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Bogáncs  Sári 
 

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele – 4. évfolyam 2010 május 
 
Kedves cserkésztestvérek! 
Nagy nap ez a mai: most ünnepeljük a Boskola 10. évfordulóját. Gratulálunk a Boskola 
tanárainak a kitűnő és kitartó munkájukhoz. Köszönjük nekik azt a sok türelmet és 
végtelen időt, amit a gyerekekre áldoznak. Nélkülük a cserkészet is nagyon nehéz lenne.  
Pár év múlva a bosztoni cserkészcsapat is ünnepelni fogja a 10 éves évfordulóját. Idén mi 
cserkészek a magyar cserkészet 100. évét ünnepeljük, amire nagy erővel kell készülnünk. 
Igen! A JUBI dátuma egyre gyorsabban közeledik: augusztus 5 – 15. Nagy örömömre 
szoljál, hogy a Turul Rajból szinte mindenki megy! Mi szebb es nagyobb busszal 
megyünk mint a Clevelandiek!  
Hadd emlékeztesselek benneteket, hogy mit is kell megcsinálnunk addig is: 
* Egyénileg: 

• ismerned kell a keretmesét 
• írnod kell egy fogalmazást a Főcserkész Úrnak arról az élményedról amikor 

igazán megértetted és átérezted, hogy mit jelent magyar cserkésznek lenni. 
          Terjedelem:   10-12 éveseknek: legálabb egy gépelt/nyomtatott oldal 
    13-15 éveseknek: legálabb másfél gépelt/nyomtatott oldal 
   16-18 éveseknek: legálabb két gépelt/nyomtatott oldal 
• ismerned kell sok-sok népdalt 

 
* Őrsileg: 

• tervezz tábori építményt, hozz táborhely díszítéshez anyagokat 
• készíts a tutajépítéshez tervet 

 
* Csapatilag: 

• időkapszulához hozzál tárgyakat 
• készíts egy emléktáblát azokról, akik a csapatodat alapították 
• csapatbemutató műsorszám 

 
Jó munkát a felkészüléshez!                                                           Erdei Anna, cst. 
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SZAVALÓVERSENY 
 

Idén is nagyon büszkék lehetünk a csapatunkra. Megint nagyon jól megálltuk a helyünket 
a New York-i körzeti szavalóversenyen. Az összesítésben 2.-ak lettünk. Nagyon szépen 
felkészült a bosztoni csapat. A csapatunkat ezek a cserkészek képviselték:  
Lány I - Badics Juli 
Fiú I - Gyuris Bence 
Lány II - Faye Gillespie, Badics Dori, Badics Emi 
Fiú II – Erdőssy Dániel, Fogarasi Domos, Barabási Dani 
Lány III - Bathó Michelle, Polgár Zita 
Fiú III - Fogarasi Kristóf, Fodor Károly 
Felnőtt korosztály: Fogarasi Mikós 
 
Mindannyian jól felkészülve, nagyon jó fellépéssel, és szabályos cserkészmegjelenéssel 
szerepeltek. Öröm volt nézni a komoly megjelenést. 
  
A következő helyezéseket értük el: 
Lány I - Badics Juli 2. hely 
Lány II - Faye Gillespie 1. hely 
Fiú II - Erdőssy Dániel 4. hely 
Lány III - Bathó Michelle 5. hely 
Fiú III - Fogarasi Kristóf 1. hely 
Felnőtt korosztály: Fogarasi Miklós 2. hely 
 
Mégegyszer gratulálunk a nyerteseknek és nagyon büszkék vagyunk rátok!!!! 
 
 
 

A FÉNYKÉPEK HELYE 
 
 
 

KÖRZETI TÁBORI BESZÁMOLÓ 
 
Ez a körzeti kirándulás jó volt, ugyan Bostonból nem túl sokan jöttek  >:( . Ott volt New 
York, New Brunswick, Garfield és Boston. Jó volt a táborhely, itt volt néhány éve egy 
csapat-táborunk is, talán emlékzetek? Viszont eléggé hideg, de túl lehetett élni. Az volt az 
egy rossz, hogy a végén szám háború helyett mentünk egy rövidecske portyára. 
Legközelebb jobb lenne ha Bostonból nem csak 6 ember jönne el! 
Fogarasi Domos 
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LEVÉL NEMECSEK ERNŐNEK – második rész: 
 

 

 
”Te, Ernő! Most, hogy így a fiúkról 
beszélünk, lehet, hogy jobb is, hogy az 
az író háromszor megfürösztött téged 
abban a regényben? Talán jobb volt 
eszmétől lázasan a hazáért meghalni, 
mint felnőni, és elveszíteni benne a hitet, 
vagy megélni, hogy a haza elveszejt 
téged? 

Haza, haza - nagy Há vagy kicsi? Hogy írjam, Ernő? Ha nagybetűvel írom, manapság azt 
mondják, magyarkodok, ha kicsivel, rám fogják, hogy áruló vagyok, és akkor az én 
nevemet is csupa kisbetűvel írják majd valakik. A valakik sokan vannak, s valahogy 
mindig megtalálják egymást. Nemrég óta van egy nagy találmány. Neked nagyon 
tetszene. Internetnek hívják, mindenki használhatja, hogy híreket olvasson, tanuljon, vagy 
üzenjen vele másoknak, és úgy van az, Ernő, hogy ma divat mindent kisbetűvel írni. 
Neveket, címeket, és az emberek annyi ostobaságot és aljasságot képesek írni egymásnak, 
egymásról - persze nem az igazi nevükön - hogy tulajdonképpen mindegy is, kisbetűvel 
írják a nevüket vagy nem, mert csak a név kötelez, a névtelenség semmire sem kötelez. 
Lehet, hogy ez egy olyan kisbetűs kor, és ez a világ csak a valakiké? 
Ugye, hogy nem úgy van az, Papuskám?! Ugye, hogy a HAZA nagybetű, csupa-csupa 
erős, hatalmas írásjegy? És a GRUND is? És az is, hogy, SZABADSÁG, 
EGYENLŐSÉG, TESTVÉRISÉG, meg, hogy BARÁTSÁG, BÁTORSÁG, BECSÜLET, 
ÁLDOZAT, MEGBOCSÁJTÁS? Ugye, mi azért így írjuk? Ugye, így? Na jól van, jól 
van. Te mindig meg tudsz nyugtatni ez ügyben. Látod, most is te adod a bizonyosságot, 
mint ajándékot, pedig ez a te születésnapod. Köszönöm neked. 
Ami pedig a korodat illeti, a századik születésnapot, rá se ránts! Tudod, halhatatlanoknál 
ez csak rigófütty. Boldog születésnapot, Ernő! Éljenek a Pál utcai fiúk, éljen a grund!” 
 
 
 
 
EGY KIS HUMOR: 

Honnan tudod, hogy magyar vagy? – részletek                 
 
*Amikor több tejfölt használsz, mint ketchupot. 
*Amikor azt mondják, hogy a magyar nyelv olyan, mint az orosz és a többi szláv nyelv és 
te részletekbe menően ecseteled a magyarok származását. 
*Amikor valamelyik rokonod Attila. Vagy József. Vagy János. Vagy László. Vagy 
István. 
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*Amikor szereted a Túró Rudit, de nem igazán tudod elmagyarázni a külföldieknek, mi a 

fene az, amíg ki nem próbálták.       
 
*Amikor nem beszélsz teli szájjal. 
*Amikor a vonat még el sem hagyta az állomást, de te már eszed a házi szendvicsed 
(általában egy fél paprika vagy paradicsom van benne és többnyire rántott hús). 
*Amikor tudod mi az a pogácsa/dobostorta/kürtőskalács/főzelék/túrógombóc és szereted 
is őket. 

     
 
*Amikor a Micimackó és a Flinstone család sokkal viccesebb szinkronizálva.  
*Amikor van névnapod, és senki nem érti mire jó az. 
*Amikor tudod, hogy minden zseninek vagy hírességnek van magyar kapcsolata, vagy 
csak szimplán magyar. 

*Amikor mindenkinek elmondod, hogy a Rubik kocka magyar találmány.  
 
*Amikor gyerekként folyton répát kellett enned, és arra a kérdésedre, hogy miért, a 
szüleid azt válaszolták, hogy azért,  hogy jobban tudj fütyülni. 
*Amikor boldog szülinapot kívánnak meghúzva a füled. 
*Amikor ha esőben állsz, megnősz. 
*Amikor a nagyid azzal "fenyeget", hogy ne vágj pofákat, mert úgy maradsz. 
*Amikor egy olyan nyelvet beszélsz, amit sehol a világon nem értenek, csak a magyarok. 
*Hogy ha MAGYAR templomba jársz, és MAGYAR eseményeket támogatol.... 
És a gyereked (és unokád) MAGYARUL is tudnak beszélni. 
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EGY KIS MAGYAR NYELVTAN… 
Avagy tudod-e ........ ki hogyan hal meg? 
 
Az aratóért jön a kaszás, 
A házmester beadja a kulcsot, 
A molnárt felõrli az élete, 
A szabónak elszakad élete fonala, 
A pék megeszi kenyere javát, 
A kertész a paradicsomba kerül, 
A postásnak megnyílik a mennyország 
kapuja, 
Az órásnak üt az utolsó órája, 
A kalauz eléri a végállomást, 
A prímásnak elszakad a húrja, 
A matróz az örök nyugalom tengerére 
hajózik, 
A pénztáros elszámol az élettel, 
A búvár örök álomba merül, 
A trombitásból kifogy a szusz, 

A koldus jobblétre szenderül, 
A birkózót maga alá gyûri a halál, 
A bérlõ örökös otthonra lel, 
A boldogtalan megboldogul, 
A léghajósnak elszáll a lelke, 
A vegetáriánus fûbe harap, 
A virágárus alulról szagolja az ibolyát, 
A kovács elpatkol, 
A papnak beharangoznak, 
A vadásznak lõttek, 
A színésznek legördül a függöny, 
A muzsikusnak elhúzzák az utolsó 
nótáját, 
A borbélyt kinyírják, 
A kis embereket elteszik láb alól, 
A meteorológusnak pedig befellegzett. 

 
 
 
 

HÍRDETÉSEK: 
 

Újra kirándulni megy a KISCSERKÉSZ RAJ!   Az idén Otter River State Park-ba 
megyünk, Baldwinville, MA-ben (Lexington-tól kb. egy óra tizenöt percre).  A dátum 
május 22-23. Kint fogunk játszani, természeti túrára megyünk, tábortüzezünk és este ott 
is alszunk. A kisebb gyerekek ágyakkal berendezett jurtákban alszanak, míg az idôsebbek 
(Gepárd Ôrs) sátorban.  
Május 22-én szombaton a Boskola után együtt ebédelünk (a szokásos bégelt) és aztán 
indulunk Baldwinville-be.  Hozzátok a felszerelést reggel! 
Ha valaki tud segíteni a szállítással, kérem szóljon. A gyerekeket vasárnap reggel 10:00 
és 10:30 között lehet felvenni.  (A kisebbeket szombat este is fel lehet venni 9- kor, 
lefekvésn elött.)  
A tábordíj $20.00 gyermekenként és kérem töltsétek ki az engedély lapot. Majd 
szombaton is osztunk engedély lapokat. Hívjatok vagy írjatok kérdésekkel: 
Kertész Kinga, Kiscserkész Rajparancsnok 
(201) 841-0992     kingulus@gmail.com 
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És a május nem múlhat el a TURUL RAJ CSERKÉSZTÁBOR nélkül:  
Ha május akkor VIZITÁBOR!!!!!! Május 29-30-31 a Saco folyó partján Maine-ben. 
Május 29-én reggel 8.30-kor indulunk Lexingtonból, MA és május 31-én 3-kor fog 
zárulni a tábor. Részleteket később küldünk emailben.  
 

 
 

MAGYAR NYÁRI ISKOLA lesz megint Fillmore-ban, NY, július 3-tól 18-ig. Minden 8 és 
14 év közötti magyarul beszélő gyermeket szeretettel hívunk és várunk. 
Bővebb információ az iskolatábor honlapján - www.iskolatabor.org - található. 
További kérdésekkel forduljatok hozzánk: Miki, Edit, István, Anna 
 
 
 

NAGYON JÓ HÍREK: 
 
Köszönjük szépen Sándor Andrásnak és Kopasz Andreának az adományát, hogy a 
cserkészet és a boskola hozzá tudott jutni hangerősítőkhöz és mikrofonokhoz. Ezzel a 
cserkészet-boskolás előadások és szereplések magasabb színvonalra tudnak emelkedni és 
élvezetesebb lesz hallgatni a gyerekek előadásait.  

 
Köszönjük szépen a Andrásnak és Andreának az anyagi támogatását. 

 
 
 Örömmel tudatjuk, hogy a vezetőképzés folytatódik a bosztoni csapatban: Izsák 
Karolina, Gyenge Adrienn és Erdőssy Dani sikeresen letettek az ŐV és a segédtiszti 
vizsgák első részét. Csak így tovább! A nehezén már túl vannak.  
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OLVASÓPRÓBA 
 

Nagyon nagy örömömre szolgál hogy továbbra is sokan próbálkoztok olvasópróbával 
sikeresen. Itt megint leírom röviden hogy hogyan is kezdheted el a próbát, ha meg nem 
tetted volna meg. 
 A regisztrációhoz és a bejelentkezéshez rá kell menned a www.kmcssz.org weboldalra. 
Ott a kezdőlap legalján jobbra megtalálod azt a szót, hogy ’olvasási különpróba’. Kattints 
rá. Meg fog jelenni egy új oldal. Kattints arra a szóra, hogy ’ugrás a bejelentkezéshez’. 
Meg fog jelenni egy kis ablak. Ha már regisztráltál akkor írd be a nevedet és a 
jelszavadat. Ha meg nem regisztráltál, akkor kattints rá arra, hogy ’új felhasználó 
regisztrálása’ és töltsd ki a jelentkezési lapot értelemszerüen. A „tanácsadó neve” címszó 
alatt válaszd ki az ’erdei anna’ nevet. Ezután máris kezdheted az olvasást. 
És itt jön a LEGFONTOSABB: 
Ahhoz hogy ZÖLD NYAKKENDŐ-t kapjál, le kell tenni az INDULÓ + GYALOGLÓ próbákat. 
Korosztályonként a következő próbákat kell letenni:    

         
 
INDULÓ 6-7 éves, GYALOGLÓ 8-9, FUTÓ 10-11, VÁGTATÓ 12-13, SZÁRNYALÓ 14-15-16. 
 
Ha kedvet érzel az olvasáshoz, kérlek haladj tovább az olvasópróbával, és láss neki az 
idősebbeknek való próbához is. Ha már elmúltál 16 éves és letetted az összes próbát, 
akkor olvassál magyar nyelvű regényeket.   
Ha bármilyen kérdésed van ezzel kapcsolatban írj egy emailt nekem: 
abarbi76@yahoo.com                                                                                  Jó Olvasást! 
 
 

ANYÁK NAPJA 
 
Idén is nagyon szépen megemlékeztek a cserkészek és az iskolások együtt az anyák 
napjáról. A műsor a templomban kezdődött majd a papák által készült szendvicsek 
fogyasztásával zárult az ebédlőben. Szerencsések a magyar amerikai anyukák mert 
kétszer vannak ünnepelve.  
 
Boldog Anyák Napját Kívánunk minden anyukának, nagymamának, keresztanyukának! 
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REJTVÉNY KISCSERKÉSZEKNEK: 
 

 
 

 
 

        REJTVÉNY NAGYCSERKÉSZEKNEK:        
 
 

1. Ha nem kapálok és nem kaszálok, akkor milyen inasnak állok? 
2. Melyik este jártam nálad lesbe, amikor éppen pánkót sütöttél? 
3. Ha ezt a kislányt nem az anyja nevelte, akkor ki költötte őt a zöld erdőben? 
4. Mi cikázik a vadkörtefa alatt, amikor az fehéret virágzik? 
5. Miért kell a csillagoknak szépen ragyogniuk? 
6. Mit nem csinálok már az én szép kerek udvaromon? 
7. Mi lesz a János hidi vásártéren? 
8. Mi böködi a béres legény tenyerét? 
9. Miről lehet megismerni a kanászt? 
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10. Melyik dalt énekelte el Freddy Mercury magyarul az 1986-os budapesti Queen 
koncerten? 

 
 

 
ÉRDEKESSÉGEK: névnapok 

 
Ádám (szeptember 9., december 24.)  
Bence (március 21., július 11., augusztus 23.)  
Péter (január 25., január 28., január 31., február 21., február 22., február 23., április 27., április 29., 
május 8., június 2., június 16., június 29., augusztus 1., szeptember 9., október 19., november 16., november 
18., november 26., december 4., december 9., december 21.)  
Mátyás (február 24., december 8.)  
Ferenc (január 24., január 29., április 2., május 11., június 4., június 16., július 14., október 4., október 
10., december 3.)  
Viktória (november 17., december 23.)  
Dávid (március 1., december 29., december 30.)  
Viktor (február 26., május 12., július 28., szeptember 5., szeptember 30., november 2.)  
Róbert (február 4., április 29., május 13., június 7., július 17., szeptember 17.)  
Rita (május 22., augusztus 26.)  
Lilla (február 12., február 16., július 11.)  
Virág (január 8., július 29., november 24., november 26.)  
Adrienn (március 4., március 5., szeptember 8.)  
Karolina (február 2., május 9., november 4.)  
Domonkos (március 9., augusztus 4., augusztus 8., október 14.) 
András (február 4., május 21., november 10., november 30.)  
Dóra (február 6.)  
Ilona (április 23., július 21., július 31., augusztus 18., szeptember 23., október 14.)  
Beatrix (január 18., július 29., augusztus 29., október 14.)  
Eszter (május 24., július 8.)  
Vivien (december 2.)  
Botond (május 16., július 28.)  
Levente (február 13., június 18., június 24., június 28., november 12.)  
Balázs (február 3.)  
István (augusztus 3., augusztus 16., augusztus 20., szeptember 2., szeptember 7., december 26.)  
Edit (szeptember 16.)  
Csilla (március 22., április 22., június 2., augusztus 10., november 22.)  
Mariann (április 27., április 30.)  
Miklós (március 21., szeptember 10., szeptember 25., november 13., december 6.)  
Kinga (július 24.)  

 
 

További időpontok: 
 
Május 22-23. kiscserkész kirándulás 
 
Május 29-30-31. nagycserkész kirándulás 
 
Június 5. cserkészet 
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Augusztus 5-15. JUBI 
 
 

 

 

SZINEZŐ KICSIKNEK 
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A következő szám a tábori különkiadás lesz sok sok érdekességgel és fényképpel!!! 
 
 
 
 
 
 
Jó Munkát!                                         Erdei Anna, cst. és Gyenge Adrienn, cs. 
  


