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Sziasztok cserkészek! 
 
Már lassan 2 hónap is eltelt mióta utoljára olvashattuk a Bogáncs Sárit. A legutóbbi szám 
a Cserkészbálon jelent meg. Ez az utolsó Bogáncs Sári a nyári vakáció előtt. Bizony! Már 
megint eltelt egy év, mókával és tudással gazdagodott a cserkészéletünk.  
Nagy siker volt a magyar bál, nagyon jól sikerült az elsőbálozók debutálása. Bea, Zita, és 
Peti nagyon izgultak a tánc miatt, amit tökéletesen eltáncoltak végül is. És a lányok 
csodaszépek voltak a fehér ruhájukban, piros rózsával a kezükben. Remélem tovább 
fogjuk tudni folytatni ezt a hagyományt és nemsokára ti is elsőbálozók lehettek, csak még 
pár évet várnotok kell.  
Sajnos a bálon egy szomorú dolog is történt, amiről már biztosan tudtok. Fogarasi 
Kristófnak a Puli őrsből megfájdult a lába és el kellett vinni a kórházba. Már sokkal 
jobban van és remélhetőleg velünk tud majd táborozni augusztusban. Drukkolunk neki és 
imádkozunk érte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Míg a kis cserkészek a Blue Hillhez mentek el egy kirándulásra május elején, addig a 
nagy cserkészek Connecticutban voltak egy hosszú hétvégi kiránduláson. Élményeinket a 
2 kirándulásról a következő linken láthatjátok: 
 
http://picasaweb. google.com/ kecske2/Cserkesz Taborok2008  
 
 
Természetesen a kirándulások hatalmas előkészületeket igényelnek. A kis 
cserkésztábor fő szervezője Kertész Kinga volt. Köszönjük szépen, Kinga! 
 
A nagy cserkésztábor szervezése a tisztjeinknek volt köszönhető: Fogarasi 
Miklós, Vámos István és Tarcsa Edit.  
Engedjétek meg, hogy ide másoljam az egyik szülő, Virga Ági levelét a táborról: 
 
“Nem tudjuk eléggé megköszönni a cserkészvezetőknek a fáradozását és odaadó munkáját. 
Faye "IMÁDTA" a tábort, ahogyan többször is elmondta (sajnos néha angollal keverve is "I 
LOOOOVE cserkésztábor") és napok óta hallgatjuk az élményeket. Hallottunk a hídépitésről, 
portyáról, félelmetes éjjeli őrködésről, főzésről, gerelyhalyításról és a számháborúról, ahol Faye  
"9 ellenséget kilőtt". Állítólag mindenki jól kijött egymással. Hát a mi ‘preteen’ lányainkat és 
korosztályukat ismerve micsoda remek dolog ez, hogy ilyesmikkel is tudnak szórakozni!!!! 
KÖSZÖNJÜK!! “ 
 
És végül Edit élménye a táborról: 
 
“Nagy nehezen félig magamhoz tértem (mármint kimosakodtam a Mariska Néni  3 napos 
füstszagából), gondoltam megosztom veletek néhány tapasztalatunkat. 
- Szerintem a tábor jól sikerült, a gyerekeken úgy látszott. hogy jól érezték magukat 
- a park nagyon szép volt, az idő pedig egyenesen tökéletes! 
- a terveknek megfelelően sikerült jól elfárasztani a gyerekeket (és magunkat) 
A lényeg: az elöző táborokhoz képest össze sem lehet hasonlítani a gyerekek magyar tudását!!! 
 
Ha néha elbizonytalanodunk is, hogy szükség van e a Boskolára, mi értelme a Cserkészetnek, 
azt hiszem ebben egyértelműen jól mérhető a sok fáradság eredménye. 
Emlékszem az első táborban szinte minden második szavam az volt, hogy MAGYARUL!! - Aki 
angolul beszél nem kap vacsorát!!! Most szinte egyszer sem kellett rászólni senkire. Tudták, hogy 
magyarul kell beszélniük, és Tudtak!! magyarul beszélni!  
Ezt ti gondolom otthon is észreveszitek, de ha az ember minden nap lát valamit nem veszi észre 
a változást. 
Nekem ez nagyon feltünt!!! és nagyon büszke voltam magunkra, a Boskola Tanáraira, és Rátok, 
Szülőkre is, mert ez a közös munkánk eredménye!! 
Az egyik célt, amit magunk elé tűztünk annak idején - elértük. 
 
A másik, ami nagyon meglepett és jól esett (mármint Mariska Néni öreg tagjainak) a gyerekek 
többen is rendszeresen odajöttek hozzám megkérdezni miben tudnának segíteni!!! - Mai fiatalok, 
a természet lágy ölén, barátaikkal körbevéve odajönnek hozzám a konyhára, hogy segíteni 
szeretnének. Igazi cserkészies viselkedés! 
Legyetek rájuk nagyon büszkék!!!” 
 
 
 
 
Az utolsó oldalakon láthattok néhány fotót a kirándulásról.  
 
 



REJTVÉNY: 
 
Emlékeztek a 4 képre? Csak a felnőttek tudták megfejteni, hogy Siófok városáról 
láthattatok fotókat. A nyáron, ha Magyarországon jártok, nézzétek meg ezt a 
várost is.  

          

       
 
Itt szeretném kihírdetni a versenyt a fotózásról! A nyáron, ha Magyarországon 
jártok, vagy magyarországi városról, faluról van fotótok, küldjétek el nekem, és a 
legjobbak benne lesznek a következő újságban.  
Küldjétek el nekem az email címemre: abarbi76@yahoo.com magyarországi 
fotók cimmel. 
 
A kis cserkész rejtvényre meg egy megoldás sem született: Ime a rejtvény 
újból.  
 
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? 
 



NAGY CSERKÉSZ TÁBOR KÉPEKEN ÉS RAJZOKON 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
Fodor Karcsi rajza - Puli őrs                                      Vámos Csilla rajza - Puli őrs 
 

KIS CSERKÉSZ TÁBOR RAJZOKBAN  
GEPÁRD ÖRS 

    
 
Dávid rajza                                                                  Robi rajza 

 
Lilla rajza                                                                     Viktor rajza 
 
 



Nyári szülinaposok: 
 
Badics Juli – Május 24 
Cser Adám – Május 24 
Kertész Kinga – Június 7 
Miller Dani – Június 9 
Fogarasi Bea – Június 12 
Badics Emi – Június 14 
Rohály Marci – Június 29 
Fogarasi Miki – Június 30 
Romhányi Dani – Július 11 
Felsovályi Olga – Július 15 
Vámos Tas – Július 17 
Erdei Anna – Július 20 
Polgár Zita – Július 22 
Romhányi Réka – Július 27 
Pitlik Peti – Július 30 
Fogarasi Domos – Augusztus 7 
Juhász Andris – Augusztus 12 
Badics Dóri – Augusztus 16 
Kánvási Gitta – Augusztus 16 
 
Internetes böngésző 
 
Csomókötésről két lap:   
http://inter.scoutnet.org/skills.html#knots 
http://www.42brghtn.mistral.co.uk/knots/42ktmenu.html 
 
Iránytű használata   
http://inter.scoutnet.org/skills.html#maps 
 
Rovásírásról:  
http://geocities.com/rovasiras/betűk/ 
 
Millió magyar könyv elektromos formában:  
http://mek.oszk.hu/ 
 
Magyar irodalom, történelem és néprajz, jelképeink és földrajzunk: 
(A Haza a Magasban c. könyv anyagával) 
http://www.nemzetismeret.hu/   
 
A világ legjobb várakról szóló lapja magyarul:  
http://mars.elte.hu/varak/ 
 
Cserkészdalok és magyar népdalok gyűjteményei: 
http://home.claranet.nl/users/nickl/nepdal.html 
 



Üzenet Mikitől a nyárra: 
Mindenki menjen ki a természetbe, biciklizzen, ússzon, kiránduljon, 
építsen építményeket, gyakorolja a csomókötést, ha felnőttekkel lehet, 
csináljanak tábortüzet és rá tábortűzi számokat, énekeljenek sokat, és 
olvassanak egy jómagyar könyvet - egyszóval- “A szünidőben is légy 
Cserkész!” és szeretettel visszavárunk mindenkit ősszel. 
 
FONTOS DÁTUMOK A KÖVETKEZŐ CSERKÉSZÉVRE 2008-2009: 
 
2008 
Szeptember 13, 27 
Október 11, 25 
November 8, 22 
December 13, 20 
 
2009 
Január 10, 24 
Február 7, 21 
Március 7, 21 
Április 4, 18 
Május 2, 16, 30 
Június 6 
 
 
 

BÚCSÚZÓUL: 
 
 

 
 
 
 

                                                      
 
 
Jó munkát! Jó munkát! Jó nyaralást!                                                      Erdei Anna s.t. 


