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Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
Remélem jól telt a karácsonyi szünet, és a Szilveszter is. Új év, új fogadalmak, új
programok a cserkészeten belül, de a régi cserkészkedvvel.
Most is nagyon sok program vár ránk, de ezt már nem is kell mondanom hiszen tudjátok
jól. Nézzük sorba őket:
1. Az új év mint mindig most is a Kodály hétvégével kezdődött, ahol Fogarai Domossal
is találkozhattatok. Úgy tudom, hogy ő tanította a kicsiket furulyázni a hétvégén. Íme
néhány fénykép a hétvégéről. Megtalálod magad rajta? Ha nem, akkor lehetséges, hogy
talán nem voltál ott?

Kozma Gábor (Garfieldi csapatból) képei.
2. Volt egy nagyon kedves vendégünk Magyarországról, Fehér Anikó, aki a népzene
szépségeiről tartott előadást. Emlékeztek a népdalra mit tanított nekünk?
3. A múlt hétvégén pedig Farsang volt nálunk. Nagyon sok leleményes jelmezt
láthattunk, és gratulálok a nyerteseknek. Sajnos nem sikerült egyetlen fotót sem
kerítenem a farsangról.
4. Tudjátok, hogy lesz majd egy egynapos kirándulásunk együtt a New York-i csapattal
Connecticuttban? Ezt áprilisban tervezzük, és a részletekről időben szólunk később.
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5. Már most előre jelezzük, hogy a kiscserkészek is terveznek egy egynapos kirándulást
május 16-án szombaton. Kinga majd beszél később a részletekről.
6. Majd lesz egy másik kirándulásunk május 22-23-24-én. Egy vízitábort tervezünk sok
sok kenuzással.
7. Közben már azon is el kell gondolkoznunk, hogy ki akar magyar iskolai táborba és VK
táborba menni a nyáron. Időben kell jelentkezni különben lemaradunk róla. Tavaly szinte
az egész csapat ott volt augusztusban Fillmoreban. Nagyon büszke voltam a csapatunkra,
hogy annyian ott voltunk. Ha netán nem emlékszel rá, akkor menj rá az én Facebookomra
es megtalálod azt a fényképet, ami a tábor végén készült és legalább 80 megjegyzést
fűztetek hozzá.
Sok jó tanulást, mókát és kacagást kívánok a következő félévre is.

Kedves cserkészek! Engedjétek meg, hogy bemutassam Gyenge Adrienn-t, aki most
csatlakozott a csapatunkhoz. Adrienn Faye sógornője. (Ki tudja megmondani, hogy
milyen kapcsolatban áll akkor Adrienn Faye-jel?) Adrienn Magyarországról jött hozzánk,
ahol a 1218.sz. Szent Rita cserkészcsapat tagja volt. Ő is már kisiskolás kora óta
cserkészkedik, 1991 december 21-én tette le a kiscserkész fogadalmat és 1993 május 22én a nagycserkész fogadalmat.
Adrienn is már többször volt nyári táborban és sítáborban a cserkészekkel, amit nagyon
élvezett. Ők is maguk állították a sátrukat, faragtak, barkácsoltak, és még fürdőt is maguk
készítettek. Adrienn elmondta, hogy amikor megtudta, hogy itt Bosztonban is van egy
csapat, rögtön tudta, hogy szeretne hozzánk csatlakozni. Kérlek, üdvözöljétek szeretettel
Adriennt, mint új cserkésztestvérünket.
Isten hozott Adrienn Bosztonban.
Boszton, Boszton, Ton-Ton-Ton!!!!!
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MIÉRT IS FONTOS, HOGY MAGYARUL BESZÉLJÜNK A CSERKÉSZETBEN?
Erre a kérdésre idézetekkel szeretnék válaszolni nektek, amit Virga Ágitól kaptunk:
Íme:
“Mit mondtak a külföldiek a magyar nyelvrõl?
- Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az elsõ német tudományos nyelvtan
megalkotója is volt, mondta: "a magyar nyelv logikus és tökéletes, felépítése felülmúl
minden más nyelvet".
- N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): "Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha
nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meg legyen benne minden szabályosság,
tömörség, összhang és világosság."
- George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújábansokkal
bõvebben kifejtve) mondta: "Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam
a magyar nyelvet, meggyõzõdésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az
életmûvem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerûen azért, mert ezen a különös, õsi
erõtõl duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az
érzelmek titkos rezdüléseit."
- Grover S. Krantz amerikai kutató: "A magyar nyelv õsisége Magyarországon /.../
meglepõ: úgy találom, hogy átmeneti kõkori nyelv, megelõzte az újkõkor kezdetét /.../ az
összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi."
- Ove Berglund svéd orvos és mûfordító: "Ma már, hogy van fogalmam a nyelv
struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke."
(Magyar Nemzet 2003. XII. 2. 5. o.)
- Teller Ede atomfizikus halála elõtt pár évvel ezt mondta Pakson:"...Új jeles
felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar." (Mai Nap , Budapest, 1991. 9.)
Mit is mondhatnék mást? Mi ezt már régóta tudjuk. Legyünk nagyon büszkék a
nyelvünkre, es ápoljuk azt büszkeséggel.
Ide kapcsolódóan megjegyzem, hogy sokan elkezdték már az olvasópróbát, amit a
www.kmcssz.org weboldalon találhattok meg. Kattincs rá az ‘olvasási különpróba’
címszóra és jelentkezz be. Tanácsadónak Erdei Anna nevét kell bejelölnöd. Ne feledd,
hogy 2010-től nem lehet táborba menni, ha nem tetted le a korosztályodnak megfelelő
olvasópróbát, ami azt jelenti, hogy a zöld nyakkendősöknek az induló és a gyalogló
próbát, míg az ÖV jelölteknek a vágtató próbát kell letenniük. Ennél több próba letétele
csak plusszat jelent.
Íme az eddig elért eredmények:
Induló szinten sikeresen letette a próbát: Barabasi Dániel, Izsák Carolina és Pitlik Viki.
Gyalogló szint: sikeresen letete a próbát Pitlik Viki. Barabási Dániel és Izsák Carolina
elkezdték a próbát.
Futó szinten elkezdte a próbát Fodor Karcsi.
Vágtató szinten sikeresen letette a próbát Polgár Zita.
Csak így tovább cserkészek!
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RAJZPÁLYÁZAT
a magyar népmese és mondakincsünkből merítve
Nem titkolt célunk, hogy a magyar édesanyák, édesapák gyermekei, elsősorban
a magyar népmesékkel, mondákkal, regékkel ismerkedjenek meg. A magyar néplelket
tükröző, szép magyar anyanyelvünkön, magyar népmesékkel ringassák álomba
gyermekeiket. Szeretnénk, ha a pályázók életre keltenék az álmaikban, képzeletükben
felsejlő képeket, kedvenc meséik hőseit, szereplőit. A pályázaton bárki részt vehet. A
résztvevőket három korcsoportba soroljuk.
Gyermek: 10 éves korig /apród/
Ifjúsági: 17 éves korig /kese/
Felnőtt: 17 év felett /öskü/
Pályázni lehet legfeljebb 3db, bármilyen rajz,vagy festék technikával. A/4-es rajzlapra
készített alkotással lehet.
Ha érdekel szólj Mikinek, Editnek, Istvánnak, vagy akármelyik más vezetőnek.
MELYIK VÁROSBAN JÁRUNK MOST?
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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
HASZNOS INFORMÁCIÓ
Itt található link nagyon hasznos lehet a magyar földrajz tanulásában. Én is kipróbáltam
és hát igen sokszor tévedtem, így nekem is van mit gyakorolni rajta.
http://www.kirandul astervezo. hu/jatek/ darts/index. html

SZÜLETÉSNAPOSOK:
Január 1 - Sándor Marci
Január 3 - Gyuris Benedek
Január 9 - Torntalli Lilla
Január 13 - Cser Dávid
Január 24 - Gyuris Ádám
Február 2 - Olland Marie
- Czirjak Máté
- Gyrucsán Robert
Február 17 - Fodor Karcsi
Február 18 - Rassmussen Anna

JÓ MUNKÁT!

ERDEI ANNA, ST.
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