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JÓ MUNKÁT!
Örömmel értesítelek benneteket, hogy itt a Farsang ideje! Én nagyon örülök ennek, mert szeretek
vicces jelmezbe öltözni. Jó móka látni benneteket is különféle leleményes jelmezekben. Olyan
izgatott vagyok! Vajon milyen jelmezben lesztek most szombaton? Számomra minden évben nagy
kihívás felismerni benneteket jelmezben. Most is sok kacagás és játék fog ránk várni szombaton.
Vajon elgondolkoztatok-e azon hogy honnan ered a farsangolás? A 3. oldalon folytatjuk a népi
hagyományok bemutatását és olvashattok a farsangról, busójárásról és a Vízkeresztről!
Úgy tűnik, hogy a 2007-es év nagyon jól indul a bostoniak számára. Nagyon büszkék vagyunk 3 új
cserkészvezetőnkre, Fogarasi Beára, Polgár Zitára és Pitlik Petire. Jó munkájuk jutalmaként
mehetnek a KMCsSz szervezésében Magyarországra a 2007-es nyári, három hetes Őrsvezetői
körútra. Egy hetet fognak kenuzni, egyet biciklizni és a harmadik héten bejárják az országot.
Elmennek a Balatonra, a Dunakanyarba, Pannonhalmára, együtt táboroznak majd Kárpát-medencei
magyar cserkészekkel. Szívből gratulálunk nekik!
A másik nagyon jó hír, hogy a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség elfogadta a parancsnokváltást,
így Dömötör Csilla helyett Fogarasi Miki vezeti a csapatot. Köszönjük Csillának a Jó Munkát, és
kívánjuk, hogy élvezz sok boldog pillanatot a két kicsi gyerekeddel.
De azért várunk vissza, Csilla! Reméljük, hogy sokszor meglátogatsz bennünket!
Csilla parancsnok cserkészavatáskor

Kép a parancsnokváltásról, István, Miki és Csilla
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Mivel három a magyar igazság, íme a harmadik nagyon jó hír: Új ZÖLD csapatpólóink
vannak. Elöl látható a cserkeszliliomba írt nevünk és a 2-es szám. Hátulján pedig egy rejtvény:
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Cs = E + M
Csudaszép! Köszönjük Csillának, hogy sok munkával megszerezte! A Szülőknek pedig üzenjük,
hogy ez a póló jó lesz kirándulásra, táborba, nyári utakra, de mivel nem a hivatalos egyenruha
része, így foglalkozásokra, ünnepségekre marad az eddigi egyenruha, a szabályos.
Pár hónappal ezelőtt kérdeztük, hogy ki tudja a rejtvény megfejtését a pólón. De senki nem írta
meg és nem tette bele az 5-LET Ládába a megfejtést. / Remélem ez nem azt jelenti, hogy nem
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tudjátok… Most megint kihirdetem, hogy aki tudja, hogy mit jelent Cs = E + M , az írja meg
és a jutalom sem fog elmaradni!
Még egy ráadás a jó hírből :

¼¼ESETT A HÓÓÓÓÓÓ!!! ¼¼

Ugye, milyen jó volt a “nándorfehérvári hógolyó-csata”?!!!

Fotók: Miller Ági

Találós Kérdés:
Úgy tűnik, hogy a múltkori dal találós kérdés nagyon nehéz volt, mert senki sem énekelte el a
dalt az őrsvezetőjével. Talán a bostoni csapat nem tud dalokat? Vagy nem tud énekelni?
Most megint megkérdezem, ki ismeri ezt a dalt?

Kérlek, énekeljétek el az őrsvezetőtökkel rajfoglalkozás alatt.
Kihívás: Ki ismeri a dalt kettő különböző szöveggel?
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Nagycserkészeknek:
Nagyon nagy örömmel láttam, hogy érkeztek megfejtések a rovásírásos versre: A nyertes
a Puli

őrs lett, akik külön jutalomban fognak részesülni. HASSSTAPSSS nekik! 

Íme a megfejtés:
“Egyik olaszóra során, Ím a kérdés FELMERÜLT,
Hogy milyen nyelv ez a magyar, Európába hogy KERÜLT?
Elmeséltem, ahogy tudtam, mire képes a MAGYAR,
Elmondtam, hogy sok-sok rag van,
s hogy melyik mit TAKAR.
És a szókincsben mi REJLIK, a rengeteg árnyalat.
Példaként vegyük csak itt
EMBER ÁLLAT HOGY HALAD?
Elmondtam, hogy mikor JÁRUNK,
Mikor mondom, hogy MEGYEK.
Részeg hogy DÜLÖNGÉL nálunk,
S milyen ha csak LÉPDELEK.
Miért mondom, hogy
BOTORKÁL, GYALOGOL VAGY KÓDOROG
A sétáló SZERELMES PÁR miért éppen ANDALOG”

Dora Spring: Szerelmespár

Új rejtvény a nagycserkészeknek:
Melyik versből idézek?
“…lisztet rendel a malomba,
Lisztjét szórja égre-földre,
Fehér lesz a világ tőle.
Lisztet prüszköl hegyre-völgyre…”
Kérjük, hogy a vers szerzőjét és a címet (esetleg írjátok le az egész verset) tegyétek bele
az 5-LET Ládába. Természetesen ügyes kiscserkeszek is beküldhetik a megfejtést.

FONTOS!
Jönnek a New York-i körzeti vezetők hozzánk csapatlátogatásra!
Körzetünk parancsnoka, Pándi Réka cst. február 17-én lesz nálunk.
Bodnár Gábor lánya, Ági néni és Merényi Rita cst. pedig március 3-án jönnek hozzánk.
Alig várják, hogy megnézzék a híres-nevezetes bostoni csapatot!
Mindenki legyen tiszta pofival, tele jókedvvel és teljes egyenruhában jelen.
Minden őrsvezető be fogja mutatni az őrsét nekik!
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Kiscserkészeinknek:
Attól tartok, hogy a kicserkészek, nem ismerik az egyenruhát! Senkitől nem érkezett
megfejtés az egyenruha részeire. Nagyon szomorú vagyok miatta.
Őrsvezetők! Kérlek szépen, tanítsátok meg az egyenruha részeit a gyerekeknek!
Íme a rejtvény megint:

Szülinaposok:
Fodor Karcsi - február 17.
Rasmussen Anna – február 18.
Olland Marie – február 20.
Rasmussen Anton - március 1.
Ludman Nick - március 5.
Fogarasi Kristóf - március 6.

ISTEN éltessen sokáig, fületek érjen bokáig! Sok boldogságot kívánunk!
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Ünnepeink, hagyományaink:
A karácsonyi ünnepkör lezárása január 6-án történik, amit Vízkereszt napjának hívnak.
Ugyanezen a napon szedik le a karácsonyfát, és ekkor kezdődik a farsang időszaka is.
Vízkeresztkor emlékezik meg az egyház a keleti nap bölcsekről (Menyhártról, Gáspárról
és Boldizsárról,) valamint Jézus megkereszteléséről. A víz megkereszteléséből,
megszenteléséből ered a magyar vízkereszt szó.
A Vízkereszt ünnepéhez időjóslás is tartozik: azt tartották régen, hogyha Vízkeresztkor
esik, akkor hosszú lesz a tél. Hideg idő eseten korai tavaszban reménykedtek. Ha fújt a
szél, szerencsés évet jósoltak. Ha fagyos idő volt, akkor azt tartottak, hogy soka fog
tavaszodni, ha enyhe volt az idő, akkor viszont hamar jön a tavasz.
A Farsang Magyarországon vízkereszttől a Húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt
kezdetéig tart, azaz húshagyó keddig. Másnap Hamvazószerdával kezdődik a böjti idő.
A farsangi hagyomány kialakulása a középkorra tehető. Kialakulását egy ősi hiedelem
hívta életre. Azt hitték az emberek, hogy a tél utolsó napjaiban a Nap elgyengül és a
gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes karneváli felvonulással,
boszorkánybábúk elégetésével akartak elűzni ezeket a szellemeket. A farsang fő vonása
az, hogy a hétköznapi élettől eltérő dolgok történnek és felbomlik a szokásos rend, és
állarcos jelmezben alakoskodnak az emberek. Ahogy ilyenkor mondani szokás: “a feje
tetejére áll a világ”.

A farsangra nagyon jellemző az evés-ivás, mint felkészülés a farsang utáni hosszú, 40
napos böjtre. Mulatozásokat, táncmulatságokat (mint például batyus-balt), dramatikus
játékokat, vetélkedőket rendeznek. Lakodalmakat is gyakran ebben a farsangi időszakban
rendeztek. Az egyik nevezetesen híres farsangi szokás a Busójárás, ami főkent Mohács
környékén terjedt el. Célja a tél kiűzése volt. Rikító színűre festett maszkokban,
kerepelőket forgatva, kolompokat rázva vidám forgataggá varázsolják az emberek a
városokat, falvakat. Az utcákon a nők haját huzigálták, hogy hosszabbra nőjön. A főtéren
pedig férfiak viaskodtak. Az ünneplés végén szalmabábukat égettek el, ami a tél halálát
jelképezte.
Más országokban karnevált tartanak. A leghíresebbek a világon a velencei és a brazíliai,
Riói Karnevál, amire egész évben készülnek a szamba táncosok.
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HĺREK, IDŐPONTOK:
Március
3 Boskola + Cserkészet – tavaszi cserkesz szülői értekezlet = KMCsSz vezetők látogatása
Kérjük a szülőket, hogy jöjjenek el feltétlenül, mert itt lesz szó az avatásról, a tavaszi
kistáborról, a májusi akadályversenyről és a nyári táborokról.
11 Március 15-i ünnepély, délután 3-tól a Cambridge-i Morse School-ban
17 Boskola + Cserkészet
31 Boskola + Cserkészet – húsvéti tojáskeresés is lesz!
Április
14 Boskola + Cserkészet
28 Boskola + Cserkészet
Május
5-6 Kistábor és közös kirándulás a New Yorki csapattal. Előzetes tervek szerint Connecticutban
találkoznánk, a tervezett helyszín a Hurd State Park

12 Boskola + Cserkészet, Anyák napja – cserkeszebéd a mamáknak
26 Boskola + Cserkészet – központi AKI, Filmore, NY
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