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Új év, új fogadalmak! Nektek mi volt az új évi fogadalmatok? Nekem az volt, hogy
rendszeresen felkelek korán, és rendszeresen eljárok tornázni. Eddig egész jól tartom a
fogadalmam. És ti? Írjátok meg, hogy mi volt a fogadalmatok és hogy mennyi ideig
tudtátok megtartani.
Már a január is nagyon jól indult a bosztoni csapatnak. Hatalmas hócsata volt 2 héttel
ezelőtt, ahol a kis és a nagy őrsök együtt versenyeztek.
Ime az őrsi nevek:

Gelik = Gepárd és a Puli

Pingvilibrik = Pingvin + Kolibrik

Sajnos nem sikerult fotót csinálni a Búboscápákról, akinek van fotója kérem küldje el
nekem.
A fotó helye
Búboscápák = Búbosbanka + Cápák

Mielőtt előre szaladnánk időben nézzük meg mi is történt decemberben. A karácsonyi
ünnep nagyon jól sikerült és cserkészebéddel vendégelhettünk meg több, mint 120
embert. Köszönjük szépen az adományokat és köszönjük a nagyon finom ebédet. (Úgy
sajnálom, hogy a palacsinta olyan hamar elfogyott, és nekem már nem is jutott.)
Köszönjük szépen a lelkes szülőknek, hogy olyan szorgosan főztek és segítették a
cserkészcsapatot. Az utolsó oldalon láthattok nagyszerű fotókat a betlehemes karácsonyi
előadásról és az ebédről.
Ebéd után egy nagyon szép magyar istentiszteleten vehettünk részt, Tóbias Attila lelkész
jóvoltából. Karosi Bálint nagyon szép orgona előadását élvezhettük ráadásként.
A következő hónapok is érdekes programokkal szolgálnak a 2008-as évre. Többek között
a Farsangi ünnep, tavaszi kirándulás és a várva várt cserkész bál szerepel a programok
között.

REJTVÉNY!
Folytatódik a honismereti rejtvény kicsiknek és főként nagyoknak;
Melyik városnak a részletei láthatók a képen? A megfejtést az 5-let ládába tedd bele.

FARSANG
A farsang Magyarországon vízkereszttől (január 6.) a húsvét vasárnapot megelőző 40
napos böjt kezdetéig tart, azaz "húshagyó keddig", vagy "hamvazószerdáig".
Hazánkban - elsősorban német hatás eredményeként - a középkorra tehető a farsang
kialakulása.
A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta életre. A középkorban azt hitték az
emberek, hogy a tél utolsó napjaiban - amikor rövidek a nappalok és hosszúak az
éjszakák - a Nap elgyengül, és a gonosz szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes
karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták elűzni ezeket. Egyes
helyeken tüzes kerekeket görgettek, mert azt remélték, hogy a földi tűz segíti a napot,
hogy újra erőre kapjon. Eleinte azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy elűzzék a halált, a
rosszat és a hideget. Az első maskarások halottas menetet utánozva masíroztak.
A karnevál elnevezés is összefüggésben áll ezzel, ugyanis a carnarvalet a felvonulás
központi alakja nem más, mint a "halottasház szolgája" vagyis a sírásó. A megjátszott
temetés után nagy dáridót csaptak, hiszen a tél eltemetésének mindenki örült. A régi
babonákat később elfelejtették az emberek, de a jelmezes, álarcos karnevál és a bálok,
táncos mulatságok szokása máig megmaradt.
Játékok
A farsangi alakoskodás Magyarországon a 15. század óta ismeretes. Jellemzője, hogy
olyan ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek,
felbomolhat a szokásos rend. Ahogy ilyenkor mondani szokták: "a feje tetejére áll a
világ". A hosszú böjtre való felkészülésnek megfelelően ebben az időszakban az evésivás, a mulatozás szinte kötelező. A táncmulatságok mellett különböző játékokat,
vetélkedőket rendeztek, de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig
pártában maradt, azt ebben az időszakban különösen durva, vénlánycsúfolókkal
gúnyolták.
Világszerte, így a magyar nyelvterületen is a farsang adott alkalmat a különféle jelmezek,
maszkok felöltésére, s az ezekben való mókázásokra. A magyar falvakban az
alakoskodók beöltöztek ördögnek, kereskedőnek, cigányasszonynak, katonának,
koldusnak, menyasszonynak, kéményseprőnek, boszorkánynak. A magyar falu álarcos
alakoskodása között feltűnnek az állatalakoskodások. Különösen kedvelt a medve-, ló-,
kecske- és gólyaalakoskodás.
Eljátszottak ál-lakodalmat, ál-temetést, de népszerűek voltak a kivégzést imitáló játékok
is, melyeken a játékból elítéltek fejére cserépedényt tettek, s ezt nyilvánosan leütötték.
Táncmulatságok
A farsang időszaka a táncmulatságok legfőbb ideje volt, a falvakban a bálok többsége a
kocsmákban, vagy bérelt házakban zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte ilyenkor
a maga bálját, a szervezők általában a legények voltak. A "batyus-bálokra" az ételt a
lányok, az italt pedig a fiúk vitték, a zenészeket pedig a bálozók közösen fizették ki.
Fontos szerepük volt ezeknek a táncos mulatságoknak a párválasztásban. A lányok

ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha tetszett neki a lány, kitűzte a kis
csokrot a kalapjára.
Köszöntők
Mint minden jeles ünnephez, az újév kezdetéhez és a farsanghoz is hozzátartoztak a
jókívánságmondó és adománygyűjtő szokások. Ezek a magyar nyelvterületen mindenütt
megtalálhatók voltak. Ezen alkalmakon a kimondott szó mágikus erejével próbálták
biztosítani a következő esztendőre a jó termést, a szerencsét, az állatok egészségét és
szaporaságát.
Pl. Farsang, farsang, háromnapi farsang, / Itt is adnak, amit adnak Ez is Isten háza, /
Szálljon le rája / Az Isten áldása, / Hat lóval, hat ökörrel / Három borjas tehénnel, / Egy
aranyos ekével.
(Farsang.lap.hu)

Itt a farsang áll a bál
Kinek van a legjobb farsangi fánk receptje? Kérem küldje be a receptet vagy süssön
fánkot a cserkészeknek és hozza el!
Osváth Erzsébet: Sül a fánk
Serceg a zsir, sül a fánk.
Fényessárga serpenyőből ragyog ránk.
Illatozik, nő, dagad,
Az orrunkat csiklandozó jó falat.
Már a tálon a sok fánk.
Fehér cukorfelhő alól nevet ránk.
Ránk nevet és integet.
Itt a farsang, vidám farsang, gyerekek.
Sarkady Sándor Kikiáltó

Mondóka

Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki él.

Elmúlt farsang el, el, el
Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem
Én táncoltam, te meg nem.

Kanizsa József: Farsangi maszkabál

Csoóri Sándor: Farsang napi kutyabál

Maszkabálba
készül az utca,
A talpalávalót
Pőce Gyula húzza.
Ringyes rongyos maskarák,
Szalma, meg
kukorica figurák,
Fura táncuk
fürgén ropták.
Szólt a nóta
táncolt a láb,
Nevettük a
sok maskarát.

De érdekes volna,
Ha kutyabál volna,
S farsang napján
Minden kutya
Bálba kutyagolna.
Nagy kutya is,
Kis kutya is,
Kit csip még a bolha is.
Komondor kényelmes,
Lassú táncot ropta,
Puli Pali csárdást,
Ahogy meg van irva;
Sötét szőre, bozontja
A szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,
A foxi bokázna
A többi vén kutya meg
Leülne a hóba.

Felhívás és kihívás SZAVALÓVERSENYRE!
A bosztoni cserkészcsapat szavalóversenyt hírdet ki a következő korosztályokban:
O: 10 év alatt (csak a házi versenyen vesznek részt)
I. korcsoport (10-12év):
min. 30 sor
II. korcsoport (13-15 év):
min. 40 sor
III. korcsoport (16-20 év):
min. 50 sor
IV. korcsoport (21 fölött):
min. 60 sor.
A győzteseket a körzeti szavalóversenyre küldjük, hogy képviseljék csapatunkat és
megnyerjék a versenyt. A mi csapatunknak van a legnagyobb esélye a nyerésre, mert a
mi beszélünk a legszebben magyarul. Kérlek benneteket készüljetek fel egy-egy verssel a
helyi döntőre. A részletekről többet Edittől lehet megtudni.
Íme néhány verses weboldal:
www.mek.oszk.hu
http://bathori.lapunk.hu
http://www.hungarian-books.com/
http://zeneszoveg.hu
http://zeneszoveg.hu
http://www.poet.hu/kategoria/Gyerekvers
http://vers.lap.hu/

TÁBORI ELŐZETESEK:
Nyári Magyar Iskola
2008. július 5 - július 20
Sík Sándor Cserkészpark: Fillmore, NY
Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású,
magyarul beszélő gyerekek testi és lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket
fejleszthetik. Az iskolatáborban a két hét alatt az 50 tanítási órán kivül, magyar nyelv
aktivitást, délutánonként szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat és fürdési lehetőséget
ajánlunk. Mindezt kortárs közösségben, életkornak, nyelvismeretnek megfelelő
csoportban, felkészült kárpátmedencei, amerikai és kanadai magyar tanárokkal, kiváló
cserkészvezetőkkel. Ezek mind vidám nyaralássá varázsolják az iskolát.
Miért küldjük gyermekünket a Nyári Iskolába?
· Magyar kulturáról magyarul tanulni.
· Új barátokat szerezni, régieket megtartani.
· Tudjon alkalmazkodni egy közösséghez, ahol része lehet egy csoportnak.
· Jól érezze magát, mert játékra, játszótársra talál, akivel magyarul beszélhet.
· Megismerni új népdalokat, néptáncokat.
· A vasárnapokat szentmise, Istentisztelet teszi ünnepélyessé.
Eközben a magyar nyelv észrevétlenül gyermekeink nyelvévé válik.

Tisztképző táborok
Augusztus 7- 17, 2008
Filmore, NY
Cserkésztisztképző tábor
Cserkész segédtiszti tábor
Kiscserkész segédtiszti tábor
Fiú ÖV tábor
Lány ÖV tábor
Kiscserkész örsvezetőképző tábor
Dobó tábor
Cserkész minta tábor
Kiscserkész mintatábor
Részleteket Mikitől tudhatsz meg személyesen vagy a következő email címen keresztül:
mikifogi@yahoo.com

Cserkészeink alkotásai:

Vámos Csilla alkotása.

Egy vers névtelenül:
Rossz volt a ló
Rossz volt a ló
És esik a hó
Te rossz ló
Edd meg a hót
Tegyél rá sót
Jaj de jó
Izlik a hó.

