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

3. évfolyam 2008. szeptember-október 
 
 
Sziasztok Cserkésztestvéreim! 
 
Új évkezdődött el megint szeptembertől, de már azóta nagyon sok minden történt velünk. 
De ne felejtsük el a nyarat sem, ami rengeteg élménnyel volt tele. Szinte mindenki elment 
a VK táborba Fillmore, NY–ba, ahol barátságok születnek, újulnak meg és erősödnek. 
Íme néhány fotó: 
 

                             

  
 
Aztán szeptemberben megvolt a jól szervezett kenutúránk, amiről ugye nem kell sokat 
beszélnem, a képek beszéljenek helyettem. De azért megjegyzem, hogy nagyon jól 
sikerült a tábortűz, Károly Róbert és Anna hercegnő vezetésével. Nekem a szülői őrsök 
tetszettek a legjobban. Igaz ugyan, hogy jól megáztunk a túra alatt, de egy cserkész nem 
ijed meg egy kis trópusi esőtől! 
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Ne feledd el, hogy november 8-án megint fogunk találkozni Károly Róberttel, és talán – 
ha szerencsénk van – a gyönyörűségs Anna hercegnő is ott lesz a kíséretével.  
 
Nagy örömömre szolgál, hogy sok új őrs alakult idén és néhány átnevezte magát  
Puma őrs -  nem is tudom, mennyi nevük volt már ennek a fiúőrsnek. Számoljuk csak 
meg gyorsan: Pingvin őrs, Szexi Páva őrs, Vizes Kiscica őrs, és most Puma őrs. Meg kell 
jegyeznem, hogy a névválasztásukban kezdenek férfiasodni  .  
 
A többi őrsök nevei a következők a nagy rajból:  
Búbosbanka őrs, az ő nevük maradt a régi, és Polgár Zita az őrsvezetőjük. 
Cápa őrs, akik Apródként felkerültek a nagyrajba Fűrész Gábor vezetésével. 
Kis raj őrsei: 
Kolibri őrs: már 2 éve Fogarasi Bea vezeti őket ügyesen. 
Gepárd őrs: Gyurcsán Feri vezetésével megy. 
Az Aligátorok új őrsvezetőket kaptak: Fodor Karcsi és Fogarasi Kristóf (régi Puli őrs 
tagjai mind a ketten) vezeti őket lelkesen. 
Új kis őrsök is alakultak nagy örömünkre:  
Bálna őrsöt, ezt a csupa fiú őrsöt Izsák Carolina vezeti. Carolina Venezuelában 
cserkészkedett gyermekkorában. Örülünk, hogy mostantól velünk van és segít nekünk a  
tapasztalatával és rátermettségével. Köszönjük, Carolina.  
 
Tigris őrs: Bathó Michelle vezeti a ezt a lány őrsöt, és Michelle szintén régi Puli őrs tag 
volt. Az itt következő képekben a Tigris őrs mutatkozik be: 
 

     
 
Új cserkészprogramot inditottunk el idén Regős cserkészeknek: Felsővályi Olga vezeti a 
15 éves cserkészeknek, szorosan együttműködve Cseh Andrással és Szilvivel, akik 
magyar irodalmi kurzust tartanak nekik a Boskola alatt. 
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Hírek külföldről: 
Sajnos elment tőlünk 4 cserkész Magyarországra egy évre: Fogarasi Domos, és a Badics 
lányok: Juli, Emi, Dóri. De tudjuk, hogy jól vannak, hisz lelkesen tartják velünk a 
kapcsolatot, köszönet a magas technikának és az internetnek. Dórival már én is beszéltem 
a Skype csatornán keresztül, amikor időeltolódása (jetlag) volt és nem tudott éjjel aludni. 
De szerintem amúgy is szeret fent lenni sokáig esténként.  
Domosról tudom, hogy ő Magyarországon is cserkészkedik a budapesti 25. számú Szent 
Imre csapatába jár, és a Vidra őrsbe tartozik. Ez egy vegyes őrs: 4 fiú és 6 lány van 
összesen az őrsben; hetedikesek és nyolcadikosok együtt. Úgy tűnik, jó nagy őrse van 
Domosnak.  
Csak érdekességként megjegyzem: Domos örült, hogy a bosztoni örse neve Puma lett. 
 
Hírek Mikitől: 
Kedves Cserkésztestvérünk!  
Szeretettel köszöntünk. Örülünk, hogy részt veszel olvasási különpróbánkban. Segíteni 
fog abban, hogy játékosan, élvezetes módon gyakorold a magyar olvasást és közben 
elismerésben, kitüntetésben is részed legyen.  
A következő oldalakon elmondjuk, hogy hogyan is működik ez a rendszer.  
Kedves Cserkészszülő!  
Ez a rendszer a kiscserkész kortól egész a 16 éves korig, vagy azon túl is használható. 
Természetesen a kisebbeknek segíteni kell, főleg kezdetben, amíg megtanulják, hogyan 
kell a rendszert használni. Csapatukban lesz tanácsadójuk, de a legjobb tanácsadó maga a 
szülő. Mint mindenben, nagyon fontos a szülői bátorítás és irányítás – persze megőrízve a 
gyerek minél önállóbb munkáját. Ennek értelmében kérjük a cserkészszülők segítségét, 
támogatását!  
Öt különböző nehézségű különpróbában indulhatsz:  
 

   

  
Akármelyik különpróbában indulhatsz. Sikeres befejezése után annak a próbának 
jelvényét kapod meg és cserkészingedre felvarrhatod.  
Egy különpróba 20 olvasmányból áll. Minden olvasmány után van 10 kérdés, amelyekre 
válaszolsz. Mindegyik kérdés 1 pontot ér. Ha legalább 8 kérdésre jól feleltél, sikeresen 
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végezted ezt az olvasmányt és a rendszer feljegyzi pontszámodat. Ha nem érted el 
legalább a 8 pontot, olvasd el újra és válaszolj újra a kérdésekre.  
A tíz kérdésre adott válaszokat a rendszer automatikusan kijavítja és pontozza. Egyes 
olvasmányok alján van egy vagy két szöveges kérdés. Az ezekre adott válaszodat 
csapatod tanácsadója nézi át és adhat neked extra pontokat.  
Amikor összegyűjtöttél legalább 160 pontot, sikeresen megálltad ezt a különpróbát és 
megkapod a különpróba jelvényt. De hogy tudd, milyen jól haladsz, útközben is kapsz 
kisebb elismeréseket: a 10, 30, 70 és 120 pontnál tanácsadód ad egy matricát, amelyet 
beragaszthatsz az erre kapott kontroll-füzetedbe.  
Ha kérdésed van, fordulj nyugodtan Mikihez vagy Edithez. 
Jó olvasást! 
 
Rejtvény:  
 
Ki ismeri fel ezeket a helyeket? Hol találhatóak?  
 

  
 
Időpontok, hírek: 
 
Október 25: Anna kificamitotta a bokáját 
November 1-2: cserkész tiszti konferencia, Buffalo, NY 
November 8: egész délutanos cserkészet, részletek később emailben 
November 22: New York körzeti cserkészbál, Hasbrouck Heights, NJ-ben lesz 
 
Köszönjük Fodor Zsoltnak és Ágnesnek a nagylelkű adományát, amivel a Hungarian 
Scout Fund-ot, szövetségünk központi alapját támogatták. 
 
Ötletekkel, cikkekkel az újsággal való tanácsokkal forduljatok Annához: 
abarbi76@yahoo.com címen. 
 
 
Jó munkát! 
Erdei Anna, st. 


