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Bogáncs  Sári  
 

A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele – 2007 Május #006   
  

                Erőt és egészséget! Kedves bostoni magyar cserkészek! 
 

Hűséges Kapisztrán Jánosomtól hallottam, hogy milyen sikeresen védtétek Zimony várát 
és visszaszereztétek a szent lobogót és haditervet a törököktől. Engedjétek meg, hogy 
közvetítsem Hunyadi János üzenetét, melyben méltányolja a csapat egységes munkáját és 
gratulál a kitüntetetteknek: Vámos Csillának, amiért éles sasszemével meglátta a zászlót, 
amit a törökök elloptak. Romhányi Daninak, amiért majdnem hősi halált halt, hogy 
megmentse a nemzeti lobogót, és Sándor Marcinak, hogy átvette a zászlót Danitól és vitte 
a haditervvel együtt vissza a magyar várba. Büszke rátok és reméli, hogy 2 hét múlva 
találkozunk Filmore-Nándorfehérvárnál. Nagyon örült neki, amikor meghallotta, hogy 
milyen sokan beszélik a magyar nyelvet, legszebben Sándor Hanna és Walter Ágoston.  
 
A méltóságos Hunyadi János reméli, hogy mindenki kipihente magát a csata után. Kéri, 
hogy készüljetek, mert újabb nagy csata fog ránk várni. A török már nagyon készül és 
már lehet mindenfelől hallani, hogy nagy erővel vonul a csatára.  
 

              
Hallottátok, hogy a római pápa elrendelte a déli harangszót, hogy egész Európa 

imádkozzon a magyarokért, hogy megállítsák Mehmed támadását? Az egész világ szeme 
rajtunk van és a mi összetartásunktól függ Európa jövője. Kérlek készüljetek erővel és 

egészséggel a nagy csatára, ami valószinűleg több napig, de legalább kettőig fog tartani! 
HAJRÁ MAGYAROK! HAJRÁ HUNYADI HÍVEI! 
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Miközben írom Zimony vár krónikáját, megérkezett egy futár, aki üzenetet hozott egy 
magyar cserkésztől, Pitlik Petitől, aki személyesen részt vett a zimonyi vár ütközetében 
és beszámolót írt róla. Ime a levele az élményéről: 

 

“Május 5-én, szombaton a Pingvin őrs, a Búbosbanka őrs, a Puli őrs, és 
Bea (a Süni őrs őrsvezetője) elment a D.A.R. erdőbe táborozni. Ott 
találkoztunk Kapisztrán János szerzetessel, aki  fiatalnak nézett ki, bár 
körülbelül 400 éves most. Kaptunk egy térképet  Kapisztrán szerzetestől. A 
térkép nagyon fontos volt és minden percben vigyázni kellett rá. De abban 
a pillanatban, amikor megjöttek a törökök és megtámadtak minket este, 
rögtön elvitték a térképet. Másnap visszaszereztük a számháborúban, 
húsz magyar vitéz támadt öt török janicsár ellen. De csak úgy, hogy 
minden magyarnak három élete volt (a töröknek csak kettő). Hej, senki 
sem mondta, hogy a törökök könnyűek voltak.  
 Voltak szép helyek az erdőben, például a tűztorony, ahová sok 
cserkész félt felmenni, de mégis felment. Este hideg volt és minden öt 
percben mentem a WC-re. Javasolom, hogy máskor menjünk 
Törökországba verekedni a török ellen, mert ott melegebb van.  
 De jobb volt a tábor, mint hittem.  Jó volt a kaja (finom faleveles = 
gulyás leves, amit megmérgezett a török). De ilyen a tábori élet…(vagy 
halál a janicsárokra). 
 

Üdvözlettel,  Pitlik vitéz.” 
                   Fodor Zsolt fotói 
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HASZNOS TANÁCSOK KIRÁNDULÁSRA ÉS TÁBOROZÁSRA: 
- éjszakázással és főzéssel egybekötött kirándulásra vigyed a következőket: 
 Sátorlap vagy felfújható gumimatrac, hálózsák vagy 2 meleg takaró, hálóöltözet, 
zseblámpa, mosdószerek (vászonzacskóban: fogkefe, fogkrém, szappan, törülközö, fésű), 
csajka fedővel, evőeszköz, ivópohár, tartalék harisnya, törlőruha, tartalék zsebkendő, 
cipőfűző. Élelem és egyéb felszerelés utasítás szerint. 
 A külső csővázas hátizsák a leghasznosabb. Könnyebb hordani, mert a 
súlyelosztás egyenletesebb, mint a széles hátizsáké. A csővázra erősített háttámasztó 
heveder és a széles, kipárnázott vállpántok segítenek, hogy a hátizsák jól a válladra 
feküdjön, anélkül, hogy nyomna, kevésbé is izzaszt. 
 A csomagolás nemcsak azért művészet, mert sok felszerelési tárgynak kell 
beférnie a hátizsákodba, hanem azért is, mert úgy kell elrendezni, hogy bármire van 
szükséged, rögtön megtalád. 
 A csomagolást megkönnyíti és egyszerűsíti a zacskórendszer. Ennek a lényege, 
hogy az egymáshoz tartozó tárgyakat együtt tartod. Külön zsákba kerülnek  mosdószerek, 
evőeszközök, fehérnemű, stb. A zacskókat jelöld meg! 
 A csomagolás főszabálya,  hogy az kerüljön alulra, amit ritkábban használsz. 
Azokat a tárgykat, amelyekre gyakrabban szükséged lehet, felül helyezd el! A hátadhoz a 
legpuhább dolgokat csomagold, például ruhadarabokat. Nagyon kellemetlen hátizsákot 
úgy cipelni, hogy a tartalék cipő a hátgerincedet böki.  
 Pohár, gyufa, zseblámpa, kulacs, apróbb tárgyak a hátizsák zsebébe kerülnek. 
 A pokrócot vagy hálózsákot a hátizsák külsejére erősítsed! Ezzel nem csupán 
helyet, hanem a hordása is könnyebb, kellemesebb lesz. Csavard vizhatlan lapba, nehogy 
átázzék, ha útközben esni kezd! 
  Ha zsákod túl nehéz, bármilyen jól csomagoltál is, nem bírod hosszabb ideig 
hátadon hordani. Aranyszabály: A hátizsák súlya nem haladhatja meg a testsúly 1/5-ét, 
gyengébbeknél 1/7-ét. 
 Néhány jótanács a csomagoláshoz: 

- Semmit se vigyél kézben! Mindent szerelj hátizsákodra! 
- Mindent erősits fel szorosan, semmi se lötyögjön! 
- A hátizsák pántjai feküdjenek simán a hátadon! 
- A válladon átvetett tartószíjakat annyira feszítsd meg, hogy a hátizsák 

menetközben ne mozogjon rajtad! 
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Megfejtés a márciusi számból 
Egy megfejtés érkezett arra a kérdésre, hogy melyik könyvre utaltam: 
Karinthy Frigyes: Tanár Úr, kérem!  Pitlik Péter volt a jól olvasott megfejtő. Gratulálunk! 
   ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ 
Fontos Időpontok 
Május 12   Boskola + Cserkészet, Anyák napja – cserkészebéd a mamáknak, nagymamáknak 
   26   Boskola + Cserkészet – központi AKI, Filmore, NY 
Június  9    Boskola + Cserkészet évzáró – iskolai tanítás itt nincs, cserkészavatás 
 

Szülinaposok:   ISTEN éltessen sokáig, fületek érjen bokáig!  
 

Május 24 – Badics Juli és Cser Ádám 
     Május 29 – Csizmadia Rita 
          Május 31 - Felsővályi Klára 
               Június 9 – Miller Dani 
                    Június 12 – Fogarasi Bea 
                         Június 14 – Badics Emi 

Június 29 – Rohály Marci                                
NE FELEJTSÉTEK! 
A nyári VK táborra (aug 2-12) június 15-ig be kell küldenetek a tábori díj második felét, 120 USD-t.  
A csekkeket Hungarian Scouts Association - névre kiállítva, a következő címre küldjétek: 
Kathleen Forgach, 4o5 International Drive, Williamsville, NY 14221. 
 
    ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ ۞ 
 

Nyári Magyar Iskola 2007. július 1 - 15  Filmore, NY 8-14 éveseknek NEM CSAK CSERKÉSZEKNEK 
 

 
Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származásu, magyarul beszélő gyerekek testi és lelki 
biztonságban magyar nyelvkészségük fejlesztik. Az iskolatáborban a két hét alatt az 50 tanítási órán kívül, magyar nyelvű aktivitást, 
délutánonként szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat és fürdési lehetőséget ajánlunk. Mindezt kortárs közösségben, életkorának, 
nyelvi ismeretének megfelelő csoportban, felkészült kárpátmedencei, amerikai és kanadai magyar tanárokkal, kiváló 
cserkészvezetőkkel. Ezek mind vidám nyaralássá varázsolják az iskolát.  

Miért küldjük gyermekünket a Nyári Iskolába? 
· Magyar kultúráról magyarul tanulni.  
· Új barátokat szerezni, régieket megtartani  
· Tudjon alkalmazkodni egy közösséghez, ahol része lehet egy csoportnak.  
· Jól érezze magát, mert játékra, játszótársra talál, akivel magyarul beszélhet.  
· Megismerni új népdalokat, néptáncokat.  
· A vasárnapokat szentmise, Istentisztelet teszi ünnepélyessé.  

Eközben a magyar nyelv észrevetlenül gyermekeink nyelvévé válik. Az elhelyezés faházakban, a tanítás az időjárástól 
függően a házakban vagy a szabadban, az erdei előadótereken történik. A park épületei, felszerelései New York állam 
egészségügyi előírásainak megfelelnek és állandó ellenőrzése alatt állnak. A tandíj teljes ellátással, iskolaszerekkel, 
kirándulási és fürdési díjakkal együtt két hétre 400 U.S. dollár, amiből 50 dollár az előleg. Családoknak több gyerek 
részvétele esetén, kedvezményt adunk.( A tábordíj a teljes ellátást, tanítást és a kirándulási költséget foglalja magába. Az oda-
visszautazás egyénileg történik.)  
Minden 8 és 14 év közötti magyarul beszélő gyermeket szeretettel hívunk és várunk 
 

További információk az iskolatábor honlapján - (http://www.iskolatabor.org/) - találhatók.  
Vagy forduljon hozzánk: Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2850 Rt. 23 North, Newfoundland, NJ 07435   
Tel: (973) 208-0450  , http:// www.kmcssz.org  
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100 éves a Világcserkészet!   
Centenáriumi Óriás Jamboree lesz Londonban július 28-augusztus 8 között 

 

 

A tábor jelszava: 
 
Egy világ – egy fogadalom. 
 
(vagyis Egységben az erő…) 

 
Magyar cserkészdzsembori-rekordra készülnek a Brit-szigeteken 
 
Mintegy félezer hazai fiatal készül a cserkészek nyári londoni, centenáriumi világtalálkozójára. A cserkészet százéves 
történelme alatt ennyi magyar még soha nem vett részt külföldi dzsemborin. A brit szervezők negyvenezer cserkészt 
várnak a világ százötven országából, a szervezetnek összesen csaknem 28 millió tagja van – mondta Constantinovits Milán, 
a magyar csapat sajtóreferense. A Magyar Cserkészszövetséget a tervek szerint 500-550 fiatal képviseli majd... 
 
A július 28. és augusztus 8. közötti londoni nemzetközi találkozóra a magyar résztvevők önálló kiállítással, 
prezentációkkal, népművészeti előadásokkal és valódi magyar attrakcióval, egy "autentikus csárdával" készülnek. A 
fiatalok magyaros ételeket kínálgatnak majd, és bemutatják a 95 éves magyar cserkészmozgalom történetét is. 

A fiatalok kiutazását nagy felkészülés előzte meg. A magyar dzsemboricsapat létrehozásának előkészületei már két évvel 
ezelőtt elkezdődtek. 2006 elején kiválasztották a csapat vezetőit, tavasszal pedig a találkozóra utazókat. Az ország egész 
területéről több mint hatszáz fiatal közül válogatták ki a legjobbakat. A sikeresen teljesítő 432 cserkész tavaly májusban 
kapta kézhez a levelet, amelyben értesült a feladatairól. Az őrs- és rajvezetők a nyáron készültek fel a találkozóra, a 
résztvevők képzése szeptemberben indult. 
 
Felkészítő hétvégéket kéthavonta tartanak. A kiutazó tizenkét raj közül háromba hatvan határon túli magyar fiatal is 
meghívást kapott. Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról, a Vajdaságból, Nyugat-Európából és Amerikából utaznak majd 
Londonba a magyar csapattal. A tábor programjainak lebonyolítása és a résztvevők mindennapi szükségleteinek biztosítása 
a nyolcezres Nemzetközi Tábortörzs feladata, a tagjai 18 évesnél idősebb "öreg" cserkészek, és nemzetközi csoportokban 
végzik ezeket a feladatokat. Köztük Magyarországot csaknem kétszázan képviselik a helyszínen. 
 
Buday Barnabás, a Magyar Cserkészszövetség elnöke megerősítette, hogy a centenáriumi ünnepség miatt a négyévente 
megrendezett dzsembori minden eddiginél nagyobb lesz. Az elnök beszámolt az ifjúsági mozgalom megújulási 
folyamatáról. A vezetőség a jövőben stratégiát dolgoz ki arra, hogy miként tudnák 10-15 év alatt megduplázni a Magyar 
Cserkészszövetség nyolcezres tagságát. 
A cikket a www.dzsemboricsapat.hu oldalról vettük át. 

        
A Jamboree ruhajelvénye  A Jamboree hivatalos zászlaja, már nekünk is van ilyen! 
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