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Kedves cserkészek, új cserkészek és Tisztelt szülők! 
 
Köszönöm, hogy újra eljöttetek és beírattátok a gyermekeiteket cserkészetre és köszönöm nektek, 
régi cserkészek, hogy újra beíratkoztatok. Ti most a Bogáncs Sári újság éves előzetes számát 
tartjátok a kezetekben, ami havonta jelenik meg mindig tele újdonságokkal, beszámolókkal, 
fotókkal és a gyerekek írásaival. Ezt az újságot megtalálhatjátok a weboldalunkon is: 
http://www.boskola.org/cserkeszet/ 
Természetesen kiküldjük drótpostán keresztül is, és odaadjuk a gyerekeknek a 
cserkészfoglalkozások vegén. 
Az újság nagyon sikeres; sok hasznos tanács van benne cserkészeknek és szülőknek egyaránt. 
Cserkészek és vezetők írják az újságot. Ha van jó ötletetek, tanácsotok az újsággal kapcsolatban 
(tartalom, szerkesztés, stb.) kérlek írjátok meg nekem (Anna) abarbi76@yahoo.com, vagy 
cserkészet alatt keressetek meg! Szivesen fogadok minden jó tanácsot, segítséget. 
Ime egy kis előzetes az újságból! 
 

                                           
 
 
Isten hozott benneteket, új és régi cserkészeket, kicsiket és nagyokat egyaránt! Őrülök, hogy újra 
találkozhatunk itt a Decordova Muzeumnál és elkezdhetjük a 2007-2008-as cserkészévet. Nagyon 
jó újra látni benneteket és látni néhány új arcot is.  



Ebben az évben is sok jó dolog vár rank! Mi, cserkészvezetők már egyszer leültünk megbeszélni 
az éves programot, ami igéretesen jól hangzik. Először is hadd mutassam be az új 
cserkészvezetőinket: A nagyobbak biztosan emlékeznek Támbor-Bene Csillára, aki 2 év szünet 
után ismét csatlakozik csapatunkhoz. Nagyon örülünk neki, mert Csillának hatalmas tapasztalata 
van, és kitűnő cserkészvezető. Kertész Kingát biztosan ismeritek látásból, néha-néha eljött 
hozzánk látogatóba és segített egypár előadáson kitűnő énekével. Kettő ún. rovert 
cserkészvezetőnk is van Gyurcsán Feri és Fűrész Gábor, őket pedig mindenki ismeri, hiszen ők 
cserkészapukák. 
A régi jó cserkészvezetők is itt vannak: Fogarasi Miki, Vámos Istvan, Tarcsa Edit, Felsővályi 
Olga és jómagam, Erdei Anna.  
Úgy tűnik ebben az évben sok kis új örs alakul a Süni és a Nyuszi örs mellett, és  persze maradtak 
a nagyok, úgy mint a Puli, Pingvin és Búbosbankák.  
Sajnos meg kellett válnunk pár vezetőtől is, mint Csizmadia Ritától, aki gimnáziumi tanulmányait 
fejezi be és készül az egyetemi felvételeire. Meg kellett válnunk Felsővályi Klárától, aki New 
York államban folytatja egyetemi tanulmányait, és Mészáros Andrástól, aki Angliába költözött 
tanulni. 
Itt van egy kis előzetes az éves programból:  

- Kenutúra - természetesen nem maradhat ki a hagyományos kenutúrával egybekötött 
akadályverseny, ahol az örsök megmutathatják erősségüket és vizi-rátermettségüket.  

 

                                
       
- Őrsi kirándulásokat is tervezünk ebben az évben. Tervek szerint mindenki az 

őrsvezetőjével egy kiránduláson vesz részt, ami lehet biciklizés, hegymászás, gyalogtúra, 
vagy amit akartok… 

- Karácsonyi műsor, ahol a cserkészek hagyományosan betlemehes jatékokat adnak elő, 
folytatatva a magyarországi hagyományokat. 

- Februári (téli) kirándulás is szerepel terveinkben, de csak akkor, ha esik a hó és fehér lesz 
az utca, a város és csak a Sári kutyának az orra hegye marad fekete. 



                                      
- Farsang is lesz, ami olyan de olyan népszerű gyerekek és felnőttek körében egyaránt. (Én 

persze mindig otthon felejtem a jelmezem, igy csak zsűri lehetek ☺) 
- Idén végre cserkészbál is lesz, amit olyan régóta várok. Körülbelül 3 évvel ezelőtt volt az 

első bosztoni cserkészbál. 
- Tavaszi kirándulás is lesz, ahol igazán úgy élünk majd, mint igazi cserkészek; kint a 

szabad természetben. Nagyon remélem, hogy iden 3 napos lesz és még több cserkész 
ügyességi feladatokat tudunk megcsinalni.  

 

       
 
A Sári következő számában olvashattok nyári beszámolókról, úgy mint a három hetes ÖV 
táborról Magyarországon, Dobó táborról, VK táborról, és a személyes emlékeitekről, ami a 
nyáron történt veletek.  
Ha vannak fényképeitek, élményeitek, beszámolótok, vagy egy nagyszerű hírt szeretnétek 
megosztani minden cserkésszel, vagy üzenni akartok egy örsnek vagy egy cserkésznek – akár 
rovásírással is - kérlek írjátok meg nekem (Anna) abarbi76@yahoo.com cimre. Örömmel fogadok 
minden drótpostát. 
 
Találkozunk a jövő héten szombaton a szokásos helyen és időben! (Szeptember 8-án, 
Lexingtonban 12 órakkor.) 
 



Jó Munkát! Erdei Anna, st.               

                                     


