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JÓ MUNKÁT! 

 
Ahogy itt ülök és írom ezt a cikket, azon gondolkozom, hogy milyen aktuális is a 
cserkészek üdvözlő köszöntése ‘Jó Munkát!’. Engem ez biztatással és energiával tölt el, 
főleg akkor, amikor fáradt vagyok, és sok dolgot kell véghezvinnem. Most is ez történt 
velem. A parancsnokunk küldött egy drótpostát nekem a MI cserkészújságunkról. 
Kérdezte, hogy mikor fog megjelenni, mert hát hiába várta a hónap elején nem jött meg az 
újság? ‘Jó Munkát’, írta Miki, amikor befejezte a levelét. Ez olyan volt, mintha egy kis 
energiát adott volna át e-mailen keresztül, hogy be tudjam fejezni az újságot. Íme! – Anna -  

          * * *  
Olyan sok dolog történt Sári utolsó számának megjelenése óta! Nézzük sorba mi minden! 
 
Karácsony környékén volt a szép karácsonyi műsorunk a Boskolával együtt, amire 
rengetegen jöttek el! Ügyesen szerepeltünk, egy Betlehemest adtunk elő. Utána volt egy 
nagyszerű ebédünk, amit Kovács István 120 emberre főzött és mi szolgáltunk fel. Mind 
elfogyott – nyam-nyam! Elég pénz gyűlt össze, hogy mehessünk kirándulni a csapattal.  

Kösz mindenkinek! 
 

     Szasz JA fotoi                           
              
 
Azután VÉGRE eljött a Karácsony napja is! Remélem mindenki azt kapott Jézuskától, 
amit kért: cserkészinget és nyakkendőt, hátizsákot és sátrat, cserkészbicskát, és minden 
más jó dolgot. Ha kaptatok könyvet is, elkezdtétek már? Magyarul is tudtok olvasni? 
 



Január 6-án és 7-én volt a Kodályhétvége, ahova több bostoni cserkész elment. Egy kis 
összefoglalót olvashattok róla a 4. oldalon, Fogarasi Miki és Pándi Réka körzetparancsnok 
irták. Míg páran a Kodályhétvégén voltak, addig az itthon maradottaknak összevont 
cserkészóráik voltak. A Puli őrs a Süni őrssel volt együtt és a nagycserkészek vezették le a 
Sünik óráját. A nagyok kipróbálhatták vezetői képességüket és a 3. cserkésztörvényt, míg a 
kicsik gyakorolták a 7. törvényt. Emlékszel rájuk?   
 

  (MTI foto) 

TT:      A múlt hétvégén rendeztük meg a Téli Túránkat. Hát hó az nem sok volt, de 
hideg, az bőven. BRRRRRRR!!!! Mivel a cserkész leleményes és talpraesett, így István 
nagyszerű akadályversenyt rendezett a számunkra. Emlékeztek a krokodilra? És a kicsik 
a mondókára?     

    Hóha-hóha-hóha-hó!   Hol vagy már te lusta hó?  
    Gyere-gyere-gyere már!  Minden cserkész téged vár! 

          * * *  
Miközben mindezek történtek sok cserkészvezetőnk vizsgázott az egyetemeken és a 
gimnáziumokban. Ezekhez mind sok energia és munka kell. Bizony jól esik egy kis 
biztatás, amikor valaki Jó Munkával köszönt minket.  

 (PSSSZT: az újság végén megtalálod, hogy hogyan köszönj vissza.) 
 

          * * *  
TALÁLÓS KÉRDÉS 
Mivel a múltkor a karácsonyi daloknak nagy sikere volt, főleg a szaloncukrok miatt, amit 
jutalmul kaptatok a dal elénekléséért, íme megint itt van egy dal, amit ki kell találnotok. 
Az őrsi foglalkozások után, a rajfoglalkozás alatt énekeljétek el az őrsvezetőtökkel 
együtt. Természetesen a jutalom most sem fog elmaradni! 
 
 

 
Szülinaposok: ISTEN ÉLTESSEN SOKÁIG - FÜLED ÉRJEN BOKÁDIG! 

Sándor Marci – Jan 1, Fodor Karcsi – Feb 17, Rasmussen Anna – Feb 18, Olland Marie – Feb 20 
 
 



 
 

              
 
Nagycserkészeinknek: 
Fordítsd le és tedd bele az 5-LET Ládába a megfejtésed. A jo megfejtők sorsoláson vesznek részt.  
 

 

Egyik olaszóra sodrán,  

Ím a kérdés    
 
Hogy milyen nyelv ez a magyar, 

uEurópába hogy   ?
  
Elmeséltem, ahogy tudtam, 

Mire képes a 
    ,

Elmondtam, hogy sok, sok rag van 

S hogy némelyik mit    .
 

És a szókincsben mi 
  

A rengeteg árnyalat, 
Példaként vegyük csak itt: 

 
 

Elmondtam, hogy mikor    ,
Mikor mondom, hogy  
    ,

 

Részeg, hogy  nálunk,
 

S milyen, ha csak      . 
 
Miért mondom, hogy 
  
 

 

           A sétáló   
  

Miért éppen  
  ?

 

Kiscserkészeinknek:  
Színezd ki és írd a vonal mellé a 
cserkészruha részeit. Vidd el a kész 
rajzot az őrsvezetődnek, hogy 
átnézzétek, és a legjobbakat tegyétek 
bele az 5-LET Ládába. A legjobbak 
bele fognak kerülni az újság következő 
számába. 



          Beszámoló a Kodály Hétvégéről:                    
 
Idén tizenharmadszor került megrendezésre ez az esemény. Jelentősége, hogy két nyári tábor között 
félidőben újra összehozza egymással a NorthEast csapatainak cserkészeit. Idén is eljöttek a 
házigazda Brunswick-iakon kívül Garfield, Boston, New York és Washington cserkészei, három 
korcsoportban (5-9 évesek, 10-13 és 14+) közel 80 tag vett részt. A kicsiknél 20 gyerek jött el, sokan 
már visszatérő résztvevők. Idén Emese (Dóri-Juli-Emi MAMÁja) és Ildi (Bea-Kristóf-Domos-Bence 
MAMÁja) tanította őket. Énekeltek, furulyáztak, játszottak és mesét hallgattak. A középső 
csoportban 36-an voltak. Őket többek között Klára és Olga tanította furulyára. A nagyok 21 fős 
csoportja zenés előadást hallgatott Kodály és Bartók munkájáról, kézimunkázott, egy lakodalmas 
darabot (színjátszás és éneklés) tanult meg, valamint Mikivel furulyázott. 
Valamennyien részt vettünk közös programokon is. Láthattuk milyen és hogyan szól a tilinkó, 
doromb, hegedű, kontra, ütőgardon és tekerő. Egy közös akadályversenyt is tartottunk, egy közeli 
parkban. Szombat este tábortűz volt. Ennek a meséje a népzenegyűjtés egykori nehézségeivel 
kacagtatta meg a gyerekeket-felnőtteket, ahogy az ifjú Zoltán és Béla, mint iskolás nebulók először 
kerülnek szembe a gramofont még sosem látott és népdalozásukra maguk sem figyelő falusiakkal. 
Vasárnap a főpróbák és a még karácsonyi díszben pompázó Szent László templom magyar miséje 
után érkezett el a gála ideje, amin mindenki bemutatta a szülőknek, hogy mit tanult. Jó volt a 
szervezés és a hangulat. Jövőre megint jövünk, “úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt”! 
 

         Fodor Marta fotói   

       * * * 

 Őfelsége Bogáncs Sári eljött a Boskolába, láttátok? Megsimogattátok? 
 

És végül, de nem utolsó sorban. 1456-ra emlékezünk idén és az akadályverseny témája is 1456 lesz. 
Itt elinditunk egy 4 részes képregénysorozatot, hogy jobban megismerjétek a magyar történelemnek 
ezt a nevezetes eseményét. Ez lesz az idei központi AKADÁLYVERSENY (május 26-27) témaja is! 


