”
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Mikulás-hírek a messzi Magyarországról:

Ugy hallottam, hogy a bostoni magyar gyerekek is készülődnek december 6-ára,
amikor a Mikulás hozzájuk is ellátogat. Vajon tudjátok-e, hogy ki is a Mikulás?
A Mikulás, azaz Szent Miklós püspök, a keleti egyház máig is legtiszteltebb
szentje. Myrában, a mai Törökországban élt. A legenda szerint a püspök
szomszédságában lakott egy nagyon szegény férfi, akinek 3 leánya volt. Szent
Miklós egyik éjjel 3 zacskó aranyat rakott le az ablakukba, hogy tisztességesen, a
szokásoknak megfelelően férjhez tudjanak menni. Mikor a harmadik leány
ablakától osont el, a leányok meghallották a mocorgást és kinéztek az ablakon. De
akkorra már csak egy piros ruhás alakot láttak a hóesésben sietősen távozni. Innen
eredt el a szokás, hogy fényesre tisztított csizmát tesznek az ablakba, hogy
december 6-án a Mikulás megtöltse azt mindenféle finomsággal, amikor eljön
hozzánk a rénszarvas szánján.
Tudjátok, hogy mi az a Mikulás-járás?
Régen a magyar parasztság körében alakult ki ez a szokás, amikor álarcos
mikulások és krampuszok ijesztgették este az utcán az embereket.
Csak érdekességként elmondom, hogy Amerikában Szent Miklós ünnepe a XIX.
században keveredett össze a Karácsony ünnepével. Rajtunk kivül viszont mas
orszagok, mint pl. a lengyelek is külön tartanak Mikulást, december 6.-án és a
Kisjézus születésének ünnepét december 25.-en, vagyis Karácsonykor tartjak.
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Találós kérdés:
Ki ismeri fel ezeket a dalokat?
Amelyik örs kitalálja és elénekli sorakozókor a zászlofelvonás után, annak
meglepetés lesz a jutalma.

Még egy dal:

“Mizujs?” (Ez történik velünk):
December:
-9 Boskola + Cserkészet
-15 jelentkezesi hatarido a Kodaly hetvegere. Ha szeretnetek menni, kerlek, irjatok Fogarasi
Mikinek: mikifogi@yahoo.com
-16 Boskola + Cserkészet + Karácsonyi BETLEHEMEZÉS majd cserkészebéd
NAGYON FONTOS: Tanuljátok meg jól a kiosztott szöveget, hogy szépen menjen az ünnep!!!
Az ebéd a cserkészeknek Fundraising is, amin a felnőttek főznek és mi segitünk a vendégeknek:
Hogyan? Igy: felszolgál a Puli és a Búbosbanka örs, takarit/rendet rak a Pingvin örs.

Æ

Január:
-6 Boskola + Cserkészet
-6-7 Kodály-hétvége New Brunswick-ben, NJ (ének és tánctanitás, furulyázás, tábortűz és móka)
-20 Boskola+ cserkészet
-27 Egész napos kirándulás a nagycserkészeknek (részletek később, fenjétek a fogaitok!)

KODÁLYRA kedvcsinálónak, nagy írónk, Sütő András sorai, hogy miért is énekeljünk?
„Aki nem tud énekelni, bizony, nagyon szegény ember, még ha tele van is forintokkal a ládája.
Kodály és Bartók feltarisznyáz minket énekkel ezer esztendőre. Otthon, amidőn valamelyikünk
hosszú és magányos útra indult, öregeink azt kérdezték: Jól felöltöztél-e? Botod van-e? Hát éneket
viszel-e magaddal? Vagyis védelmet a sötétség, úti veszedelmek ellen. Azt mondanám én is, ne
hagyjátok cserben az éneket.”
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* Cserkészutánpótlás:
Szerencsére a bostoni csapatnak nem kell aggódnia az utánpótlásról. Ezek a rajzok Dömötör
Ilonától (Csilla 2 éves kislánya) származnak, aki már most gyakorolja a cserkész egyik fontos
törvényét. Vajon melyiket?

Ha megfejted a rovásirást, akkor megtudod:

Most pedig elbúcsúzunk, egy jópofa mondokával:
Láttam szőrös hörcsögöt. Éppen szörpöt szörcsögött.
Ha a hörcsög szörpöt szörcsög rátörnek a hörcsög görcsök.
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