
 1

Bogáncs  Sári 
A 2.sz. Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele – 2007 MÁR. #005  

 

Sziasztok! 
Itt a március vége és a Bogáncs Sári késéssel jelentkezik. Azon gondolkozom, hogy. milyen 
indokot hozzak fel. Igazából azért nem tudtam írni, mert elrabolt a török és csak most 
engedett el, mert olyan hangosan kiáltottátok  az új csatakiáltást. 
 
Dugovics Tituuuuuuuuuuuussz 

Nándor! Fehérvár! 
Gyere török! Magyar vár! 

Hunyadi! Hunyadi! Rá-rá-rá!   Hajrá! 
 
Majd később, a nagy hóviharban eltévedtem, mint az az amerikai ohio-i cserkész, aki 
elkóborolt a cserkésztáborból. Ő megkerült pár nap múlva, míg én csak hetekkel később 
kerültem számítógép közelébe. Vajon ki tudod találni, hogy melyik cserkésztörvényt 
szegte meg az az amerikai fiúcserkész?  
 
Mindezek után miután hazaértem , olyan sokáig tartott felvarrni az új cserkészjelvényt, hogy 
elfelejtettem újságot írni. Sőt! Amikor felvarrtam olyan sokáig gyönyörködtem benne, hogy 
elfelejtettem írni.  Te is felvarrtad már a jelvényt? Úgy néz ki, mint egy magyar korona, ami 
körül 8 cserkészliliom van, a 8 kül- és belföldi magyar cserkész szövetség összefogását 
jelképezve. Az új jelvény az egyenruha állandó része lesz, a cserkészing BAL zsebére kell 
rávarrni. Ha még nem kaptál jelvényt, akkor a most következő cserkészeten ad az őrsvezetőd 
majd. Mostantól kezdve, a világ bármely részén lévő magyar cserkészek egyforma jelvényt 
fognak viselni. 
 
Aztán kifogyott a kávé otthon és nem volt energiám házi feladatokat csinálni.  
 
Majd Celtics meccseket néztem, hogy nyerjenek. Ezért is nyernek mostanában, mert én 
is szurkolok nekik. Minden meccsüket megnézem, és ezért nem jut időm újságot írni.  
Most úgy érzem magam, mintha én is egy Karinthy műben szerepelnék, mint az a diák, 
aki nem készült az órára és kifogásokat keres. Ki ismeri a könyvet? Érdemes elolvasni.  
 

Ha tudod a könyv címét, kérlek, írd meg és tedd bele az 5-LET Ládába! 
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De most nézzük sorba, hogy mi is történt márciusban. 
 
Mint mindig március is gyorsan eltelt, mert olyan eseménydús volt. Először is 
voltak vendégeink, akik meglátogatták a csapatunkat. Minden pár évben az 
idősebb vezetők körbejárják a csapatokat, hogy megnézzék, hogy megy a 
cserkészet. Bostonban, most voltak először és nagyon érdekelte őket egy ilyen új 
csapat munkája. Hozzánk Fischer Viktor cscst és Bodnár Ágnes cscst     
(B.G. lánya) jött el. Nagyon tetszett nekik a csapatunk, a fegyelem, az egyenruha 
viselés, a szeretet, amivel a vezetők a cserkészekkel foglalkoznak. A látogatás 
emlékére kaptunk egy B.G. emlékszalagot Bodnár Ági nénitől.  
 

     
 
Javasolták, hogy minden őrsnél legyen őrsi zászló, legyenek őrsi indulók, jól 
menjen a csatakiáltás, és legyen titkos őrsi jel. 
 
Én úgy tudom, hogy egyik őrsnek sincs titkos jele. Jó lenne, ha kitalálnátok 
egyet. Csak nehogy megint a Puli Őrs stréberkedjen. Hisz mostanában mindig ők 
nyernek.  
 
Vajon melyik őrs tudja kihívni a Puli Őrsöt egy jó titkos jel és őrsi induló versenyre? 
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A március 15-i ünnepség jól sikerült, a Pulik szépen furulyáztak, a Pingvinek 
elszavalták a Nemzeti dalt, a Búbosbankák szépen énekeltek, és sok 
kiscserkész elénekelte a Gábor Áron rézágyúja és az Esik az eső, ázik a 
heveder c. dalokat.  

 

 
Még magyarországi újságban is szerepeltünk.... Íme az újságcikk részlete, amit 
Miki talált meg a Magyar Nemzet című újságban: 
  
"Az Egyesült Államokban élõ magyarok körében tulajdonképpen már vasárnap 
megkezdõdtek az 1848-as szabadságharcra emlékezõ ünnepségek. Bostonban 
a Massachussettsi Magyar Egyesület rendezett elõször ünnepséget verssel, 
cserkészprogrammal…”       HURRÁ ez mi vagyunk! 
 

           
 
Külön dícséretben részesítem Pitlik Peti-t, mert ő volt az egyetlen cserkész, aki tudta  

  
Cs 2 = E 2 + M 2                    megfejtését:  

 

CSERKÉSZ = EMBEREBB EMBER ÉS MAGYARABB MAGYAR 
 
A versrészlet megfejtésére 2 válasz érkezett: Badics Emi a Búbosbanka Őrsből 
és Badics Dóri  a Puli Őrsből. Dóri leírta az egész verset. Szabó Lőrinc: Esik a hó 
c. verséből idéztem. Íme a versrészlet megint:  

“…lisztet rendel a malomba, 
Lisztjét szórja égre-földre, 
Fehér lesz a világ tőle. 
Lisztet prüszköl hegyre-völgyre…” 
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A dal részlet az egyik kedvenc dalunk volt, amit még a kiscserkészek is nagyon 
jól ismernek. Örömmel láttuk, hogy mind a Búbosbanka, mind a Puli őrs ügyesen 
megfejtették a dalt, ami a ‘Falu végén van egy ház’ volt. Örömmel tapasztaltam, 
hogy az egész raj elénekelte és eljátszotta a dalt. Elárulom, hogy ennek a dalnak 
a dallamára el lehet énekelni a magyar ábécét. Ezt cserkésztáborokban tanítják 
az énektanárok és a csattanó sora így hangzik: “Tessék tudom az ábécét!” 
Vajon van vállalkozó kedvű őrs, aki megpróbálja elénekelni ezt a változatot? 
 

 
Ez elmúlt szombaton váratlanul nagy hó esett, ezért hóembereket építettünk. A 
legnagyobbat, amit a cserkeszpapák építettek, elneveztük Attilának, és ő is 
végignézte a zászlófelvonást, sorakozót stb. Az őrsök a saját őrsi állataikat 
faragták ki hóból, így Attila köré épült egy Pingvin, egy Búbosbanka, egy Süni, 
egy Nyuszi és egy Puli. A vezetők hivatalos szemlén nézték végig az állatokat és 
az őrsöknek egy tábla csoki is jutott (Csokimanó biztos erre járt).  
 

    
 

  fotók Tarcsa E.   
Mint ahogy már biztosan észrevettétek az újságban elrejtettem a találós 
kérdéseket, kihívásokat. Kérlek, fejtsd meg őket és tedd bele az 5-LET Ládába, 
az énekeket pedig elénekelheted vagy eljátszhatod a zászlólevonás előtt. 
 
A következő oldalon láthatsz egy igazi eredeti képregényt, amit Pitlik Peti rajzolt 
és szerkesztett. Olvassd el, és üzenhetsz Petinek ha van jó ötleted a 
folytatáshoz az újságon keresztül. 
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HíREK, IDŐPONTOK nemcsak cserkészeknek 
 
Szülői értekezletet tartottunk, amire sokan eljöttek, ezen átbeszéltük a tavaszi-
nyári táborokat. A legközelebbi a május 5-6 Nándorfehérvári csapattábor, amit 
mi magunk rendezünk itt a környéken. Erre a 3 nagy őrs (Puli, Pingvin, Búbos) 
minden tagját várjuk, mert ez lesz az éves cserkészpróba is!!!! Már 16 cserkész 
jelentkezett, a többieket is várjuk! Nagyon jó lesz, mint a tavalyi 56-os táborunk! 
  
NE FELEJTSÉTEK! 
A nyári VK táborra (aug 2-12) április folyamán be kell küldenetek a tábori díj első felét, 14o USD-t. 
A csekkeket Hungarian Scouts Association - névre kiállítva, a következő címre küldjétek: 

Ms. Kathleen Forgach 405 International Dr Williamsville, NY 14221 

 
Végre KÉSZ a 2005-ös JUBI-tábor videója (Nagy Lajos király és a Lovagkor), 
nagyon szuper. A csapat is vett egyet, fogjuk is vetíteni részenként. Aki meg 
akarja rendelni, szintén a cserkészbolttól kérhet, vagy szóljon Editnek.  

 
Fotó: Washingtoni cscs. honlapja 

      KERESÜNK!    

 

Cserkészpapákat, akik szívesen segítenének nekünk ősztől a kiscserkész 
munkában. Nem kell hozza cserkészismeret, csak türelem, jókedv, gyerekszeretet. 
Ősztől 10 új cserkészre számítunk (2001-es születésűek), akiknek egyenlőre nincs 
vezetője. Már több Cserkészmama jelezte, hogy szívesen jön segíteni, most a 
Papákon a sor!   Áprilisban megkezdjük az új segítők kiképzését őszre.  
  
Akinek bármelyik Boskolás vagy cserkészfoglalkozásról vannak jó fotói, küldje be 
Annának, hogy az újságba betehesse. (drótposta címe abarbi76@yahoo.com ) 
 
Április  
14  Boskola + Cserkészet 
28  Boskola + Cserkészet 
 
Május  
5-6  Tavaszi Kistábor 
12   Boskola + Cserkészet, Anyák napja – cserkészebéd a mamáknak 
26   Boskola + Cserkészet – központi AKI, Filmore, NY 



 6

 
 

Pitlik Péter: “Koppány a kutya” 1. rész 

Hm…..  
Lajoska, kik 
azok a 
cserkészek? 

Cserkészek?... 
Egy csapat 
Magyar, aki 
együtt dolgozik! 

Sereg?? 

Nem!!! Játszanak is! Mint egy 
Magyar 
Fieszta’? 

Nem!! 
Inkább a 
kettö 
együtt. 

Szóval egy 
Magyar 
hadsereg, 
aki 
bulizik! 

Sziasztok 
Cserkészek! 
Én vagyok 
Lajoska, és ez 
itt a kutyám, 
Koppány. 


