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Bogáncs  Sári 
 

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele –4. évfolyam 2009  
 

Téli szám 
 
 
Hát újra eljött az év vége és vele együtt a Karácsony is, amit már úgy vártunk egész éven 
át. Egy egy gyertyát kezdünk gyújtani minden vasárnap 4 héttel Karácsony el!tt és úgy 
várjuk Jézuska eljövetelét, mindez az Advent id!szakát jelenti. Mi, európaiak és azon 
belül magyarok Karácsonykor Jézus megszületését ünnepeljük, ajándékokat adunk 
egymásnak, mint ahogy a 3 király is ajándékot vitt Máriának és Józsefnek: aranyat, 
mirhát és tömjént. Karácsony a szeretet ünnepét is jelképezi. Ilyenkor, ha lehet, együtt 
van a család, és egy közös vacsorával ünneplik meg a Karácsonyt. Mi azt mondjuk, hogy 
az ajándékokat és a karácsonyfát a Jézuska hozza. Így Európában nem is díszítik fel a 
karácsonyfát december 24-e el!tt. A hagyomány szerint január 6-án, Vízkeresztkor már 
le is kell bontani a karácsonyfát.  Az európai szokások szerint a Mikulás december 6-án 
jön és hoz egy-pár kisebb ajándékot, f!leg csokoládét. Azoknak a gyerekeknek (vagy 
akár feln!tteknek) akik nem voltak mindig jók a Mikulás Krampusza virgácsot ad. Ha 
figyelmesen tovább olvassátok az újságot, akkor megtudhattok többet a Mikulás és a 
karácsonyfa eredetér!l, és arról is hogy mit is jelent a vízkereszt. 
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Mikulás Boskola 
(Gyenge Adrien, fcs.) 

 
 
 
 
 
 
 

2009. december 5-én éjszaka a  együtt a Mikulás is megérkezett. 
Csodálatos fehér vasárnap reggelre ébredhettünk.  

      
Kicsik és nagyok egyaránt szorgosan fényesítették 
kis csizmájukat, cip!cskéjüket Mikulás el!tti este. 
Aki jó munkát végzett és elég csillogóra súrolta 
lábbelijét valamint egész évben jó gyermek is volt, 
az nem csak a fehér hó borította fákra és házikók 
látványára ébredhetett korán reggel, hanem piros 
mikulás-zsákos csizmácskákra is. Véleményem 
szerint nincs is jobb annál, ha a Mikulás havazáskor 
érkezik és finom puha meleg pizsamában kibontani 
a kis piros arany szalaggal átkötött csomagokat. 

 
Azok akik nem elégedtek meg a bakancsokba rejtett ajándékokkal és maguk akartak 
megbizonyosodni arról, hogy a Mikulásnak igenis fehér és hosszú szakálla van, azok 
találkozhattak Dec 6-án délután a jóságos gyermekkedvenccel. " volt olyan nagylelk#, 
hogy id!t szánt ránk és eljött meglátogatni minket magyarokat “törzshelyünkön” 
Lexingtonban. 
 
Kellemes délutánt tölthetett el minden kedves család és cserkészpajtás Miklós napján. 
Hogy Mikulás érkezését még izgalmasabbá tegyük, ötletes és jópofa elfoglaltságokkal 
vártunk minden érdekl!d!t.  
Lehetett ragasztani, festeni, rajzolni, angyalkát hajtogatni vagy akár karácsonyi 
képeslapot is készíteni.  
Akadtak olyanok is akik édes és sós süteményekkel kedveskedtek nekünk, hogy a 
várakozást még édesebbé tegyék. Köszönjük nektek. 
 
Majd csiling! csengetty#t hallván mindenki tudta, hogy közel a várva várt Vendég.  
Énekekkel, gitárral és bábjátékkal kedveskedtünk kedvencünknek. 
 
Kicsiket és nagyokat egyaránt megajándékozott.  
 
Köszönjünk neked Mikulás, hogy minden évben fáradhatatlanul ellátogatsz hozzánk és 
varázsoddal bearanyozod életünk egy napját. 
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A Mikulás ünnep eredete: 
 
Mikulás, vagyis Szent Miklós püspök volt, a keleti egyház máig is legtiszteltebb szentje. 
A legenda szerint a szomszédságában lakó férfinak volt 3 lánya, akiket férjhez akart adni, 
de nagy szegénységben éltek így nem volt hozomány a leányok számára. Szent Miklós az 
éj leple alatt a lányok ablakába három zacskó aranyat tett, hogy megmentse a lányok 
becsületét, és tisztességesen férjhez tudjanak menni. Mikor a harmadik lány ablakától 
osont el az éjszaka közepén, a lányok meghallották a mocorgást kinéztek de már csak egy 
piros ruhás alakot láttak siet!sen távozni a hóesésben. Innen eredt el a szokás, hogy 
csizmát, zoknit teszünk az ablakba vagy a kandalló fölé ajándék reményében.  
(www.blush.hu) 
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REJTVÉNY NAGYOKNAK: 
Kösdd össze az évszámot az eseménnyel. 
 
1941   XXI.Dzsembori (Chelmford, UK) 
 
1939   els! hazai leánycsapatok 
 
1964   megjelenik a ’The Scout’ folyóirat 
 
1989   Pax Ting = els! leánycserkész Dzsembori 
 
2007   megjelenik a ’Girl Guiding’, a leánycserkészek könyve 
 
1912. dec. 28.  BiPi meghal 
 
1919   a mozgássérült cserkészet kezdete 
 
1908   fillmore-i Sík Sándor cserkészpark alapítása 
 
1918   MCSSZ újra megalakulása 
 
1925   MCSSZ megalakulása 
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Vízkereszt: 
A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából. 
A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy kereszteny ünnep, amelyet 
általában január 6-án ünnepelnek, ám a római katolikus egyházban sok helyen a 
legközelebbi vasárnapra  tolják el az egyhazi ünneplését. A nyugati kereszténység 
minden évben ekkor emlékezik meg a napkeleti bölcsekr!l, Gáspárról, Menyhértr!l és 
Boldizsárról. Ezeknek a neveknek mind január 6-án van a névnapja. A keleti keresztény 
egyházak Jézusnak a Jordán folyóban Keresztel! Szent János által való 
megkeresztelkedését ünneplik ezen a napon. (Egyes keleti keresztény egyházak január 6-
a helyett január 19-én tartják.) Vízkereszt ünnepe a „karácsonyi tizenketted” (tizenkét 
napos ünneplés) utolsó napja és a farsang kezdete.  
Az epifánia a görög epiphaneia, $%&'()$&* szóból ered, amelynek jelentése „megjelenés” 
(a '(&)+ „megjelenni, felt#nni” igéb!l). Ezen a napon a nyugati egyházakban három 
eseményt ünnepelnek: a napkeleti bölcsek vagy más néven háromkirályok (Gáspár, 
Menyhért és Boldizsár) látogatását a gyermek Jézusnál, Jézus gyermekkorát a Jordán 
folyóban történt megkeresztelkedéséig, valamint az általa véghezvitt els! csodát a kánai 
menyegz!n. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet 
szentelnek, s ebb!l a hívek hazavihetnek valamennyit. 
A magyarság körében különböz! népszokások alakultak ki a századok során, amelyek a 
vízkereszt ünnepéhez köt!dnek. Például Ipolytarnócon, Litkén és Mihálygergén komoly 
hagyományok kapcsolódnak ehhez az ünnephez. Megszentelték a vízzel a házakat, az 
ólakat. A bölcs!re is szent vizet hinttek. Házak megszentelésénél alakult ki az a szokás, 
hogy a házakra a három napkeleti bölcs kezd!bet#jét vésték fel, így: G + M + B. Ez egy 
15.szazadi eredet# szokás. A 16.szazadtol kezdve pedig a csillagének éneklése vált az 
ünnep részévé. 
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 KARÁCSONYI SZINEZ! KICSIKNEK 
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TALÁLÓS KÉRDÉSEK MINDENKINEK: 
(a megoldásokat az újság végén találhatjátok meg.) 
 
1. Egy kis házban öt kis szoba sorakozik szépen, öt kis ember bújik oda melegedni télen.  
 
2. Fehér pokróc egész földön, nem is szövik, az égb!l jön.  
 
3. Se oldala, se feneke, mégis megáll a víz benne.  
 
4. Akkor vagyok legmelegebb, amikor hideg van. Akkor vagyok leghidegebb, amikor 
meleg van.  
 
 
Szabó L!rinc: Esik a hó                                                                                           
 
Szárnya van, de nem madár, 
Repül!gép amin jár. 
Szél röpíti, az a gépe, 
Így ül a ház tetejére. 
Ház tetején sok a drót: 
Megnézi a rádiót, 
Belebúj a telefonba, 
Lisztet rendel a malomba. 
Lisztjét szórja égre-földre, 
Fehér lesz a világ t!le, 
Lisztet prüszköl hegyre-völgyre, 
Fehér már a város t!le: 
Fehér már az utca, 
Fehér már a muszka, 
Pepita a néger, 
Nincs fekete Péter, 
Sehol, 
De sehol, 
Nincs más fekete,  
Csak a Bodri kutyának  
Az orra hegye. 
És reggel az utca, a muszka, a néger, 
A taxi, a Maxi, a Bodri, a Péter 
És ráadásul a radió 
Mind azt kiabálja, hogy  
ESIK A HÓ!                                                                    
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A karácsonyfa eredete: 
 
Mára az ünnep egyik legfontosabb jelképe a karácsonyfa lett, mely azonban jóval !sibb 
szimbolikával bír, mint a keresztény ünnep maga. A fa az Ószövetségben is a kozmikus 
életer!t szimbolizálja, a pogány hitvilágokban gyakran az istenek lakhelye, a 
germánoknál pedig egyenesen a világ szimbóluma (Yggdrasil) is. Az életfa vagy a zöld 
ág élet-szimbóluma gyakran kapcsolódik a különböz! ünnepek népszokásaihoz, így a téli 
napfordulóhoz és a karácsonyhoz is. A karácsonyi életfa ágait a népszokás szerint Katalin 
vagy Borbála napján állították vízbe, és az az ünnepre kizöldült, ezzel is az élet diadalát 
hirdetve a sötétség és a halál felett. Ezeknek a term!ágaknak utódaként jelent meg kés!bb 
a karácsonyfa is. 
A szó eredete két évszázada még a földesúr részére karácsonyi adóként beszolgáltatott 
t#zifát jelentette. A német "Weihnachtsbaum" szó tükörfordításaként megjelen! 
karácsonyfa szokása protestáns, evangélikus gyakorlatból ered a Rajna fels! szakasza 
vidékér!l. 
A 16-17. században már karácsonyi májusfák állítását említik ezen a helyen, ám ezt is 
komoly rendeletekkel szabályozták, melybe például azt is belefoglalták, hogy egy 
személy csak egy fát állíthatott. A szokás azonban továbbterjedt, és a 18. századra egész 
Németországban elterjedt. Ekkor már gyertyával feldíszített karácsonyfákat állítottak. 
A szokás Berlinb!l került át Bécsbe, ahol a 19. század els! évtizedeiben az arisztokrata 
családok és a m#vészek körében gyorsan elterjedt. A század közepén már a 
polgárcsaládok körében is megünnepelték ezt a napot, így külön érdekesség, hogy amikor 
1860 karácsonyakor Erzsébet királyné Madeira szigetén volt gyógykezelésen, Ferenc 
József e távoli helyre is küldött neki feldíszített feny!fát. Angliába a német Szász-
Coburgi Albert, Viktória királyn! férje vitte az els! karácsonyfát. A német területen 
kialakult szokás egész Európában elterjedt, kivándorlók révén a tengerentúli területekre is 
eljutott.  
A szoros német és osztrák rokoni kapcsolatokkal rendelkez! arisztokrata családok 
komoly szerepet játszottak Magyarországon a karácsonyfa szokásának elterjesztésében. 
Pesten az els! karácsonyfát valószín#leg Brunszvik Teréz grófn! állította 1824-ben, ám 
elterjesztésében jelent!s szerepe volt a Podmaniczky és a Bezéredy családoknak is. Az új 
szokás a városokban viszonylag gyorsan meghonosodott. Az 1840-es években már a 
polgárcsaládok karácsonyához az örökzöld feny! is hozzátartozott. A '60-as években, 
adventi id!szakban, Pesten feny!vásárok voltak. Az aradi Alföld cím# újság 1862-ben 
arról számolt be, hogy egy n!nevel!-intézet növendékei Deák Ferencnek karácsonyfát 
állítottak, melynek minden ágán egy-egy általuk készített kézimunka függött. A magyar 
szépirodalomban a karácsonyfa 1866-ban, Jókai Mór ‘A koldusgyermek’ cím# 
karácsonyi tárgyú elbeszélésében jelent meg el!ször. 
A karácsonyfát kezdetben almával, dióval, ostyával, mézespogácsa-alakokkal és cukorral 
díszítették. A díszek készítésekor f! szempont volt az ehet!ség, a gyerekek fabontásakor 
nyalánkságként megették. Már az els! karácsonyfákon hajlított dróttal rögzített gyertyák 
égtek. A XIX. század vége felé már a csillogó díszek váltak a karácsonyfák összképének 
meghatározóivá. Üvegdíszek gyártására vonatkozóan 1848-ból származik az els! adat, 
nagybani el!állítása Németországban már a század végén elkezd!dött.  
 
(www.blogspot.com) 
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ÉS MOST JÖJJÖN EGY-KÉT CSERKÉSZIES HÍR IS:                 
 
Mint tudjátok a 2-es számú Bodnár Gábor CserkészCsapat idén kezdte 7. évét, mint 
hivatalos csapat. El!tte csak szórványcsapatként voltunk elismerve, mert olyan kevés volt 
a számunk. Idén már 80 cserkész iratkozott be a csapatunkba. Ez hatalmas szám. Íyg 
most mi vagyunk az egyik legnagyobb csapat a New York-i körzetben. Mindezzel 
nagyon sok munka és elkötelezettség járul. De van egy dolog ami nélkül mindez sosem 
jöhettett volna létre: Mi mind a nyolcvanan úgy hisszük, valljuk és élünk hogy a 
magyarságunkat szolgáljuk. Mi mindannyian emberebb ember és magyarabb magyar 
akarunk lenni. (itt jegyzem meg, hogy nemcsak mi cserkészek, hanem a minket támogató 
szül!k is ezt az elvet szolgálják.) Így a Bogáncs Sári riportere körbejárt és megkérdezett 
minden örsöt és néhány vezet!t, hogy !k miért cserkészek és szerintük ki a jó cserkész. 
Íme a válaszok: 
 
‘Ki a jó cserkész?’ kérdésre a kisraj örsei így feleltek: 
Majom !rs: “ A jó cserkész kedves mindenkihez.” 
Mókus !rs: “A jó cserkész segít a többieknek és tiszteli !ket.” 
Bálna !rs: “A jó cserkész a Bodnár Gábor Csapata. A jó cserkész az, aki okos, er!s és 
jószív#.” 
Tigris !rs: “A jó cserkész jár cserkészetre, tanul, hordja a cserkészruhát, magyarul beszél, 
mindig betartja a cserkész szabályokat.” 
Gepárd !rs: “A jó cserkész a Gepárd !rs és Bodnár Gábor csapata. A jó cserkész segít 
nagyon sokat, semmi rosszat nem csinál, hallgat, kulturált, magyarul beszél, ápolt és 
tiszta, nem káromkodik, készen áll (“Légy Résen”) szereti a természetet és nem lop.” 
 
‘Miért vagy cserkész?’ kérdésre a nagy raj !rsei és a vezet!k így feleltek: 
Alligátor !rs: “Mert egy csomó klassz dolgot csinálunk.” 
Kolibri !rs: “Sok barátom van és szeretek táborba menni.” 
Cápa !rs: (még mindig várjuk a válaszaikat – szerk.) 
Búbosbanka !rs: “Mert tetszik, klasszak a táborok, magyar vagyok és jó a cserkészet, 
klassz és okos az !rsvezet!.” 
Puma !rs: “Tisztességes ember vagyok, szeretném folytatni a magyar kapcsolataimat, jó 
barátok vannak, ne veszítsem el a magyar nyelvet, büszke lehessek a magyarságra, 
klasszabb ember legyek, mint az átlag, klassz dolgokat csináluk.” 
 
Edit: “a gyerekeim miatt” 
Miki: “Cserkész vagyok, mert az az életem legklasszabb része ;-)) Egyszerre lehetek 
magyar, jóra törekv!, játékos, foglalkozhatok fiatalokkal és eljuthatok a világ legjobb 
táboraiba.” 
Adri: “Tisztességes magyar emberekkel lehetek együtt, és köthetek barátságokat távol az 
anyaországtól. Ápolhatom a magyarságomat.” 
 
 
(Kérem azokat, akik még nem válaszoltak a kérdésekre SÜRG"SEN adják le 
válaszaikat!!!!!!!) 
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A sok sok jó hír között egy szomorú eseményr!l is be kell számolnunk. Bognár Ági néni 
(Bodnár Gábor felesége) 2009 november elsején 77 éves korában meghalt. Ági néni 
1931-ben született Magyarországon. A II. Világháború után aktiv résztvev!je és egyik 
vezet!je lett a külföldi magyar cserkészetnek.  Vezet!i munkájával, szül!i és 
cserkészbaráti tevékenységével példát mutatott mindannyiunknak! Ági nénit fájó szivvel 
gyászolják a cserkészek világszerte. Isten veled, Ági néni! 
 

                                         
 
 
 
 
És egy jó hír a végére: egyre többen álltok neki az olvasópróbának is. Csak így tovább!! 
Ne feledjétek: 2010-t!l kezd!d!en nem mehet az táborba, aki nem teszi le a 
korosztályának megfelel! szint# olvasási gyakorlatot. Részletekért forduljatok Erdei 
Annához vagy Fogarasi Mikihez. 
 
 
 
A találós kérdések megfejtései: 
1. keszty# 
2. hó 
3. felh! 
4. pince 
 
 

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN A 
BOGÁNCS SÁRI SZERKESZT!SÉGE!! 

 
Jó munkát! 

 
Erdei Anna, cst.                                                      Gyenge Adrien, fcs. 

 
 


