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Sziasztok, 
Miért Bogáncs és miért Sári és miért kell nekünk hirlevél? 
 
Emlekeztek, amikor a Szeretet-korbol Szeretet-Bogancsot csinaltunk? Azt 
mondtuk, a Bogancs a mi titkos szavunk, mert azt jelenti, mi vagyunk 
BOdnar GÁborNak a CSapata. Es a Bogancs, egy hires pulikutya neve is, 
Fekete Istvan azonos cimu gyerekkonyveben. Vicces, hogy nekunk is van 
egy pulink, aki neha eljon velunk cserkeszetre, az o neve Sari. Ezert tehat az 
ujsagunk neve Bogancs Sari. Olyan mint, egy regi szineszno neve, vagy egy 
utonallo haramia kedvese, mondjuk Ruzsa Sandore... Hirlevel, meg azert 
kell, mert szeretnenk emlekeztetni titeket es a szuleiteket mindarra a sok 
dologra, ami eppen tortent, tortenik vagy tortenni fog a kozeljovoben a 
csapattal. A hirlevel megjelenik alkalmankent, amikor eleg fontos 
mondanivalonk gyult ossze. Persze irhat bele minden cserkesz es kiscserkesz 
is es a szuleik is – ha jol viselkednek, es nem bosszantjak a Sarit. Vau-vau!! 
 
Na és mi lesz ebben az újságban? 
 
Haaat, azt nem aruljuk el, azert kell majd olvasnotok. Ha azt akarjuk, hogy a 
szulok ne ertsek meg, akkor rovasirassal kuldjuk majd ☺. Mint ezt: 
 

       

        
 

         

         



 

Jól indult az új cserkészév. Csupa uj vezetonk van: Zita es Peti a nagyoknal, 
Bea es Rita a kicsiknel. Es Anna megszerezte a segedtiszti cimet, Edit pedig 
a tisztit! Egy par orsunk meg nevet valtoztatott! Igy lettek a Capakbol 
Pingvinek, a Pipacsokbol Bubosbankak es a Nyuszi egyik felebol kivaltak a 
Sunik. Maradt meg a nagyok orse, a Pulik es a legkisebbek most is Nyuszik. 
A vezetoknek is van orse, ok lettek a Lajharok ☺. És 10 uj cserkeszunk van! 
    *  *  * 
Az ev elejen elmentunk kenuzni, a Sudbury folyora. Elsore nem sikerult, 
mert elmosta az eso. Azert nagy tarp-ok alatt megtartottuk a tabortuzet. Volt 
egy orse a Papaknak es a Mamaknak is. De a cserkesz nincsen cukorbol! 
Ujra probaltuk es akkor mar szep ido volt.      Koszonet Attilanak a fotoert. 

 
Megtalálod magad a képen? Ha nem, akkor lehet, hogy nem voltal ott? 
Jovore ujra megyunk, addig maradj edzesben!  
 
Boldog szülinapot a novemberi és decemberi születésü cserkészeinknek! 
 

Nov: Erdősy Dani, Ludman Chris, Nagy Péter, Vámos Csilla, Walter Ágoston 
Dec: Gyurcsán Izabella, Miller Tomi, Pitlik Viki, Walter Zsófi.  
  Izabella és Tomi épp Mikulás napján születtek!   
 
Találós kérdés: Melyik cserkeszunk szuletett pont Ujev napjan??? 



Milyen programok jönnek? (mindenki mutassa meg ezt a lapot a szüleinek!) 
 

November  
18     Boskola + Cserkeszet  
18    este Kp.-i cserkeszbal (Park Ridge Marriott szálloda, Park Ridge, New Jersey) 
 

December  
3     Mikulas!!! 
9     Boskola + Cserkeszet 
16   Boskola (1 ora) + Cserkeszet (11 oratol) – Karacsonyi unnepseg (Boskola+cserkeszek) 
 utana cserkeszebed 
 

Január  
6     Boskola + Cserkeszet, annak, aki nem jon Kodalyra. 
6-7  Kodaly hetvege – New Bruswick, NJ (gyertek Kodalyra, enekelni, tancot es furulyat tanulni) 
20   Boskola + Cserkeszet  - Ha lesz ho: kirandulas+ szankozas 
 

Február  
3    Boskola + Cserkeszet    sieles-szankozas – teli tura, ha elozo foglalkozason nem volt ho 
17  Cserkeszet ¾ 10tol 1 ora, utana Boskola (roviditett) + deltol jelmezes Farsangi mulatsag   
 

 

Nyári táborelőzetes     
 

Sok csalad honapokra elore tervezi a hetvegeit, ezert most hirdetjuk a nyari taborokat, 
hogy ugy tervezhessetek a jovo nyari vakaciot.  
 

Majus 26-27 (Memorial Day hetvege) – a KMCsSz kozponti akadalyversenye Filmore-
ban. Erre mi is szeretnenk menni, a harom nagy orsunk: Puli, Pingvin, Bubosbanka indul 
majd az orsvezetoikkel. Az idei tema: 1456 – a Nandorfehervari diadal 
 
Julius 7-22 Iskolatabor, Filmore, NY – megujult, cserkeszek szervezik, NAGYON jo lett! 
Julius 1-22 Magyarorszagi orsvezetoi korut (orszagjaras, kenuzas, biciklizes, helyi csapatok) 
  (erre Bea, Peti, Zita, Rita mehetnek, jelentkezesi hatarido dec 30-ig!) 
Aug 2-12   VK-tabor, Filmore, NY  (7 eves kortol) 
Aug 23-26 Korzeti Kiscserkesz Tabor, Hereford, Pennsylvania (5-10 eves kor kozott) 
 

Figyelem, a VK-tabor idopontja osszel meg aug 9-19, de elorehoztak 2-12re !!! 
Ki es melyik VK altaborba jojjon? 
7-9 evesek kiscserkesz mintatabor,  
10-12 evesek cserkesz mintatabor,  
13-14 evesek Dobo,  
15 eves mehet VAGY orsvezetokepzore (ha mar volt o.v. mehet kis o.v.kepzore) vagy 
eljohet orsvezetokent orsot vezetni a kismintaba vagy a Doboba.  
Orsvezeto, de meg nem segedtiszt: mehet Zrinyibe, segedtiszt de meg nem tiszt: Corvinaba 



 
Még egy találós kérdés: MI a CSOKIMANÓ kedvenc csokija?  
A valasz egy szam es egy regi fegyveres katona neve… aki megfejti, kap egyet! 
 
  *   *   * 
Képzeljétek, lesz cserkeszpolonk, Igazi, sajat, bostoni, csudaszep zold szinu, 
nem kell tobbet a brunswickiak meg a garfieldiek polojat irigyelni… Az 
elejen lesz a nevunk, liliomos cimer es a 2-es szam. A hatuljan pedig, hogy 
Cs=E2 + M2 Kerdezzetek meg a szuleiteket, kitalaljak-e mi az az enegyzet + 
mnegyzet? Ha Ti sem tudjatok meg, akkor kerdezzetek meg az o.v.-teket. 
 

            
Aki túlelte a hosszú ünnepséget a Faneuil Hallban, az a vegen ott volt, 
amikor a Csapat megkapta a vadiuj cserkész-zászlót!!!! Csudaszep! Gitta 
mamaja varrta nekunk, sok-sok koszonet erte. Egyik oldalan, a csapat neve 
es szama a cserkeszliliom korul, a masikon a magyar cimer. Szokas, hogy 
nagyobb unnepek alkalmaval emlekszalagot is kotnek a zaszlora, mi mar 
meg is kaptuk az elsot az 56-os unnepelyen Pongratz Balint, egykori Corvin-
kozi szabadsagharcos kototte fel az 56 Budapest – 06 Boston, “Aki magyar 
velunk tart” feliratu szalagot. Meg is koszontuk egy csatakialtassal, csak ugy 
zengett! 
 

  
 
 
GYORSHIR a végére: Aki jovore 14-18 ev kozotti lesz, es szeretne menni a 
londoni Vilag Jamboree-ra, NOVEMBER 30-ig meghosszabbitottak a 
jelentkezest, lehet meg jelentkezni Mikinel (mikifogi@yahoo.com).  
Jó munkát! 
 


