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Kedves cserkészek, szülők és érdeklődők! 
 
Köszönöm, hogy a kezedbe veszed ezt az újságot, ez itt a Bogáncs Sári legújabb száma, benne sok 
érdekességgel, gyerekek írásaival, rejtvényekkel kicsiknek és nagyoknak, hírekkel, időpontokkal. 
Ez az újság a cserkészek újsága, sok cikket a gyerekek maguk írnak benne. Ha ez az első alkalom, 
hogy az újságot olvasod, itt a tartalomjegyzék, ami segít a tájékozódásban: 
 

1.oldal  rövid üdvözlet a szerkesztőtől, Erdei Annától, st. 
2.oldal  beszámoló a tavalyi évről Fogarasi Miklós csapatparancsnoktól. 
3.oldal  rejtvény kicsiknek 
4.oldal  kenutúra élmény Pitlik Petitől, öv., aki rendszeres írója az újságnak. 
5.oldal  ÖV körút Magyarországon Fogarasi Beától, öv. 
6.oldal  rejtvény nagyoknak 
7.oldal  képregény 
8.oldal  hírek, időpontok. 

 
Alig kezdődött el az év és máris olyan sok minden történt a mi csapatunkkal. Nagyon jól sikerült 
az első találkozás a DeCordova múzeumnál, ami már rendhagyó minden évben. Mindig 
izgalommal várom ezt, mert mindig jó látni, hogy mennyit nőttek a cserkészek a nyáron. A régi 
cserkészeken kívül találkozhattunk az újakkal is. Új őrsök is alakultak, régiek nevet változtattak, 
néhány őrs megtartotta nevét, mert a nevük már hagyománynak számit, mint például a Puli őrs, 
akik már 7 éve együtt vannak; a 2.es számú Bodnár Gábor cserkészcsapat többi őrse: Pingvin-, 
Búbosbanka-, Kolibri-, Cápa-, Gepárd-, Aligátor-, és Lajhár őrsök.  
 

                                                -folytatás a 8. oldalon- 
 



Jó munkát! 
 
Jó év áll mögöttünk, a 2006-07-es talán eddigi legtartalmasabb évünk volt. Sok változással indult. 
Egy évvel ezelőtt négy 14-15 éves cserkészünk először kapott őrsöt; Csizmadia Rita, Fogarasi Bea, 
Pitlik Peti és Polgár Zita, akik remekül vezették őrseiket az elmúlt évben. Lássuk mi is történt! 
Már hagyományos őszi kenutúránkon több mint 40-en vettek részt 2006 szeptemberében. A 
jubileumi október 23.-i ünnepélyen vehettük át a vadonatúj csapatzászlónkat Pongrátz Andrástól, a 
legendás Corvin köziek egyik tagjától.  A télen többször is kirándultunk, volt egy tókerülő 
akadályversennyel egybekötött kistúránk és az 1456-os nándorfehérvári csata emlékére török-
magyar hógolyócsata is volt, no meg őrsi hóállat-építőverseny.  
                                                                           

              
 
Mikuláskor a nagyok a Boskola kicsijeinek báboztak. Karácsonykor pedig szép betlehemeset 
mutattak be a cserkészek a lexingtoni templomban, majd közös 130 fős “fundraiser” ebédet 
rendeztek.  
Január elején több Boskolás tanár és cserkész a New Brunswick-i cserkészek meghívására a 
Kodály-hétvégén vettek részt, ahol énekeltek, néptáncoltak, furulyáztak.  
Tavasztól új díszzászló felvonásával ünnepletük a 100 éves cserkészetet. Vendégségben járt 
nálunk Bodnár Ági néni, csapatnévadónk, Bodnár Gábor lánya Garfieldről; New Yorkból pedig 
Fischer Viktor cserkészvezetőt fogadtuk, aki minőségellenőrző felmérő látogatásra jött hozzánk és 
nagyon meg volt velünk elégedve. Március 15-én szerepeltünk a Hungarian Society ünnepélyén. 
Anyák napján énekeltünk a mamáknak, s a Boskola szép műsora után pedig ebédre is 
megvendégeltük őket. Májusban volt a várva várt csapat-kistábor is, egy State Forestben, ahol 
1456 volt a keretmese, és a törökök megmérgezték a bográcsban főtt ebédünket, és éjjel 
lisztbombákkal megtámadták az őrségünket, de végül számháborúban ronggyá vertük őket! A 
Memorial Day hétvégén kisbusszal egy egész bostoni delegáció ment New York államba, a 
központi cserkészakadályversenyre, az AKI-ra.  
A nyári vakáció alatt is több táboron vettek részt a bostoniak; mint például a magyarországi körút, 
filmore-i Sík Sándor cserkészpark, pennsylvaniai-i tabor, és a Dobó tábor. 



                                    
 
 
A Bodnár Gábor cserkészcsapat továbbra is a lexingtoni Follen Community Church épületében 
tartja a foglalkozásait, közvetlenül a Boskola iskolai óráit követően. 
További ismeretek, a csapatújság számai és az idei foglalkozások dátumai megtalálhatók a 
www.boskola.org honlap Cserkészet részén, az érdeklődök pedig személyesen keressék a 
cserkésznapokon a vezetők valamelyikét: Tarcsa Editet,  Vámos Istvánt vagy Fogarasi Mikit, vagy 
írjanak emailt Miki címére, mikifogi@yahoo.com. 5-14 éves magyarul valamennyire beszélő 
gyerekek jelentkezését szeretettel várjuk! 
 
Jó munkát!    
Fogarasi Miki csapatvezető cserkésztiszt 

                                                                          
       

 
REJTVÉNY - KISCSERKÉSZEKNEK! 
 
Párosítsátok össze az állatokat a hangokkal. Ha megfejtetted tedd bele az ÖTLET ládába. A 
szerencsés nyertes jutalomban részesül! (az ötlet ládát keresd az őrsvezetődnél) 
Bárány              nyerít                                          
Béka                 röfög                                                                                                                                 
Egér                  iázik     
Disznó              bőg 
Ló                     béget 
Kecske              cincog             
Szamár             brekeg, kuruttyol 
Tehén               mekeg                                          



PITLIK PÉTER: ÉN ÉS A KENUTÚRA 
 

                                                     
        
Eddig legalább négy vagy ötször voltam a kenutúrán.  Az idén nagyon jó idõ volt, ezért lassan 
mentünk.  Igazán soha sem megyünk nagyon gyorsan, de mindegy.  A nagycserkészek közül 
mindenki együtt ment, kivéve Kristóf. Oh, és Viki, aki azt mondta, hogy tud evezni (nem tud).   De 
végül mindenki megérkezett a kis szigetre, ahol volt egy próba; körbe kellett evezni a szigetet 
időre.  Nehéz volt és nem nyertem (Dóri és csapata nyert).  Mikor végül találtunk egy helyet, ahol 
kikötöttünk, az tele volt emberekkel; “Lexington és Concord Memorial”emlékmű. Mindenki 
elment az őrsével őrsi foglalkozásra.  A Pingvin őrs tanult új dolgokat tőlem (nem fogom 
elmondani, mert ez őrsi titok).  Miközben titkosan foglalkoztunk, egyszercsak kijött egy ember a 
fák közül, egy Park Ranger.  Láttam, hogy az egyik őrsi tagom éppen egy fát ütöget egy bottal. 
Gondoltam, ez most nem lesz jó. De a Park Ranger-t nem érdekelte, csak tudni akarta melyik scout 
csapat vagyunk. Az mondtam, hogy Magyar Cserkészek vagyunk.  Teljesen elájult, hogy milyen 
klasszul tudok angolul beszélni (haha, elfelejtettem mondani neki, hogy Külföldi Magyar csapat 
vagyunk). Akkor hosszasan beszélni kezdett az amerikai történelemrõl – persze ezt az iskolában 
már rég mind ismertem- közben az őrsöm meg lassan megszökött.  De akkor szerencsére 
elkezdõdött a raj program, szóval nekem is ott kellett, hogy hagyjam őt .  A raj program rövid 
volt (csak énekeltünk népdalokat és ettünk finomat), aztán mindenki visszament a kenukhoz és 
lassan hazaeveztünk.  Az új próba a visszaféle úton az volt, hogy együtt kellet menni a kenukban 
összekapaszkodva. Ez egyszerünek hangzik, de nem az. Aki középen van, annak vigyázni kell, 
hogy a kenuk ne csípjék oda az ujjukat, aki szélen van, annak meg evezni kell mindenki helyett (én 
nem ott voltam-szerencsére).  De azért lassan, épségben visszaértünk. Az idén senki se esett a 
vízbe .  Jövõre újra megpróbáljuk.  
 

                                                                              



A bostoni magyar cserkészcsapat három fiatal őrsvezetője, Fogarasi Bea, Pitlik Peti és Polgár Zita 
júliusban egy USA-kanadai vegyes magyar cserkészcsapat részeként három hetet Magyarországon 
töltött. Az alábbiakban Fogarasi Bea beszámolóját olvashatjátok. 
 

   
 
FOGARASI BEA: KÖRÚT BIGYÓ 
 
 Július elején huszon-egynéhány amerikai és kanadai magyar cserkész találkozott 
Budapesten, egy Gellért-hegyi kollégiumban. Miután megkaptuk a híres-nevezetes “kelly zöld” 
pólókat és hazamentek a szülők, elindult a három hetes buli, más néven az ÖV Körút.  
 A résztvevők olyan cserkészek voltak, akik tavaly (2006-ban) kis-, lány-, vagy 
fiúőrsvezetőképző táborban voltak, és évközben őrsöt vezettek. Jutalmul résztvettünk ezen az 
elképesztő túrán. Az első hetünket Budapesten töltöttuk. Meglátogattuk az összes híres látnivalót: 
voltunk a Parlamentben, a Várnál, a Szent István bazilikában, és természetesen a Váci utcánál is, 
többek között. Készültek a képek es épültek a barátságok, de ez még a könnyed harmada volt a 
túránknak. Felmentünk a Szabadság-hegyre fogaskerekűvel, és hangos népdalozásunk kissé 
ráijesztett a mountainbike-osokra. Számoltuk, hányféle tömegközlekedés van Budapesten. Busz 
(és hány száz!), villamos, metro, földalatti (de most, komolyan, mi a különbség? A színük?), 
troli…  

Múzeumokba is mentünk. A Nemzeti Galéria, a Nemzeti Múzeum, Gül baba sírja, és még a 
Terror Múzeum is belekóstolt a kelly-zöldesek vígságába. A Vásárcsarnokot is lerohantuk, a Váci 
utcával egyetemben. Esténként pedig visszatértünk a koleszba tábortüzezni, táncházat tartani, vagy 
beszélgetni és csocsózni. Vasárnap hajnalban véget ért a városi, un. “civilizált” része a Körútnak, 
felpakoltunk, és indultunk a buszpályaudvarra. 

Valamiért az egész ország pont vasárnap reggel akart Budapestről Visegrádig menni, ezért 
a buszunk annyira teli volt, hogy a földön ültünk vagy álltunk, és mindenféle kreatív módon 
igyekeztünk aludni. Délre megérkeztünk, és megnéztük a Visegrádi Palotajátékok ünnepségét. 
Délután pedig buszoztunk tovább Esztergomba, ahonnan másnap elindult a kenutúra. Nehéz 
elmondani, milyen hangulatos érzés az, mikor tíz kenu  összekapaszkodva csorog lefelé a Dunán, 
süt a nap, teljes a nyugalom, a Dunántúli hegyek komoran, szépen állnak strázsát, és valaki elkezdi 
a kedvenc népdalodat énekelni… 

Négy napig kenuztunk, mégpedig úgy, hogy reggel tábort bontottunk, mindent bepakoltunk 
a kenukba, és eveztünk az aznapi célponthoz. Amikor odaértünk, csatárláncban állva kipakoltuk a 
kenukat, újra fölvertük a sátrakat, és megnéztük a helyi érdekességeket. Igy meglátogattuk az 
esztergomi Bazilikát, a visegrádi palotát, Szentendrét.  



Pénteken a budapesti Római Fürdőnél végleg elbúcsúztunk a kenuktól és bebuszoztunk a 
városba. Sajnos nem néztünk meg semmit, csak a Hősök tere mögött felszálltunk a buszunkra, ami 
levitt minket Dél-Magyarországra, Bonyhádra. A következő nyolc napban majdnem háromszáz 
kilométert bicikliztunk, majdnem egy teljes kört téve, Bonyhád-Szekszárd-Grábóc-Baja-Mohács-
Boly (ahol a helyi TV meginterjúolt minket!)-Svklós-Harkány-Pécs útvonalon. Túl sok mindent 
láttunk, hogy leírjam- inkább gyertek el ti is ÖV-táborra! 
 
 
REJTVÉNY – NAGYCSERKÉSZEKNEK! 
Fejtsd meg a rovásírást, válaszolj a kérdésekre és a megoldásokat dobd bele az ötlet ládába! 
 
 

 
 

  
 
 

     
 

  
 
 
 
 
Itt van az õsz, itt van ujra, 
S szép, mint mindig, 
énnekem. 
Tudja isten, hogy mi okból 
Szeretem? de szeretem.  

Kiülök a dombtetõre, 
Innen nézek szerteszét, 
S hallgatom a fák lehulló 
Levelének lágy neszét.  

Mosolyogva néz a földre 
A szelíd nap sugara, 
Mint elalvó gyermekére 
Néz a szeretõ anya.  

És valóban õsszel a föld 
Csak elalszik, nem hal meg; 
Szemébõl is látszik, hogy 

csak 
Álmos õ, de nem beteg.  

Levetette szép ruháit, 
Csendesen levetkezett; 
Majd felöltözik, ha virrad 
Reggele, a kikelet.  

Aludjál hát, szép természet, 
Csak aludjál reggelig, 
S álmodj olyakat, amikben 
Legnagyobb kedved telik.  

Én ujjam hegyével halkan 
Lantomat megpenditem, 
Altató dalod gyanánt zeng 
Méla csendes énekem. –  

Kedvesem, te ûlj le mellém, 
Ûlj itt addig szótlanúl, 

Míg dalom, mint tó fölött a 
Suttogó szél, elvonúl.  

Ha megcsókolsz, ajkaimra 
Ajkadat szép lassan tedd, 
Föl ne keltsük álmából a 
Szendergõ természetet.
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KARIKATURA  
Készítette: PITLIK PÉTER 
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Itt szeretném köszönteni újból Támbor 
Bene Csillát, aki pár évi szünet után 
ismet visszatért a csapatunkhoz, hogy 
tapasztalatával járuljon hozzá a 
csapatunk hirnevének öregbítéséhez.  

                                                                                        

 
 

 
Új vezetőink is vannak, mint rovert 
cserkészek: Fűrész Gábor és Gyurcsán 
Feri. Isten hozzott benneteket! 

      
Vannak szülinaposok is közöttünk, mint: 
Vámos István - szeptember 12 
Miller Szilvi - szeptember 24 
Sándor Hanna - szeptember 29 
Gillespie Faye – október 4 
Bathó Michelle - október 13 
Tarcsa Edit - október 16 
Boldog születésnapot kívánunk nekik!                              
 
FONTOS IDŐPONTOK 
- november 3 cserkészet 
- november 17 cserkészet 
- december 8 cserkészet 
- december 15 Karácsony + “fundraising” ebéd 
 
Az újsággal kapcsolatos ötletekkel, tanácsokkal, kérem, forduljatok hozzám drótpostán 
keresztül: abarbi76@yahoo.com. J.M.! Erdei Anna, st. 
 

    Búcsúzóul…..                             Jó munkát!  A legjobbat! 


