Bogáncs

Sári

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele
3. évfolyam 2008. november-december
Sziasztok cserkészek!
Hogy vagytok ebben a karácsonyi előkészületekkel teli időben? Örülök, hogy jut időtök a
Bogáncs Sári olvasására is. Remélem, hogy az olvasási próbára is van időtök.
Képzeljétek, én már meg is csináltam az egész próbát addig amig lehet; ugyanis a
Szárnyaló, legmagasabb próba még nem készült el. Én mindenhol a maximum pontot
kaptam. Vajon ki tud utolérni engem? Érdemes olvasni, mert nagyon érdekes történetek,
mondák, és mesék vannak a próbában. Önmagukban is szórakoztató olvasmányok.
De itt ebben az újságszámban is olvashattok sok sok mindenről mint például:
- Karácsonyról és Adventről
- November 8-i kirándulásunkról
- A novemebr 22-i New Jersey Bálról, ahová elmentek néhányan Bosztonból is, és
már most elárulom, hogy egy nagyon kedves emberrel találkoztunk ott, aki
üdvözletét küldi a bosztoniaknak. A képből kitalálhatjátok, hogy ki is ő.
- A jól sikerült Mikulás Ünnepségről
- Rejtvények és pályázatok kicsiknek és nagyoknak is itt találhatóak
- Dóri és Emi levele Magyarországról is megérkezett hozzánk végre
- Végül megtalálhatjátok az újabb híreket és időpontokat decemberre és januárra
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Karácsony és Advent
A karácsony magyar nevéből sokáig azt a téves következtetést vonták le, hogy a latin
"incarnatio- megtestesülés" szóból származik. Végül a nyelvtörténeti kutatások
kimutatták, hogy a szláv "kracsun - téli napforduló" szóból ered. A dies natalis Domini,
vagyis az Úr születésének napja hosszú évszázadokon keresztül ünnep volt. Böjti ünnep.
Viszont kezdetben nem ment ez ennyire simán és egyértelműen. Egyrészt, mert Jézus
születésének pontos ideje nem maradt ránk. Az ősegyházat jobban lefoglalta a megváltás
időszaka, mint a megszületésé. Másik fontos állomása a keresztény hitnek, Jézus
megkeresztelkedése volt. Később csak utána néztek és kezdték vallani, hogy a Megváltó
a megszületése óta ugyanaz: Isten és ember egy személyben.
A december 25 - i ünnep a meggyőző analógiáknak köszönhetően igen hamar elterjedt,
főleg Nyugaton. Keleten viszont január 6 - i dátumon ünnepelték Jézus születését.
Aranyszájú Szent János annyira meggyőzően beszélt az ünnep megtartásáról, hogy csak
néhány ortodox, valamint az örmény keresztény egyház maradt a január 6 - i dátum
mellett.
Elérkezett az idő, hogy nagyobb hangsúlyt fektessenek a születés történetére. Így
kialakulhattak a szimbolikák, amelyek végig kísérik napjaink karácsonyait.
A karácsonyi előkészületek bevezetője az Advent. Ez a latin eredetű szó, az adventus, az
eljövetelt, a megérkezést jelenti. A Jézus születésére való várakozás, a reménykedés
időszaka ez.
Eredete az 5. - 6. századra nyúlik vissza, ebben az időben szigorú böjtöt tartottak.
Napfelkelte előtt hajnali miséket, úgynevezett "angyali vagy aranyos miséket" is
tartottak.
Az Adventi koszorú hagyománya ősi időket idéz, kapcsolatban van a
téli napforduló szokásaival. Első nyomait északon a Keleti- tenger
partvidékén fedezték fel a néprajzkutatók. Fűzfavesszőből fonták a
koszorúkat és örökzöldet csavartak köréjük. Ez a szokás később Európa
más vidékein is meghonosodott.
A mai típusú adventi koszorúk a 19. században jöttek divatba, legelőbb
egy hamburgi lelkész otthonában, amelyen 24 gyertya volt és a mennyezetről lógott alá.
Ez módosult asztali változatra és csak négy gyertyára. A gyertyákat vörös és
aranyszalagokkal díszítik, az élet és a fény jelképeként.
Egy másik szimbólum a Karácsonyfa.
Az első gyertyafényes karácsonyfa története állítólag Luther Márton
nevéhez fűződik. Egy karácsonyeste kint járt az erdőben és gyönyörködött a
fagyott fenyőfákban.
Képtelen volt szavakban megfogalmazni a látottakat, ezért bevitt a szobába egy fenyőfát,
gyertyákkal díszítette és talán így ünnepelték legelőször Jézus születését. Talán Sebastian
Brant német író írta le először a karácsonyfát Strassbourgban még a 15. században, talán
régebbi eredetű, talán újabb.
A magyar hagyományok közül az életfa tekinthető leginkább a karácsonyfa
ősének. Más források szerint a karácsonyfa állításának divatba jötte kezdetben
szelleműzésképpen jött létre németföldön.
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A németek abban a hitben éltek, hogy a téli napforduló idején a gonosz szellemek
kiszabadulnak és szabadon csatangolnak a világban. Hitük szerint ezektől az ártó
szellemektől csak úgy lehet megmenekülni, ha beállnak az élet örökzöldje, a fa alá.
Magyarországon csak a 19. század vége felé terjedt el a bécsi udvar ösztönzésére.
Legelőszőr egy Brunswick Teréz martonvásári grófnő állított karácsonyfát 1824- ben,
Aszódon, majd lassan a nemesség körében is teret hódított. Az egyszerű emberek csak az
1900- as évek elején, vagy még inkább 1945 után.
A lényeg, hogy karácsony estéje elképzelhetetlen karácsonyfa nélkül.
Fogarasi Miki, cst.
November 8. – kirándulásról
Örömmel írom, hogy nagyszerűen sikerült a kirándulásunk.

Íme a visszajelzések:
1. Virga Ágitól:
A szülők nevében köszönöm mind a munkát amit belefektettetek ebbe a sikeres
cserkészkirándulásba. A gyerekek (meg a mi kamasz lányaink is!) élvezték. Ahogy én
látom iskolákban, amerikai cserkészek körében ez igen nagy szó, hogy kamasz és
kamaszodó fiatalok ilyen lelkesedéssel vesznek részt a programokban és élvezik. Az én
lányom habozás nélkül mondta le a fontos színházi próbáját a cserkészet javára.
Köszönjük a házigazdáknak is.
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2. Fogarasi Mikitől:
Igen jól éreztük magunkat, és az égiek is kegyesek voltak, megúsztuk egy kis esővel, ami
ugye, ahogy János mondta, kell ahhoz, hogy ez tartós élmény maradjon...
Az is jó volt, hogy amikor fiam elvesztette a mobiltelefonját a sötétben, egy zseblámpás
csatárlánc alakult ki, akik átfésülték a rétet és megtalálták.
Köszönjük az előkészületeket, az útleíró képet, a bejáratnál a postaládátokra kitett
cserkészemblémát (légyszíves tegyétek el a következő alkalomra is), a tereprendezést, a
patak és a mocsár átkelhetővé tételét, a száraz tüzifát és sok finom falatot és meleg teát.
Igazi otthonunk volt nálatok!
Kedves további ajánlatotok a jövőre nézve köszönjük, és szerintem, IGEN, jövünk
máskor is....

Így jár az aki nem cserkész…
3. Zucker Jánostól:
Kedves Miki, et al!
Számunkra is kellemes volt nagyon a tegnapi nap és igazán nagy rendben hagytátok ránk
a házat és a "birtokot" is. Alig volt ma teendőm, valaki nagyon rendesen egymásra rakta
a székeket is és nem volt semmi szemét sehol, pedig a takarítást is sötétben végezték a
rendező angyalok. Jutka azt mondta, hogy sokkal többet dolgozott más alkalommal,
sokkal kevesebb vendég után! Igazán nagy volt a segítő szellem, úgy a konyhában Jutka
mellett, mint nekünk kint a terepen. Ahogy mondtad, ez egy igazán jó csoport, de le a
kalappal a vezetőség előtt is.
Végigjártam ma az ország négy sarkát és sehol nem volt semmi elejtett vagy itt felejtett
holmi. Az utánfutóban volt egy zöld műanyag ponyva és egy zöld, ill. zöld-fehér csíkos
gazeebo. Ezeket kiterítettem a napra és miután megszáradtak, Jutkával összehajtogattuk.
Nem hiszem, hogy sok táborozás lesz még az idén, de ha sürgős lenne, akkor nagyon
szívesen elvisszük ahová szeretnéd. Ha pedig várhat, akkor a legközelebbi rendezvényre
magunkkal visszük.
Örülünk, hogy nagy IGEN-nel válaszoltál az állandóan fennálló meghívóra, így hát
bízunk abban, hogy még sok ilyen kellemes rendezvényben lesz részünk a jövőben.
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4. Polgár Marianntól:
Bár a délutáni programra, mi szülők, nem voltunk hivatalosak,
egyértelműen látható volt az este folyamán, hogy a gyerekek remekül
érezték magukat. Köszönet érte az összes vezetőnek és szülőnek, valamint
a vendéglátoknak, akik ezt lehetővé tették. A tábortűznél nem csak a tűz
melegét, hanem az összetartozás szívet melengető érzését is élvezhették
a jelenlévők.
A cserkészek a "jó munkát" köszönést nemcsak szavakban, tettekben is
kifejezték.

November 22. New Jersey Cserkészbál
Mint tudjátok a new yorkiak is megrendezik a maguk bálját minden két évben. Idén
hárman: Fogarasi Miki, Ildi és Erdei Anna, mi is elmentünk, hogy részt vegyünk. Jól
éreztük magunkat, sokat beszélgettünk és ismerkedtünk más cserkészcsapatok
képviselőivel és régi volt-cserkészekkel. Az én egyetlen bajom az volt, hogy nem tudtam
táncolni a kibicsaklott bokám miatt, így sokat ültem. Remélem a legközelebbi bálon már
én is rophatom a táncot veletek, mint mindig. Íme néhány fotó a bálról. Ki imeri fel, ki az
aki mellettem áll a képen? Forró üdvözletét küldi mindenkinek.
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Mikulás ünnepség
Nagyon sokan eljöttetek és találkoztatok a Mikulással. Örülök neki. Mint tudjátok mi
nagycserkészek is találkoztunk vele, és azt mondta nekünk, hogy ő nagyon szereti a
bosztoni gyerekeket. Mi, nagycserkészek idén bábozás helyett egy színdarabot adtunk elő
a Mikulás kalandos előkészületeiről, ami szerintem nagyon jól sikerült. Hálás köszönet
illeti Pitlik Vikit, Faye Gillespie, Fűrész Gábort, Izsák Carolinát és Erdei Annát. A
Milukás ünnepség alatt pedig Bathó Michelle árulta azokat a karácsonyi lapokat, amit a
múltkor készítettünk rajfoglalkozás alatt. Köszönjük szépen Michelle-nek. Ha idén nem
tudtál eljönni, kérlek, gyere el jövőre mindenféleképpen. Jó mulatság.

Rejtvények
A múltkori fotó rejtvényt csak hárman tudták megfejteni:
Pitlik Viki, Faye Gillespie es Dömötör Csilla.
A képeken a Sík Sándor cserkészpark részleteit láthattátok.

1. Mendikálás
2. Kántálás
3. Betlehemezés
4. Pásztorjárás
5. Regölés

Jézus születését bemutató népi játék A.
Énekes köszöntő a házakat járva B.
Természetvarázsló énekmondás C.
Karácsonyi énekek előadása pénzért D.
Beöltözött ifjak előadása házakat járva E

Ki tudja hol volt Anna?

Elárulom, hogy egy fontos eseményen vett részt!!!
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Pályázat
Ki tudja a legmókásabb fotót készíteni egy magyar cserkésztársadról? Küldd el nekem
emailben és az lesz a legközelebbi rejtényben, hogy ki kell találni, hogy kit ábrázol a kép!
A címem, mint tudjátok: abarbi76@yahoo.com
VÉGRE HÍREK MAGYARORSZÁGRÓL:

Badics Dóri-tól
Sziasztok Bostoniak!!!!
Nem tudom hogy meg kaptátok e az első levelemet, de a Gáborral küldtem vissza
Amerikába mikor eljött látogatni minket. Ha nem, akkor itt van egy újjabb.
Hogy megy a cserkészet?... nélkülünkkk? :) csak viccelek, bisztos minden jól megy.
nagyon hiányzik az Amerika!! Szomorú voltam, hogy nem tudtam ott lenni a kenuzásra
és az őszi táborra. :( azokat mindig nagyon élvezem. De Magyarországon vagyok ezért
sajnos nem tudok ott lenni!!! De meg mindig ott lessz a 2009, majd akkor ott leszek. Meg
ígérem!
Képzeljétek, most esik nálunk a hó!! Imádom a havat. És elvileg hétfon 12.70 cm
hó fog esni!! Alig várom. De az a kedvencem amikor nagyon hideg van, világos szuüke
az ég, esik a hó és a kandallo mellett forró csokit szürcsölünk. Csak ahol most lakunk, itt
nincsen kandalló ezért nem annyira hangulatos. De a hó az hó, az a legjobb!!!!
Gondolom kiváncsiak vagytok hogy milyen az élet Magyarországon... hát igazábol
olyasmi amilyennek képzeltem. De egy kicsit uncsi, mert nem nagyon kapok
házifeladatot és nincs nagyon kivel találkozni a Domos és a Krivácsyékon kívül. De
persze itt van a számítógép úgyhogy lehet a barátokkal tartani a kapcsolatot!
Nagyon izgi hogy a Bogáncs Sáriba lessz a levelem!! :D Boccst hogy nem tudtam
nagyon sokat írni de hamarosan kezdődik nektek a magyar iskola úgyhogy sietnem kell!
Majd ti is írjatok nekünk!
Várom a választ!!
Sok szeretettel,
~Dóri
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Badics Emitől:
Sziasztok, Bodnár Gábor Cserkész Csapat!
Hogy megy a cserkészet? Itt nagyon más az élet mint amikor Amerikában voltunk.
Ahelyett hogy iskola busszal mennénk iskolába, villamossal megyünk.
Amúgy nekem tetszik hogy önállóan járkálunk. És az iskolával kapcsolattal, nagyon
sokat kell tanulnom!
Sajnos sokkal többet otthon!
Mióta itt vagyunk nyertem már 2 Diák olimpiai arany érmet.Az egyik úszásra volt
és a másik váltó futásra volt.
Pont most elkezdett esni a hó!! És nagyon esik!! alig várom hogy ki mehessek a hóba.
Itt nagyon nagyon hideg van!!! És az is lesz elég sokáig. Nálatok milyen az idő?
Nagyon hiányoztok nekünk! És remélem hogy vissza fogtok írni hamarosan!
Emi

Vers:
Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben
Szakad a hó nagy csomókban,
veréb mászkál lent a hóban.
Veréb! Elment az eszed?
A hóesés betemet.
Nem is ugrálsz, araszolsz,
hóesésben vacakolsz.
Fölfujtad a tolladat,
ázott pamutgombolyag.
Mi kell neked? Fatető!
Fatető!
Deszka madár-etető.
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Karácsonyi recept
Havas fenyők
A tésztához: 30 dkg liszt, 2 tojás, csipetnyi só, 5 dkg vaj, 22 dkg porcukor, 1 evőkanál
rum, 8 -10 dkg finomra darált mandula, 1 mandulaízű sütőaroma.
A töltelékhez: 10 dkg földimogyoró, 2 evőkanál méz, 1 evőkanál kakaópor.
Tálaláshoz porcukor.
Elkészítése:
A tésztának valókat összegyúrjuk, fóliába csomagolva hűvös helyen legalább egy óráig
pihentetjük. Belisztezett deszkán 2 - 3 milliméter vastagra nyújtjuk, és kis fenyőformákat
szúrunk ki belőle.
Sütőpapírral borított tepsibe tesszük és előmelegített sütőben közepes lángon 5 - 6 perc
alatt világosbarnára sütjük.
A töltelékhez a földimogyorót finomra daráljuk, majd a mézzel és a kakaóval simára
keverjük. 2- 2 kihűlt fenyőkekszet a mogyorókrémmel összeragasztunk, porcukorral
meghintünk.
Ha kedvünk és időnk engedi, akkor színes cukormázzal is díszíthetjük. Jó étvágyat hozzá.
IDŐPONTOK
December 20: Karácsonyi műsor és fund-raising ebéd
Január 2-3: Kodály hétvége

2009 Kodály hétvégi meghívó

Játék, ének, zene, furulya, táncház! Szeretettel várunk mindenkit!
MOST magyarországi és felvidéki ének- és zenetanárokkal!
Találkozási lehetőség a nyári táborok óta nem látott barátaiddal!
Jelentkezés: Fogarasi Mikinél – 860-632-8128 vagy emailen keresztül:
mikifogi@yahoo.com December 18-ig.
Január 10: népzenei cserkészhétvége Lexingtonban, MA
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SZÜLESTÉSNAPOSOK

Kornai Nóra szeptember 27
Sándor Hanna szeptember 29
Gyurkó Matyi október 1
Varai Horak Bence október 1
Faye Gillespie október 4
Gyimesi Barnabás október 15
Khan Lilla október 25
Nagy Péter november 2
Vámos Csilla november 11
Nagy Péter november 11
Echaniz Victor november 30
Gyurcsán Izabella december 6
Rácz-Kozuma Hanna december 7
Walter Zsófi december 14
Pitlik Viki december 18

Kellemes Ünnepeket Kívánok!
Boldog Új Évet Kívánok!
Jó Munkát jövőre is!
Erdei Anna, st.
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