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Reméljük, jól telt mindenkinek a nyári szünet és nem unatkoztatok az elmúlt három hónapban. 
A nyári szünetben tartott különféle táborok, továbbképzések élményeiről olvashattok ebben a számban.  
A tavalyi tanévet az amerikai magyar nagykövet látogatásával zártuk, amelyet egy hét múlva követett 
az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója, amelyen a Boskola is képviseltette magát. 

A nyarat táborozások tették színesebbé.  A vermonti csapattábort, a magyarországi ÖV körüt 
követte, majd júliusban a fillmore-i iskolatábor és szintén Fillmore-ban augusztusban a vezetőképző 
tábor.  A táborok sorát a kiscserkészek augusztusi tanyázása zárta. Ezekről mind beszámolunk a 
következő oldalakon, s bemutatjuk az új Kőrösi programos segítőnket is, aki ebben a tanévben velünk 
lesz. 

Szokásunkhoz híven a közelgő programokról szóló híradás is megtalálható az újság végén. 

Ne felejtsétek el, hogy mind a cserkészcsapatunknak, mind a Boskolának honlapja is van, ahol minden 

fontos információt megtaláltok: http://boston-cserkesz.org és http://boskola.org.  
Izgatottan várjuk a cserkészkalandjaitokat, boskolás élményeiteket megörökítő történeteket és képeket.  

Jó munkát! Sok sikert!
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     Dr. Szemerkényi Réka, nagykövet látogatása - 2016. június 4.

Fotók: Virga Agnes

Dr. Szemerkényi Réka , amerikai magyar nagykövet június 3-án és 4-én meglátogatta a bostoni 
magyar közösséget. 
Örömmel tölt el minket, hogy volt alkalmunk megmutatni, hogy milyen lelkes és összetartó 
közösség vagyunk.  Az egésznapos sűrű pénteki program után lehetősége volt találkozni a helyi 
magyarok egy csoportjával a tiszteletbeli magyar főkonzul által rendezett esti fogadáson, majd 
másnap újabb két más-más területet érintő közösségnek adódott meg a lehetőség, hogy 
bepillantást nyújtsanak önkéntes munkájukba. 
A Boskola, a cserkészcsapat tagsága köszöni, hogy meglátogatta programunkat és lelkesedését 
fejezte ki tevékenységünkkel kapcsolatban. Valóban nagyon sokat jelent az elismerés, hisz 
mindannyian önkéntesen és nagy odaadással végezzük a munkánkat.



Az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója, azaz AMIT 2016-ban már negyedszer került megrendezésre 
június második szombatján a New York-i Magyar Konzulátus épületében.  Az idén Bói Tünde, Tóth 
Ildikó és Varga Emese képviselte a Boskolát. 
Az idei találkozó fő témája a közösség építés és gyermek központú iskola kialakítása volt.  

Dr. Kumin Ferenc, főkunzul bevezető szavai után a szervezők bemutatták az előadókat. Egyszerre 3 
teremben folyt párhuzamosan a műhelymunka és az előadások. 
Marshall Tamás a KMCsSz képviseletében (és úgy is, mint amerikai iskola igazgató) a tömeg közösséggé 
válásáról, változtatásáról beszélt. 
Dömötör Gábor A gyermek magyarságának megőrzése a családban és a közösségben címmel a saját 
családjuk 3 generáción és 3 kontinensen át megőrzött magyar nyelvtudását elemezte és tanácsokat 
adott tanároknak, szülőknek egyaránt a sikeres nyelvismeret megőrzésére.  
Gorondi Enikő, az Aprókfalva Mindennapos Magyar Óvoda vezetője mesélt mindennapjaikról és a 
Montessori típusú írás-olvasás tanulás előkészítéséről. 

 
A Fórumon három magyar-
amerikai fiatal mesélt saját 
tapasztalatairól, magyar tudásának 
köszönhető amerikai sikereiről. A 
Budapesti Balassi Intézet 
képviseletében Sipos Linda mutatta 
be a legújabb Balassi füzetet, Mesélj 
nekem! címmel és példaként a 
Pinkó című népmese különböző 
feldolgozási lehetőségeit játszotta 
el a jelenlévő tanárokkal. Dr. 
Merényi Hajnalka az ELTE Magyar 
Nyelvi és Irodalmi Tanszékének 
professzora az élményközpontú 
szövegfeldolgozási technikákról 
tartott előadást, majd Balatoni 
Kata néptáncpedagógus mozgatta 
meg a társaságot egy kis népi 
játékkal, tánccal.  
A konzulátus szakácsa megint 
remekelt, kiváló ebéddel, 
uzsonnával vendégelve meg a 
jelenlévőket.  
A találkozót a főszervezők: Dr. 
Kerekes Judit, Petreczky Kati és 
Lukács Attila azzal zárták, hogy 
"Jövőre, veletek, ugyanitt!" 
   
   
   
  Tóth Ildikó

Beszámoló a new yorki tanári konferenciáról - 2016. június 11.
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Csapattábor -Vermont - 2016. június 25-27
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Csapattábor -Vermont - 2016. június 25-27
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Csapattábor -Vermont - 2016. június 25-27

Biztosan rengeteg gyerek álmodik arról, hogy a nyarát egy erdős-ligetes folyóparton tölthesse a 
barátaival, ahol nagyszerű játékokon vehet részt és szuperfinom ételeket fogyaszthat. Az időjárás 
legyen szép napos, a folyó vize legyen frissítő, szúnyog pedig egyáltalán ne legyen.  
 Nos, aki részt vett az idei cserkésztáborban, pontosan ezt élhette át. Június végén 
Vermont határán, a Connecticut folyó mellett táboroztunk közel 60 cserkésszel. A csapat egész 
éven át az 1956-os forradalom és szabadságharc történéseit elevenítette fel: nem volt ez másképp 
a táborban sem, ahol rengeteg úton-módon igyekeztek segíteni a cserkészek a forradalmárok 
harcát. Akadálypálya keretében kötözték be a sebesült harcosokat, összegyűjtötték a Molotov-
koktélok alkatrészeit, megtanultak vizet nyerni a levegőből és sok más egyéb hasznos dolgot. 
Számháború-rohammal vették be a Rádió épületét és verték vissza a szovjet tankok támadásait, 
és újra átélték a szabadságharc bukását követő Melbourne-i olimpiai vízilabda-küzdelmet. Éjjeli 
játékban mutatták meg bátorságukat, és őrsi főzés és sapka-készítés keretében ügyességüket. 
Szerencsére legalább a tábortüzek alatt nem kellett óvakodni a szovjetektől, így ott nagyszerű 
játékok és nótázás vette kezdetét. A tábor végéhez közeledve pedig tájékozódási verseny során 
mutatták meg talpraesettségüket.  
 A kiscserkészek is kivették részüket a táborból: segítségükkel a szegénylegény is egy napra 
királlyá válhatott, sőt, még a gonosz ellenséges király hajnali támadását is sikerrel visszaverték 
lisztbombáik segítségével. Mesés próbákon és akadályokon verekedték át magukat, így segítették 
közelebb a trónhoz – és álmai beteljesüléséhez – a szegény fiút. Hálából az új király elvitte őket 
madárlesre, ahol rengeteget tanultak a madarakról és gyönyörű sasokat, baglyokat, keselyűket és 
sólymokat néztek meg.  
 A táborba elhallatszott a nagyvilág magyar vonatkozású eseményeinek híre is, így időt 
szakítottunk a magyar válogatott EB-szereplésének követésére is egy nagy sikerű focimeccs-
nézés keretében.  
 A nagyszerűen sikerült táborért különös köszönet illeti Vámos István táborparancsnokot, 
Gyurcsán Feri csapatparancsnokot, Pitlik Viki és Fogarasi Kristóf altáborparancsnokokat, a 
törzseket és vezetőket, továbbá a Labonte családot a tábori konyhán végzett szolgálatukért.  
                                 Rudán Jani

57 cserkész vett részt a 
táborban Fogarasi Kristóf 

cs. és Pitlik Viki kcs. 
altáborparancsnokaink 

vezetésével.

5 új opera énekes mutatkozott be a legsikeresebb tábortűzi 
számnál a három kis malac előadásával, Gyuris Bence, Labonte 
Ayden, Mihajlovits Mark , Móricz Dani, és Marosfői Ágoston 

főszereplőkel.

0 mm 
eső 

esett a 
tábor alatt. 
 Viszont a zuhé 
eltalált bennünket 

táborzáras után. 1 új zöld nyakkendős cserkészünket, Marosfői 
Anná-t avattuk fel vasárnap – Gratulálunk 

Anna! 

3 x 1 a 
vízipóló 

eredmény, 
hol az 56-os 

magyar csapat 
fölényesen legyőzte a 
szovjet úszókat.  Ria-Ria-

Hungaria!  Köszönjük Rudán 
Jani edzőnk sok munkáját.

12 méter magas 
szakadék választotta a vízi 

póló Connecticut folyó pályát a 
táborhelytől, amit kötél 

segítségével többször 
mászták meg 

cserkészeink. 

27 méter hosszú 
barikád 

építésével 5 szovjet 
tankot sikerült  le 

„molotovozni” a bátor 
 szabadságharcosainknak.  Több 
mint 22 spriccelő gránátra volt 

szüksége a hős csapatnak. 

4 órát tartot A 4. Hajós Henrik GPS/számháború/
kódfejtő verseny az Ascutney hegy tetején.  A Mező Kornél 
által rendezett pályán nyertes csapatunk, Gyurcsán Robi 

vezetésével (Torontáli Virág, Mihajlovits Balint és Beacom-
Dömötör Ilona) szerezte a legtöbb pontot.

1000 Köszönet az 
őrsvezetőinknek, a 

törzsnek, és a szuper 
konyhás csapatunknak: 
Labonte Kevin és 

Blanka!  



     Őrsvezető körút Magyarországon - 2016. július 3-23

Fotók:  Facebook



 A bostoni magyarok könnyen megérthetik mi is valójában a Nyári Magyar Iskolatábor, ha ötvözik a játékos 
Boskola tanítását az életre nevelő cserkész módszertannal és mindehhez még hozzáadják a kalandos JUBI tábor 
hangulatát. 
 Nem hiányzott innen semmi sem, ami kell egy fantasztikusan jó táborba. Még felsorolni sem könnyű mennyi 
minden történt e két hét alatt. Volt ott éneklés és tábortűz, népi játékok és népi hagyományok, néptánc oktatás és 
táncház, portya és masírozás, strandolás és úszás, szalonna sütés és főzés, számháború és kincskeresés, reggeli torna 
és esti mese, foci és rögbi, vers tanulás és színház és még sorolhatnám a végtelenségig a jobbnál jobb programokat. 
Szinte hitetetlen, hogy mind e sok-sok program mellett maradt még idő a tanulásra is. Kicsik és nagyok is tovább 
fejlesztették magyarság ismeretüket, sőt voltak sokan, akik a két hét alatt sikeresen levizsgáztak magyarság 
ismeretből is. 
 Az Iskolatábor a leghangulatosabb és legszínesebb nyári tábor a kerek világon. Itt életre szóló barátságok 
kötődnek és a tábor végén minden gyermek és minden felnőtt is felejthetetlen emlékekkel tér haza.

     Nyári Magyar Iskolatábor - Fillmore, 2016. július 9-23
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Fotók és beszåamoló: Móricz Attila

Kezdődik a tábor

Rögbi csak keményen

Foci mindenkinek

Masírozás a strandra

A lányok baráti köre

Húsvéti locsolkodás fiú módra                       és  lány módra



Mint minden évben, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) a "nagy" vezetőképző táborát idén 
is szeretett kis otthonunkban, a Fillmore, NY falucskában található Sík Sándor Cserkészparkban tartotta 
meg. Ez egy 10 napos tábor közel 400 jelölt és vezető részvételével, ami folyamán a cserkeszvezetés 
rejtelmeibe avatódnak be jelöltjeink. Persze, nem csak - a szó szoros értelmében- "cserkészvezetést" 
tanulnak a jelöltek, hanem ez egy vezetőképző tábor, ami után a végzők a frissen szerzett vezetői 
tudásukat nem csupán cserkészcsapatunkban, hanem az élet minden  területén felhasznalhatják. 

Az idén az alábbi jelöltek szerezték meg sikeresen a képesítésüket: 

Szintén kiemelem, hogy idén a KMCSSZ Magyarságismereti vizsgáján -szoros versenyben- Várai-Horák 
Bence érte el a legmagasabb eredményt, 97%-kal, így a vándortrófeat -melyet tavaly Innsbruck 
érdemelt ki- Boston őrizheti egyévig. Ez egy komoly megmérettetés, a világ minden tájáról versenyeznek 
azok, akik az őrsvezetői táborra készülnek, vizsgázva  törtélemből, földrajzból, magyar irodalomból és 
magyar nyelvtanból. 

Gratuálunk új vezetőinknek, valamint (kitartó) szüleiknek, tanáraiknak, 
cserkészvezetőiknek, akik az év folyamán segítettek a jelöltjeinket, hogy sikeresen 
eljussanak eddig a mérföldkőig. 

Hajrá  Boston! 
 
A csapat nevében : Gyurcsán Feri

2016. augustus

Kiscserkész 
segédtiszti szint

(Nagy)cserkész 
Segédtiszti szint

Kiscserkész 
őrsvezetői szint

(Nagy)cserkész 
őrsvezetői szint

Dobó tábor,  
Segédőrsvezető képző szint

Fogarasi Kristóf Kánvási Gitta Gyurcsán Izabel Mihájlovits Lili Rasmussen Julia Móricz Anna

Móricz Attila Rasmussen Anna Torontáli Lilla Rácz-Kozuma Hanna Torontáli Virág

Móricz Samu Gyurcsán Robi Gyuris Eszter Fogarasi Bence

Vezetőképző tábor - Fillmore, 2016. augusztus 4-14
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Őrsvezetőképző tábor - Fillmore, 2016. augusztus 4-14

Nagyon nagy várakozassal indultunk neki a 2016-os vezetőképző tábornak. Tudtuk, hogy ez a tábor nem 
olyan lesz, mint a többi, mert ez nemcsak a jókedvről és a vidámságról szól, hanem a tanulásról is. Tudtuk, 
hogy ha ezt a tábort megcsináljuk akkor a cserkészéletünkben nagy változas fog beállni, mivel 
őrsvezetőkent már nagy felelősség hárul ránk, hiszen rajtunk is múlik, hogy milyenek lesznek a jövő 
cserkészei. Ebben a felkészülésben óriási segítséget nyújtott az a rendkívül jól képzett segédtiszti és 
tisztikar, akik a mi felkészítésünkön fáradoztak. Számomra ez a tábor több volt, mint eyszerűen egy 
fillmore-i üdülés. Életreszóló élményeket és okosságokat nyújtott. Ezek végig fogják kísérni nemcsak a 
cserkészéletemet, hanem az “igazi” életemet is.  Nehéz az őrsvezetőképző tábor, de ugyanakkor egyszerre 
felejthetetlen is. 
A fárasztó út után kissé elcsigázva, de jókedvűen érkeztünk meg Fillmoreba. 
A 2016-os vezetőképző tábor eseményekben, tanulnivalókban és próbákban gazdag volt.  Az 
őrsvezetőképző altáborban 32-en vettünk részt, ahol nagyon jó vezetőktől tanultuk meg, hogy hogyan kell 
jól, sikeresen es felelősségteljesen vezetni egy őrsöt. Munkaterveket írtunk, még éjjel is, és őrsi órákat 
tartottunk a minta altáborban résztvevő gyerekeknek. 
A kerettörténetünk a Pál utcai fiúk volt. Küzdelmes számháború után, sikerült legyőznünk a vörösingeseket 
és megvédenünk a grundot. Fontos és az egész életünket végigkísérő tanácsokat kaptunk a vezetőktől. 
Nehéz szívvel búcsuztunk el barátainktól, akikkel együtt éltük át ezt a nagyszerű tíz napot. Izgatottan 
várjuk a következő VK (vagy AKI) tábort. 
           Mihajlovits Lili



Móricz Samu képes beszámolója a VK-ról



Kiscserkész tanyázás - 2016. augusztus 19-21
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Kedves bostoni kiscserkészek és szülők, 

Szeretettel mutatjuk be Nektek az augusztus 
végi kiscserkész tanyázást, ami hagyományoknak 
megfelelően megint egy négy napos (három 
éjszakás) tábor volt Pennsylvaniában az 
augusztus 20-i hétvégén.  

Remek volt az idő, fázni biz nem fáztunk egy 
csöppet sem. Még a halak a tóban is napszúrást 
kaptak volna, ha nincs rajtuk sapka. De nekünk jó 
dolgunk volt. Vagy negyven 5-9 éves korú 
kiscserkész jött össze a Magyar Tanyán, 
Hereford, Pennsylvániában, hogy meghallgassa 
Hapci király történetét és segítsen a 
Csillagszemű juhásznak. Sikerült is a végére 
kiszabadítani őt a sündisznók börtönéből és a 
sárkány fogságából. Sőt, még a szép 
királykisasszony kezét is elnyerte a végén.  

Washingtonból, New Brunswickról,  
Wallingfordról és Garfieldről jöttek a legtöbben, 
de akadt pár new yorki és bostoni gyerek és 
vezető is. Volt bábszínház, kézműveskedés, nagy 
pancsolások a medencében, hintázás, foci, finom 

házias ételek is. Jártunk a mese erdőben és 
minden este mese tábortűznél álmosodtunk el, 
hogy nagyokat aludjunk a réten felállított 
sátrainkban. Ezek már olyan jól néztek ki, mint a 
nagyokéi.   

Imre atya eljött New Brunswickról és mesélt 
nekünk augusztus 20-áról is, Szent István 
királyról. Ő is olyan jó király lehetett, mint a 
Hapci király... és még új kenyeret is sütöttek 
nekünk a házigazdáink, Marika néni, Laci bácsi és 
Emi, aki az úszómester is volt.  

Nagyon jó volt, és jövőre is ekkorra tervezzük a 
tábort (aug 17-20). Örülnénk nagyon, ha 
Bostonból többen jönnétek el. Az őrsvezetők 
szerint is ez a négy nap nagyon jó felkészülés a 
hosszabb fillmore-i táborokra. Kérdezzétek csak 
meg a Móricz család tagjait, akik közül négyen is 
őrsvezetősködtek a táborban: Móricz Anna, 
Móricz Simon, Móricz Samu és Móricz Attil 

Idetettünk egy pár fotót, nézzétek meg, van-e 
ismerős rajta?  
                                             Fogarasi Miki

Fotók: Lengyel Emi



Többen közületek, gondolkodnak azon, hogy a gyerekeitek csak cserkészetre jöjjenek és az iskolába 
nem. Van ahol ez időegyeztetés, más elfoglaltság miatt van, van ahol talán az iskolai "szárazabb" tanulás 
helyett a vidám, kalandosabb cserkészetre  vágynak csak a gyerekeitek.  

 Természetesen nagyon örülünk, hogy jönnek cserkészkedni hozzánk. 

De szeretném kérni, hogy komolyan gondoljátok át az iskola nyújtotta lehetőségeket, hiszen 
cserkészetünk nem képes pótolni azokat, amiket  az iskola tanárai adnak: a magyar ABC helyes 
ismeretét, a magyar írás és olvasás évek során való lassú, de biztos elsajátítását, és így végső soron a 
magyar nyelvi élményt - hogy értünk egy viccet, el tudunk olvasni egy jó cikket vagy könyvet, meg 
tudunk nézni egy TV vagy videó műsort, és akár később szakmailag is tudunk magyarul is létezni.... 

 Cserkészszemmel nézve is igen fontos a rendszeres magyar iskolai tudás.  

Enélkül, kamaszkorra a nyelvértés gyengévé válik, és a 12-15 éves gyereketek már nem fog tudni korának 
megfelelő szintű magyar szókinccsel beszélni vagy olvasni.  Így kiesik cserkésztársai közül is.  

Számunkra annyira fontos a magyar olvasás tudás, hogy pár éve cserkész olvasóprogram is indult és ma 
már ennek alapszintű teljesítése a zöld nyakkendő megszerzésének (10 évesen) egyik feltétele, illetve 
később a nyári Nagytáborokba való eljutás is ehhez van kötve és még később pedig a sikeres 
őrsvezetővé váló képzés feltétele is a magyar irodalom, nyelv, történelem és földrajz tanulása és az 
Olvasóprogram magasabb szintjének elvégzése.  

 Mindezeket, bármennyire is élvezi a gyerek a cserkészetet, az nem tanítja őket rendszeresen, mint egy 
"iskolapados" osztályban az iskola teszi. 

Tudom, hogy vannak olyan tanulók is, akik magánúton esetleg a Boskola szintjénél magasabban tanulják a 
magyart.  Az én négy gyerekem is így tették, és magántanulóként végezték a magyarországi általános 
iskolai osztályokat, innen kintről utaztak haza évente vizsgázni. Mégis, megköveteltük tőlük - és utólag is 
nagyon örülünk - az iskola rendszeres látogatását, mert a magántanulóságot jól kiegészíti az 
osztályközösségben, tanár mellett végzett munka és tudom, hogy ebből is sokat tanultak. Megtanultak 
saját korosztályukkal magyarul együtt dolgozni, örülni, tanulni de pörölni, vitázni, viccelni es ordibálni is – 
a teljes magyar élményspektrumot adtuk így nekik... 

 Ezért kérem, hogy gondoljátok át és illesszétek be a gyerekek életébe az iskola látogatását is. 

Mindkét szervezet nevében kérem azt is, hogy mindent tegyetek meg idén a rendszeres és aktív 
részvételért. Jöjjenek el – ha lehet – minden órára és legyenek felkészülve a szombat délelőtti munkára. 
Gondoljatok arra, ha kimarad egy szombat, legközelebb csak egy hónap múlva lesz újra lehetőség a 
soványka 2x2 órában együtt lenni és magyarságunk építeni. 

Szeretettel várjuk őket a cserkészetre és az iskolába is: 

Fogarasi Miki cscst.

A Boskola és a cserkészet kettős fontosságáról

2016. augusztus



Rajzverseny - Torontáli Lilla pályázata : Kitörés
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Bemutatkozik az új Kőrösi ösztöndíjasunk

Nagy örömmel és lelkesedéssel köszöntök 
minden Boston környéki magyar embert. Orosz 
Sára vagyok, az „új KCSP-s”. 

Miskolcon születtem, Kárpátalján nőttem fel, 
éltem Tokaj-hegyalja vidéken két és fél évig, az 
utóbbi öt évben pedig Ózdon laktunk a 
családommal. A tanulmányaim miatt viszont 
Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye is 
kicsit az otthonommá vált. Nem nagyon van 
olyan hely a Kárpát-medencében, aminek a 100 
km-es körzetében ne lenne valaki, akivel már 
találkoztam valahol. Ezért gondoltam, szétnézek 
kicsit messzebb is. 

A Debreceni Egyetemen végeztem magyar – hon- és népismeret tanár szakon. Kisgyermek 
koromtól kezdve részt vettem a kárpátaljai fiataloknak szervezett ifjúsági találkozókon, 
hagyományőrző programokon, később ezeknek aktív szervezője lettem. Gyerektáborokat, 
kerékpártúrákat, zarándoklatokat szerveztem vagy segítettem megszervezni. A Kárpátalján töltött 
évek alatt a határon túliság az életem része volt. Nyaranta hátrányos helyzetű gyerekeket 
táboroztatok és kerékpártúrát vezetek, év közben pedig különféle programokat szervezek az 
éppen aktuális lakóhelyemen. Az utóbbi két évben ökumenikus fesztiválmisszióban is részt vettem 
Sopronban. 

A sok költözést édesapám foglalkozása eredményezte, ő ugyanis görögkatolikus pap, így oda 
helyezik, ahol épp szükség van rá. Júliustól Máriapócs kegyhelyigazgatója. Öten vagyunk testvérek, 
egy huszonhat éves bátyám, egy huszonnégy éves öcsém és két húgom van, ők húsz és huszonegy 
évesek. A legjobb barátaim. 

Derűs személyiségnek és együttműködőnek tartom magam. Őszinte és empatikus, de ha kell, 
határozott vagyok. Ha úgy alakul, a háttérből is sokat szoktam segíteni. Erre a legjobb példa a 
zarándoklat, amikor autóval kísérem a gyalogosokat és látom el őket étellel, itallal és egyéb 
szükséges dolgokkal. Ez a fajta szolgálat áll hozzám a legközelebb. Kedvelt tevékenységeim még a 
festészet, az írás, a futás, az éneklés, a kerékpározás és a családdal, vagy barátokkal töltött minőségi 
idő. 

Igyekszem az itt töltött időt minél hasznosabban tölteni és mindenben a segítségére lenni az itteni 
magyaroknak, amiben csak tudok. 

Megköszönve a hihetetlen kedvességet, amivel fogadtatok és bízva a következő pár hónap 
sikereiben, ismételten üdvözlök mindenkit: 

Sára



Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Szeptember 5-én újra megkezdjük foglalkozásainkat, amelyek 
kéthetes rendszerességgel nyújtanak lehetőséget magyar nyelvű 
környezetben a közösségépítésre mind a gyerekek, mind a 
szülők körében. 
Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne 
maradjon le a fantasztikus élményekről,  amiket az alábbi 
programok nyújtanak!  

Ne felejtsétek el a járulékos adminisztrációt sem!

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - TÁBOROK  

Kenutúra:  Szeptember 24 
South Bridge Boathouse  
496 Main Str. Concord, MA 
 
Sziget Tábor: ? 
Minden nagycserkésznek 
Jelentkezés:  Vámos Istvánnál  
 
1956-os ünnepség:  Október 15  
Faneuil Hall, Boston  
Bővebb információ: http://
bostonhungarisan.org 

Öregcserkész képzés: November 5-6 
A felnőtt cserkészek házi továbbképzése 

Regős Hétvége:  November 12-13 
Ez a program a regős csoport tagjainak szól 

2016-2017 IDŐPONTOK 

Szeptember 10  
Szeptember 24 
Október 8  
Október 22 
November 5  
November 19 
December  3  
December  17 
Január 7 
Január 21 
Február  4 
Február  18 
Március 4  
Március 18 
Április 1  
Április 8  -  itt változik a ritmus 
Április 22 
Május 6  
Május 20 
Június 3

2016.. augusztus

NYÁRI SZÜLINAPOK:
JÚNIUS: ARMAN-SZATHMÁRY 
ANAYA, DENECKE-SPANOVSZKY 
FELIX, GOMBOS HENRIK, KOVÁCS 
RAMÓNA, KOVÁCS SZEBASZTIÁN, 
SÓTI SÁRA, SÓTI LEVENTE, 
WALKER HANNAH
 JÚLIUS: CSERNY ANNA,ROMHÁNYI 

RÉKA, FELCSUTI LILLANA, SZENTPÁLYI 

ELISE, WALKER MICHAEL, WOODS 
ZSÓKA, BEACOM-DÖMÖTÖR 
ALEXANDRA, HALÁCSY EDÖMÉR, 
BURBECK ANNA, KOVÁCS VIKTÓRIA

AUGUSZTUS: MIHAJLOVITS 
MIRA,OLLAND SOPHIE, SANDY-ROCHE 

ANNABELLA, DÓCZI TAS, SCHNEIDER 

RÉKA, WALKER ESTHER, RASMUSSEN 

JÚLIA, REINOSO ELI, GUTHY ZOLTÁN, 

SCHARTNER ÁGOSTON, TAMANG 
TÓBIÁS, MOULIN COLETTE,  
MAROSFŐI VIRÁG


 BOLDOG  SZÜLINAPOT!!!

http://bostonhungarisan.org
http://bostonhungarisan.org

