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Bogáncs  Sári 
A 2.sz.Bodnár Gábor cs.cs. hírlevele – 

2. évfolyam 2007 november 
 
Kedves Cserkésztestvéreim! 
De jó újra itt lenni veletek. Már régen találkoztunk, mert novemberben Magyarországon 
voltam. Ott is nagyon jó volt, de csuda hideg volt. És sztrájk. Képzeljétek egész 
Europában sztrájkoltak; mind Franciaországban, mind Németországban és 
Magyarországon is vagy két napig. Nehéz volt közlekedni. De azért nagyon jól éreztem 
magam, és nagyon sokat beszéltem magyarul. Többek között nagyon sok szép magyar 
verset is olvastam.  
Erről jut eszembe! Megfejtetted a rovásírást a multkori újságban a versről? Ki tudja, hogy 
mi volt leírva? Azt hiszem már megint csak a Puli őrs küldte be a megfejtést. Pedig 
tudom, hogy a Búbosbankák és a Pingvinek is tudják a rovásírást. Van még egy heted, 
hogy betedd a megfejtest az ötletládába. Sőt! Úgy tűnik, hogy a kicsik sem tudták a 
megfejtést az állatnevekről. Mind a két rejtvényt megtalálhatjátok a 2-3. oldalon újból. 
Nagyon várom a válaszod. 
November sem telhet el szenzációs hírek nélkűl. Pitlik Peti híres lett kanadai körökben. 
Ugyanis a kanadai cserkészek vezetője, Orbán Laci, Calgaryból írt egy emailt, hogy 
olvasta a Bogáncs Sárit a honlapunkon (hip-hip-hurrá!!!) és nagyon megtetszett neki Peti 
cikke a kenutúráról és kérdezte, hogy leközölheti-e az ő újságjukban. Peti természetesen 
igent mondott. Úgy mellékesen megjegyzem, hogy az újságunk  egészében nagyon 
tetszett neki. Úgyhogy HÍRESEK LETTÜNK!!! ÉLJEN!!! 
Mindemellett, amikor Magyarországon voltam, akkor ott is terjesztettem az újságot és 
mindenkinek nagyon tetszettek a cikkeitek, amiket írtatok. Csak így tovább! 
 
Itt egy kép a városról, ahol voltam. 
Vajon ki tudod-e találni a kép alapján, 
hogy melyik városban jártam?  
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Csatakiáltások cserkészeknek – minden bosztoni cserkésznek illik ismernie! 
 
1. 
Bo-keeee, bo-cseeee 
Bo-bo-bo Bo-bo-bo Bo Bodnár! 
Ke-ke-ke Ke-ke-ke Ke-kettes! 
Bo-bo-bo Bo-bo-bo Bo-Boston 
Cse-cse-cse Cse-cse-cse Cserkész!  
 
2. 
Halihalihalihali 
Török basa nagy a hasa 
Gyomorzsák, gyomorzsák 
Dobó István, Bornemissza 
Magyar az, magyar az 
Török haza, Eger vára marad, 
Dobobó Dobobó haliiiiiihó!!!! 
 
3. 
Hét a vezér, hét a ló, 
Minta tábor bombajó 
Miénk a legnagyobb vár, 
Nem jöhetsz be, ugye, kááááááááááár- 
…Patokban lakik Árpád 
Ottan verte föl a sátrát 
Álmos, Előd, Ond, Kond, 
Tas, Huba, Töhötöm 
Mindörökké üvöltöm 
MINTAAAAAAA!!! 

 
 

Folytatás következik a decemberi számban. 
 
Rejtvények: 
Nagycserkészeknek: 
Fejtsd meg a rovásírást és tedd bele az ÖTLET ládába! 
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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                                          
 
 
Egy nagyon kedves hírt is kaptam a kiscserkészek rajvezetőjétől, Kertész Kingától: egy 
szép moldova dalt tanított meg a kiscserkészeknek. Kinga elküldte nekünk, hogy 
mindenki megtanulhassa. Alig várom, hogy a kicserkészek elénekeljék a 
nagycserkészeknek a dalt a következő cserkész összejövetelen. Ime a dal: 
 

     

 
Este jő szürkül bé (Moldva) 
Este jő szürkül bé tűzhelyeket seperj bé 
Mert nem tudod ki jön bé 
Mert nem tudod ki jön bé 
 
Tegnap ki bé jött volt kilenc almát 
hozott volt 
Mind a kilenc rohadt volt 
S a legény is egy rossz volt 
 
Este ki bé jött volt kilenc almát hozott 
volt 
Mind a kilenc piros volt 
S a legény is egy jó volt 
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Ki tudja melyik vár ez? Hol található és miről híres? 
 
Híreink! 
Születésnaposok: 
 
Nagy Péter Nov 2 
Vámos Csilla Nov 11 
Walter Ágoston Nov 24 
Gyurcsán Izabella Dec 6 
Miller Tomi Dec 6 
 
Karácsonyi Hírelőzetesek: 
 
December 15: Karácsonyi EBÉD a cserkészek szervezésével (fundraiser) és előtte a 
Boskola összes csoportjának ünnepi műsora  
délután 3-tól hosszú idő óta először megint lesz magyar nyelvű istentisztelet Boston 
környékén, melyet a Follen Community Church-ben Tóbiás Attila, a nemrég New 
Havenbe helyezett református lelkész fog tartani. 
  
  
December 2: a Duna TV-n kezdődik egy "MAGYAR KARÁCSONY - Kézfogás a 15 
éves Duna Televízióval" című programsorozat, amely hat határontúli magyar családot 
mutat be, amint karácsonyra készülnek. A programokat minden vasarnap (december 2, 9, 
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16, 23 és szent este (24)) magyarországi időszámítás szerint este 1/2 8-kor sugároznak. 
Ezt vagy a Duna TV-n, vagy a Duna TV számítógépes adásán nézheted. 
http://www.dunatv.hu/felsomenu/nettv   
  
Hírdetés! 
 

 
 
Kodály hétvége ismét a január 4-ei hétvégén. Ha érdekel hívd vagy keresd meg Fogarasi 
Mikit.  
Telefonon elérhető ezen a számon: (860) 632 8128, vagy emailen keresztül: 
mikifogi@yahoo.com 
 
CSERKÉSZBÁL ÁPRILIS 26-án, már most írd bele a naptáradba!! Részletek később 
Fogarasi Mikitől! De már most keresünk olyan 14-18 év közötti fiúkat és lányokat, akik 
szívesen vesznek részt a nyitótáncon. A táncot Kertész Kinga fogja betanítani. 
 
 
 
Kellemes Karácsonyi Készülődést Kívánok!! 
 
Jó Munkát! 
Erdei Anna , st. 
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