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Programjaink

Szeptember 1.
Apáknapi ebéd,
Magyar Központ,
Wartirna
Szeptember 2.
63. Cserkésznap,
Parma, OH
Szeptember 14 - 16.
Őszi tábor,
Camp Kinkora,
Kanada
Szeptember 21 - 23.
Akadályverseny,
Kastl
Október 19 - 21.
FraMaHaj őszi tábor,
Schneppenbach
November 3.
Cserkészbál,
Montreál
November 3 - 4.
Tisztikonferencia,
Buffalo, NY
November 10.
45. évforduló gála
előadás - regös
csoport,
Lakewood, OH
November 16 - 18.
Vezetői és
vándorkonferencia,
Európai kerület
November 17.
Cserkészbál,
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Ottawai kiscserkész tábor
A Kölcsey Ferenc cserkészcsapat kiscserkészei
élménydús hétvégén vettek részt, melynek
keretmeséje A só című népmese volt. A gyerekek
szánkóztak, hóembert építettek, kézműves
foglalkozásokon vettek részt, illetve népdalokat,
néptáncokat tanultak. A szervezők egy szabadtéri
forgószínpaddal is készültek a kiscserkészeknek,
majd ezután mindenkit egyesével elvittek a
sómanók, ahol különböző próbákat kellett kiállniuk
a gyerekeknek. *Tovább a cikkhez*

Erdei karácsony Nürnbergben
A cserkészek őrsönként vonultak csendben a
sötétedő erdei ösvényen, majd rátaláltak a
tisztásra, ahol a fiúk fát gyűjtöttek és jászlat
építettek. A lányok eközben madáreleséggel
díszítették fel a karácsonyfát. A szülők alkalmi
kórusa citeraszó kíséretében karácsonyi énekeket
dalolt, majd mesét hallgathattak a kicsik. Amint
elkészült a jászol, megkezdődött a népi színjáték.
Sokat énekeltek, volt, aki verset szavalt, valamint

The Westin,
Princeton, NJ
December 7.
Mikulás est,
Cleveland
December 8.
Mikulás piknik,
Cserkészpark,
Warburton, Australia

Kalkuttai Szent Teréz életútjával, hitvallásával
ismerkedtek meg. A program cserkészkörrel zárult,
ahol a szülők körbevették gyermekeik
körét. *Tovább a cikkhez*

Kelet-Kanadai téli
események
Kelet-Kanada cserkészei nem unatkoztak
a tél folyamán, sok-sok színes
elfoglaltságot szerveztek. A hamiltoni
magyar közösség nagy cserkészei Centre
Wellington területén táboroztak. A
keretmese a Ferenc József-föld
felfedezése volt az Osztrák-Magyar
Monarchia északi-sarki expedíciója során.
A montreali Szent Margit és Szent László
csapatok is élményekben gazdag tábort
tudhatnak maguk mögött, valamint az
ottawai kiscserkészek is remek három
napot töltöttek együtt a téli természetben.
A torontói csapatok egy cserkészparkban
táboroztak, ahol vonat vagonokban
aludtak. A sok-sok tanulás és móka
folytatódott a farsangi és disznótoros
bálon, valamint a Magyar Ház nyílt
napján. *Tovább a cikkhez*

Innsbrucki farsang
A mulatságra a csapat a tiroli
tartományban élő minden magyar
családot várta, nem csak a cserkészeket.
A résztvevők megismerkedhettek a
magyar farsangi szokásokkal,
népdalokkal, népi játékokkal. Interaktív
programokkal készültek, és a szülőkön
kívül a nagyszülők jelenlétének külön
örültek a szervezők. Mindenki nagyon jól
érezte magát a farsangi bálon, és ez is
csak azt támasztja alá, hogy az innsbrucki
cserkészek milyen fontosnak tartják a
hagyományok ápolását és továbbvitelét a
következő generációnál. *Tovább a
cikkhez*

60. évfordulós CSBK ebéd
A Cserkész Barátok Köre (CSBK), a

clevelandi cserkészcsapatok fenntartó
testülete idén ünnepli megalakulásának
60. évfordulóját. Ennek örömére
cserkészebédet rendeztek, ahol
finomabbnál finomabb falatokkal
örvendeztették meg a résztvevő tömeget.
Több, mint 250 adag ebédet szolgáltak fel,
valamint minden széken ajándékul várta a
vendégeket egy liliomos mézeskalács.
Nagy-nagy köszönet illeti a támogatókat,
akik nélkül nehéz lenne a sok színes
program, tábor megszervezése. Az ebéd
után diós tortával ünnepeltek, majd
tombolasorsolással zárták az
eseményt. *Tovább a cikkhez*

Évforduló Berlinben
A 86. sz. Apáczai Csere János
Cserkészcsapat 20. évfordulóját
ünnepelték a berlini magyar nagykövetség
épületében. Felavatták az új
csapatzászlót, melyet a berlini magyar
szervezetek vezetői felszalagoztak a
szervezetek közötti barátság és kölcsönös
támogatás jegyében. A csapat ezután 20
érvvel készült, hogy miért is jó berlini
cserkésznek lenni, majd egy kvíz során a
közönség felmérhette
cserkésztudományát. A látogatók egy
lufierdőben tekinthették meg a csapat
életének legjobb pillanatait, majd az
esemény végén a léggömböket szélnek
eresztették a Brandenburgi
kapunál. *Tovább a cikkhez*

Los Angeles-i farsang
A nagycserkészeknek magyarórával
kezdődött a nap, a kiscserkészek ezalatt a
farsangról tanultak, álarcokat készítettek,
és új dalokat gyakoroltak be. Finom
szalagos fánkkal koronázták meg az
eseményt, majd a kicsiknek
következhetett a bál farsangi jelmez
bemutatóval, a nagyok pedig Turulmadár
próbán vettek részt. Elutaztak Los
Angeles ikonikus felhőkarcolójához, és
felmentek a 310 méter magas kilátóba,
ahonnan egy emeletnyit üvegfalú
csúszdán csúsztak le, ezzel kiállva a
bátorságpróbát. *Tovább a cikkhez*

Európai regös tábor
Idén 40. alkalommal tartották meg a
Tinódi Lantos Sebestyén Regöstábort,
ahol 150 résztvevő ünnepelt. A regös
cserkészet a hangsúlyt a néprajzi,
népzenei és néptáncos ismeretekre
helyezi, mindezt a cserkészet játszva
tanulás módszerével igyekszik átadni. A
táborban a résztvevők a 9 nap alatt
rengeteget táncoltak, énekeltek, de
lehetett hímezni, faragni, tojást festeni is.
Az esemény már hosszú évek óta jelent
találkozási helyszínt a nyugat-európai
cserkészek számára, ahol a sok-sok
közös élményen kívül magyar gyökereiket
is ápolni tudják. *Tovább a cikkhez*

A szüret és a szüreti mulatság hagyományai
A szüret a különböző történelmi korokban mindig többet jelentett egyszerű
munkánál. Ünnepnek számított és számít ma is, hiszen egy egész évi munka
gyümölcsével szembesül a szőlőművelő.
A szüret a XVI. és XVII. században igazi sátorosünnep volt, melyre még a hadviselő
vitézek is hazasiettek. Városaink statumai szerint szüret idején még a törvénykezés
is szünetelt!
A szüret menete egyszerű volt: kisebb birtokosoknál kalákában szedték le a szőlőt,
rokonok, ismerősök segítettek be, akiket a gazda látott el ebéddel.
Elmaradhatatlan volt a pogácsa, pálinka, lacipecsenye, gulyás és a bor. A nők
szedtek, a férfiak puttonyoztak. A szedők (lányok, asszonyok) görbe késsel,
kacorral (szőlőmetsző kés), vagy metszőollóval vágták le a fürt nyelét. Minden
puttonyos kezében ott volt a frissen vágott vessző, melyre minden puttony szőlő
után egy-egy rovást faragtak. A szedők mögött, kezében kis pálcával, a pallér
csapkodta a leveleket - ügyelve arra, hogy sor ki ne maradjon, tőke szedetlen ne
legyen -, továbbá irányította a munka menetét is. A puttonyból a szőlőt a terhesbe
öntötték, amely mellett ott álltak sorban a gyerekek, és három-négyágú karókkal, az
úgynevezett csömöszölővel zúzták a szőlőt. A szüret végeztével felcsendült a
végzésnóta, a szekereken hazavitték a terhest és az embereket.
Szüretkor megélénkült a szőlőhegy. A munkavégzés alatt is jellemző volt - közösségi
munka lévén - a tréfálkozás, az éneklés, a hangoskodás.
Utána azonban valódi ünneppé alakult a nap. A szüretelők a végzésnapon a hegyről
levonulva szüreti koszorút vittek a vállukon. Ez a koszorú fém, vagy favázra aggatott
szőlőfürtökből állt, amelyet búzával, vagy szalagokkal, esetleg borosüveggel
díszítettek. A feudalizmus idején a menet ilyenkor a földesúr házához vonult
köszönteni. Itt a dolgozók verses rigmusokat mondtak, melyekben szót ejtettek a
gazda fukarságáról, vagy jószívűségéről is. A földesúr ezután megvendégelte

munkásait, s este általában táncos mulatságot is tartott.

Forrás: sokszinuvidek.hu
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