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

2. évfolyam 2008 április 
 
Kedves cserkésztestvéreim és támogatóink! 
 
Szeretettel üdvözöllek a 2-es számú Bodnár Gábor Cserkészcsapat második 
cserkészbálján. Nagy izgalommal várom, hogy kezdődjön a mulatság, amire az egész 
csapat apraja és nagyja már hónapok óta szorgosan készülődött. Nem is tudjátok 
elképzelni, mennyi minden kell, ahhoz, hogy a nagy napon minden jól menjen: Ki kell 
választani a dátumot már jó előre, utána egy jó helyet kell találni, és kell egy jó zenekar 
is. Ezután kezdődik a vendégek hívogatása. És persze a bálon lehetnek Első Bálozók is, 
ami nagy megtiszteltetés egy fiatal lány és fiú részére, hogy részt vehet élete első bálján. 
Ezek a lányok hófehér ruhában jönnek és a partnereik egy szál virágot is átadnak nekik a 
bál alkalmával. És életük első báli táncát "Nyitótáncnak" hívjuk. Nekünk is lesznek idén 
elsőbálozós nyitótáncosaink! 
És a bállal együtt a tavaszi jó idő is eljött hozzánk. Így, mint minden más cserkész, mi is 
készülődünk arra, hogy “kiköltözzünk“ a természetbe. Terveinkben vannak egynapos és 
három napos kirándulások. Kirándulásainkról olvashatsz bővebben a következő 
oldalakon. De nézzük, hogy mi is történt azóta, hogy utoljára hallottunk a Bogáncs 
Sáritól:  
Gratulálok Polgár Zitának, aki ügyesen megfejtette a városfelismerési rejtvényt az előző 
számban: Szeged városát láthattuk képekben. Ne izgulj! Ebben a számban is van egy 
város képekben elrejtve. Vajon ki fogja felismerni?  
A báli készülődések közepette szinte az összes cserkész verset tanult, hogy elindulhasson 
a szavalóversenyen New Jerseyben, amit vegül a MI cserkészeink nyerték meg a saját 
korosztályukban!! Erről a büszkeségről is bövebben olvashattok a következő oldalakon, 
Virga Ágnes beszámolójában.  
Továbbiakban találhattok sok-sok érdekes olvasnivalókat cserkészetről, KMCSSZ 
munkásságáról, találtok retvényeket és karikatúrát is. Hadd ajánljak egy nagyon érdekes 
weboldalt, főképpen a szülőknek a kétnyelvű nevelésről, amely arról szól, hogy hogyan 
építhető fel és őrizhető meg a magyar tudás itt külföldön: 
http://www.hungarianassociation.com/bilingualculture.htm 
Jó szórakozást kivánok a bálra és jó Bogáncs Sári olvasást a bál után! 
 
Jó munkát!      Erdei Anna, St. 
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REJTVÉNY 
MELYIK VÁROS LÁTHATÓ A KÉPEKEN? 

          

       
 
 
 
 
KI TUDJA, HOGY HOL TALÁLHATÓ EZ A VÁR? 
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SZAVALÓVERSENY  
VIRGA ÁGNES SZEMÉVEL 
 
Kedves kultúrát szerető Magyarok,  
"Szilágyi Erzsébet levelét megírta...", "igyál uram László király.. Cseh földben a király, 
ott is marad… de visszajő… a rab", "Egy butácska sáska kinek anyja hiába magyarázta, 
..."  
Nektek is összeszorult volna a szívetek, mint az enyém múlt vasárnap a magyar 
cserkészek körzeti szavalóversenyén New Jersey-ben, ahol a nagyon erős és színvonalas 
mezőnyben, a vendéglátó new jersey-eket és new york-iakat is hátra hagyva két bostoni 
cserkész, Faye Gillespie és Fogarasi Kristóf nyerték meg a versenyt a saját 
korcsoprtjukban! Gyönyörű volt látni és hallgatni a sok szépen tisztán, érzelmekkel teli 
előadást ezektől a preteenagerektől és teenagerektől. Már a bostoni elődöntő is remek 
volt és a képen látható lelkes csapat kitűnően képviselte a bostoni cserkészeket. Még egy 
ok, hogy támogassátok a Magyar Bált és a cserkészeket, fiataljainkat!  

 

              
  
 
 A résztvevők (balról jobbra): 
Fogarasi Domos, F Bea, Badics 
Dóri, Faye Gillespie, Fogarasi 
Kristof, Fogarasi Miki. Első 
sor: Sándor Hanna, Kanvási 
Gitta, Sándor Marci 
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REJTVÉNY 
 
KISCSERKÉSZEKNEK: 
Hogy hívják az anyukáját? Párosítsd össze az állatokat a kis állatokkal! 
 
Csibe                    kutya 
Malac                   medve   
Gida                      birka 
Borjú                    tyúk 
Csikó                    madár 
Bocs                     ló 
Fióka                    disznó  
Kölyök                 tehén  
Bárány                  kecske 
 
+ 1 kérdés: Ki az anyukája a Pipének? 
 
 
 
NAGYCSERKÉSZEKNEK: 
 
 
Ki ismeri fel ezt a népdalt? 
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KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJA 
 
10. SZÁMÚ AUSZTRÁLIAI MAGYAR CSERKÉSZ JAMBOREE BESZÁMOLÓJA 
 
A sok izgalom és keszülődés után végre elérkezett a nagy nap: a 10. számú ausztráliai 
Magyar Jamboree kezdete.  Január 4. péntek reggel szállingoztak be cserkészeink és 
kapták meg a jamboree jelvényt, tábori nyakkendőt és a Velemjáró könyvecskét.  A tábor 
kerete: IV Béla kora, a tatárjárás és az ország ujjáépítése. Úgy gondoltuk nagyon aktuális 
téma, mert mind az itteni magyarságnak, mind a cserkészetnek kell egy lökés, hogy 
fennmaradásunkat biztosítsuk.  A cserkészek négy altáborban, a vezetőség pedig IV Béla 
udvarában verték fel sátraikat és kezdték építeni otthonukat a következő tíz napra. 
Az ünnepélyes tábornyitás után mindenki beöltözött az altábor szín szerinti tunikába, a 
történelmi alakok:  a Fehér királyné (Sarolt),  IV Béla, Mária királyné, Juliánusz barát, 
Kun Erzsébet szintén az előírt jelmezben jelentek meg, hogy megadják a tábor történelmi 
hátterét. Különös megtiszteltetés volt, hogy a KMCsSz elnöke Lendvai Lintner Imre cscst 
is eljött közénk lovagi ruhában.  Minden reggel a Krónikás bevezette a kerettörténetet 
arra a napra, igy végigéltük Juliánusz barát érkezését, aki meghozta a hírt, hogy ‘Jön a 
tatár’, a kunok letelepítését, a tatárjárás borzalmait, a királyi család menekülését és végül 
az ország ujjáépítését.  
Naponta kürt  jelezte, hogy megjelent a Fejedelmi Krónika (a tábori újság) , melyet 
pillanatok alatt elkapkodtak a cserkészek és mohón olvasták a híreket. 
Esti tábortüzeink az előre megadott és tervezett keretben történtek, így volt cserkész, 
vidám, történelmi és egyéb jól előkészített műsor.  A portya, rohampálya, számháború és 
a külünböző versenyek: szavaló, népmese, ballada, népdal, mindezek színessé és 
változatossá tették a napokat. 
De az igazi értéket nehéz szavakban kifejezni.  Ott kellett lenni, hogy valóban érezzük azt 
a csodálatos testvéri szeretetet, megértést, közös munkát mely olyan felejthetetlenné tette 
ezt a tábort.  Azt hiszem nincs szükség arra, hogy neveket említsek, mindenki megkapta a 
köszönetet, amikor látta a megelégedett, boldog, mosolygó arcokat és ragyogó szemeket.  
 
Kivánok mindenkinek további Jó Munkát! 
Kovassy Marianne, cscst., táborparancsnok 
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♥♥SZÜLETÉSNAPOSAINK♥♥ 
 

    

 
Gyurcsán Feri április 1. 
Badics Juli május 24 
Cser Ádám május 24 
 

    

 
FONTOS DÁTUMOK 
 
április 26. cserkészet és cserkész bál 
 
május 10. cserkészet 
 
május 23-24-25. cserkész kirándulás 10 éven felülieknek 
 
május 4. kirándulás a Blue Hill-hez a kiscserkészekkel 
 
 

  

                                            


