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Programjaink december hónapban
December 6.

Csapatmikulás

December 15.

Cserkészmise

December 21.

Csapatkarácsony

Hóbagoly őrsi portya
Emlékszem rá, a portya előtti estén sírva búcsút
vettem a számítógéptől, majd nyugovóra tértem.
Reggel, amikor felkeltem, nagyon nehezemre
esett, hogy időben a templom elé érjek, ezért kis
késéssel bár, de oda is értünk. Aztán
tömegközlekedéssel elmentünk a Keleti
pályaudvarig.
Fölszálltunk a vonatra, s nem telt bele sok idő,
hogy mindenki elővegye a mobiltelefonját, de
az őrsvezetőnk azonnal ránk szólt. Hatvanban
átszálltunk egy másik, kis piros vonatra. Az
Intercity után kicsit kellemetlen volt a sok
zötyögés.
Leszálltunk
a
vonatról,
a
somoskőújfalui állomáson, és elindultunk, hogy
fölérjünk időben a hegyre, ahol az őrsvezetőnk
rokonának egy kis nyaralója volt. Onnan a
somoskői várhoz kirándultunk, ahol először
nagyon megijedtünk, mert kiderült, hogy az
útlevelem és a személyi igazolványom is otthon
maradt. Szerencsére hamar rádöbbentünk, hogy
Szlovákia az Európai Unió tagja, ezért nem is
volt szükség rá. Megnéztük a vár aljában lévő
bazaltorgonát, ami egy nagy bazaltsávokat
alkotó sziklafal. Onnan visszamentünk a
nyaralóba, ahol meghámoztuk a krumplit meg a
hagymát.
Ebből
rablóhúst
készítettünk
vacsorára. Miután megettük, még sokáig
beszélgettünk, majd aludni tértünk.
Reggel a fél kilences misére mentünk le a
faluba, ahol a plébános atya külön megemlítette

a mise végén, hogy üdvözli a cserkészeket.
Végül vonattal hazamentünk a Keletibe.
Összességében nekem nagyon tetszett a portya.
Keszthelyi Gábor (Hóbagoly őrs)

Télapó
A tél és az apó szavak a finnugor időkből
származnak. Elterjedt
nézet, hogy a Télapó
kommunista szóalkotás,
ami ebben a formában
téves feltételezés. A
Télapó kifejezés a 20.
század első harmadában
keletkezhetett, már a
két világháború között
is a Mikulás szó
szinonimájaként használták.
A kommunista diktatúra valóban erőszakosan
előtérbe tolta a kifejezést, ám egyeduralma csak
a Rákosi-rendszerre terjedt ki, amikor kötelező
volt használata. Ezután a gyermekkönyvek és a
folyóiratok vegyesen emlegették a Mikulás és a
Télapó szavakat.
Szemben a fenyőünneppel – amely nem tudott
gyökeret ereszteni – a Télapó kifejezés beépült a
magyar nyelvbe, számos gyermekdal, vers,
mondóka és mese révén pedig a most felnövő
generáció is megtanulja. Az erőltetett használat
miatt az a benyomás alakult ki, hogy a kifejezést
azért alkották, hogy megfosszák december 6-át
vallásos jellegétől, ám a valóságban a
kommunista diktatúra nem feltalálta, „csak”
használta a Télapót.
Forrás: http://www.mikulasfalva.com/

