
BOGÁNCS SÁRI 
ÉS  

 SÜN BALÁZS

Nemrég kezdtük el a 2016-17-es tanévet,  s máris a téli ünnepek elébe nézünk. Mielőtt azonban előre 
szaladnánk, tekintsük át ebben az őszi számban, mi minden történt az elmúlt három hónapban! 

Az évet, ahogy szoktuk szülői értekezlettel és kenutúrával kezdtük, amit hamarosan a már 
hagyománnyá váló hidegben és esőben megtartott szigettábor kalandjai követtek. 
Egy örömteli és egy szomorú eseményről is beszámolunk, amikor elbúcsúzunk az újság névadójától, 
és jó egészséget kívánunk az új vesét kapó volt boskolás társunknak, Csabának. 
Rajzpályázatokról, nemzetközi játékokról, továbbképzésekről is hírt adunk, s megemlékezünk az 

56-os ünnepség eseménysorozatairól is. 

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!

SZIGETTÁBOR CSOPORTKÉP

Polgár-Turcsányi Mariann

2016. november

 A 2. sz. Bodnár Gábor cs.cs. és a Boskola közös hírlevele
2016 - őszi szám #39

Alapítva: 2006
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    Szülői értekezlet - 2016. szeptember 24.

Fotó: Rácz Livia

Nagy büszkeséggel számolunk be arról, 
hogy micsoda elismerés érte 
iskolánkat, egészen pontosan a 
Boskola vezetőjét ("szívét, lelkét, 
mozgató rugóját  és ragasztóját") : 
Polgár- Turcsányi Mariann-t!  
Az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója 
alkalmából júniusban tiszteletbeli díjat 
ítéltek oda neki (és még két másik 
amerikai- magyar iskola igazgatójának) 
a magyar nyelv, -és kultúra ápolásáért 
és ez ügyben bizonyított fáradhatatlan 
példamutató szorgalmáért.  

 
Mivel Mariann júniusban nem lehetett jelen a díjátadáson, az elismerést a New Yorki 
főkonzulátusról érkező Dr. Szakács Imre, a Nemzeti Összetartozás Tanácsosa hozta el és adta át 
személyesen az első idei Boskola napon. 
Mindannyian nagyon büszkék vagyunk rád Mariann, nélküled e közösség talán nem is létezne, 
hiszen elvitathatatlan érdemed van a Boskolánk létezésében, működésében a kezdetektől inmár 
több, mint másfél évtizede! Mi is köszönjük fáradozásaidat, és reméljük, hogy az unokáid is 
élvezhetik majd munkád gyümölcsét! 
            Torontáli Kati 

A korábbi évek bevált szokásának megfelelően, az idén is a második boskolás-cserkész 
foglalkozás délelőttjére szerveztük év eleji tájékoztåtó szülői értekezletünket 
Akin nem tudtak résztvenni a programon, itt megtekinthetik a beszámolók vázlatait: 

http://boskola.org/BoskolaSzuloi2016.pdf 

Fontos személyi változások az előző tanévhez képest: 
Új könyvtáros: Turek Monika 
Új pénztáros a Boskola részéről: Lisznyai Erika 
Új vezető a szülői munkaközösségben : Fagyal Zoltán 
Új tanárok, óvónénik: László Noémi, Kibédi Emőke, McPherson Erzsébet, Deák Dóra 
Hogy kik is ők? Megnézhetitek, miután elküldték magukról az információt.  Addig csak a korábbi 
tanárok Zolival kiegészített arckép csarnoka tekinthető meg itt:  
 
http://boskola.org/Tanarok2015-16.pdf 

Ez itt a cserkész szülői értekezlet 
vázlatának helye. 

http://boskola.org/BoskolaSzuloi2016.pdf
http://boskola.org/Tanarok2015-16.pdf
http://boskola.org/BoskolaSzuloi2016.pdf
http://boskola.org/Tanarok2015-16.pdf


Hagyományos évkezdő kenutúra a Concord folyón 
        2016. szeptember 24.
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 Ahogy minden évben, 
az idén is az egyik első közös 
boskolás-cserkész programunk 
a szülői értekezlet utáni pizza 
elfogyasztását követően a 
k ö z e l i C o n c o rd f o l y ó n 
megtartott kenutúra volt.  
Ebben az évben is hozzánk 
c s apódo t t a s z e renc se , 
gyönyörű időben keltünk útra, 
s tö l töt tünk e l eg y-két 
kellemese órát a Minuteman 
Parkban.   
 Amíg a gyerekeknek 
cserkész foglalkozást tartottak 
a szabadban a vezetők, addig a 
szülők sem unatkoztak. Ők is 
f e l a d a t o k a t k a p t a k a 
cserkészektől.  
M i n d k é t k o r o s z t á l y 
megismerte az idei témakör,  
Kő r ö s i C s o m a S á n d o r 
u t a z á s a i n a k t ö r t é n e l m i  
hátterét, mielőtt hozzáláttak a 
t á b o r t ű z i s z á m 
előkészületeihez.  Az anyukák, 
a Gilisztaűző Varádics csapata 
v i l á g t é r k é p e t é s e g y é b 
útravalót készítettek a Mező 
Kornél által remekül alakított 
Kőrösi Csoma Sándornak, míg 
az apukák őrse, a Kopaszodó 
Sasok egy ládikát töltöttek 
meg különféle kincsekkel, amit 
aztán a legmókásabb tábortűzi 
s z ámban h a s zn á l t a k f e l 
kellékként.   
 Az egész “tábortűz” 
remek hangulatban zajlott, s 
ahogy minden évben, most is 
elmondhattuk, hogy  “ez az év 
is jól kezdődött”.

Fotók: Orosz Sára, Polgár János
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Búcsú szeretett Sárikánktól

Nem tudom, hányan tudjátok, hogy kiről kapta újságunk 
a nevét, s kinek a képe van minden egyes címlapon? 
Ennek a csodaszép pulikutyának a neve Szentmihályi 
Szabó Sára. Magyarországon született 2001. április 10-
én, s még kölyök kutyaként került ki Amerikåba, egy 
Belmontban élő magyar családhoz. 
Három évvel később, mikor a család New Yorkba 
költözött, mi lettünk az a szerencsés család, aki 
megkaphatta őt további kölcsönös örömteli 12.5 évre.  
Nagy szomorúságunkra 2016. szeptember 30-án 
szeretett Sárikánk 15 és fél, remélhetően számára is,  
boldog év után örökre itt hagyott bennünket. Emléke 
szívünkben örökre megmarad.  
Hálás köszönet Orosz Sárának a Sárika hasonmását 
megformáló kabalaért (jobb alsó kép).  
                                           Polgár-Turcsányi Mariann



Szigettábor - Lovell’s Island - 2016. október 9-10.
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Orosz Sára 

képriportja

A bostoni cserkészek legizgalmasabb napjai között mindenképp ott van a szeptemberi 
kenutúra és az októberi sziget tábor. 

Az év során Kőrösi Csoma Sándor utazásait követjük nyomon.  A mi képzeletbeli utazásunk a 
kenutúra után kezdődött, akkor csatlakoztunk hozzá. Megtudtuk, mik a céljai, miért vállalja a 
viszontagságos és hosszú utat és felkerekedtünk a magyarok keleti rokonainak keresésére. 

Az utazás a sziget táborral folytatódott, amikor is Kőrösit Rodoszra kísértük, a pestis elől 
menekülve és az időjárás személyválogatás nélküli kegyetlenségeivel dacolva. Az akadályokat 
legyőztük, Kőrösi folytatja útját, mi pedig tovább kísérjük majd.

Variációk egy témára

⛴



Szigettábor - Lovell’s Island - 2016. október 9-10.

2016. novemberFotók: Orosz Sára
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Jegyzetek a parancsnoki naplóból: 

JÓ MUNKÁT !              Vámos István 

• Bodnár Gábor vs. Máté Mátyás 1:1  (0:1)  Az első félidőben komoly támadások érték a bátor magyar 
csapatot, aminek muszáj volt a ’bunker’ felállását használni és összes erejét a sátrak védelmére 
összpontosítani.  A második félidő viszont kétségtelenül a hazai csapaté volt, cserkészeink kiemelkedően 
végezték a feladatukat ,hazaküldve az elgyengült Mátyásékat!

• Esett eső: 6,3 cm  
• Szél: 52km max. (40 km átlag).    
• 24 óra alatti meleg tea fogyasztás: 45 liter (ez új csapat rekord)  
• Törött sátoroszlopok: 3  
• Hiányzó cövekek: 40%?  
• Elgörbült cövekek: az összes többi 

• Első jel hogy valami nem stimmel az időjárással - a hajó kapitánya, miután az első másfél méteres hullám eléri 
a hajót: „Hmm, ez nem volt az előrejelzésben..”

• Első jel, hogy ez a bostoni csapat már tapasztalt - a hullámok közben izgulás helyett: „ a jobb válláról, a bal 
vállára, bal válláról a jobb vállára, jobb vállára ..."

• Második jel, hogy valami nem stimmel - a mobil időjárás radaron (ami idáig csak apró záporokat jelzett) 100 
km távolságon nem látni száraz foltot. 

• Cserkészekhez jel, hogy ez mar fele sem tréfa: se madár, se bogár se semmi élőlény a szigeten.... 

• Igazolás hogy azért vannak újonc cserkészek köztünk - hogy miért jön be a víz a sátrakba?:  hát, ez nyári 
sátor!”.  [Itt jelzem a kedves szülőknek hogy kezdjük a hurrikán ellenes sátrakra a pénzbeszedést]  

• Perfekt válasz a legkisebbik Móricz fiútól, hogy mert nincs rajta több kabát: „egy Móricz nem fázik”.  

•  Helyzet jelentés a parancsnoknak 21:00-kor a hálózsák szemléről:  „13 cserkész száraz, 7 nedves, de csak 
kívülről, 1 teljesen vizes, 5 már horkol”   

• [Nyugtatom a kedves szülőket, hogy természetesen volt pót hálózsák]  

• Még egy új bostoni cserkész találmány - vagyis hogyan lehet 50 km-es szelekkel, esőben tábortüzet tartani:
„bunker” tábortűz.

• Azért ilyen jó kifogást is ritkán hallunk, hogy miért késett az őrs a sorakozónál:  
„Ahhh, elfújta a sátrunkat a szél “  

• Ezt követően, újabb próbapont javaslat: Hány cövek, kötél, és kő kell, hogy ne fújjon el egy sátort a szél 
(válasz: annyi kötél és cövek nincs, viszont 6 cserkész vagy két jól lakott vezető teletömésével már nem 
repül el).

• James Bond Szmokingban akció különdíj: Móricz. Ábelnek ahogyan végig hordta a bocskai sapkát úgy hogy 
egyszer sem fújta le a szél.   

• 1000000 érdem díj: Olland Andrea, főszakácsnak, aki ilyen körülmények közt folyamatosan meleg teával és 
gulyással látott el bennünket!!!  



 Remek volt az ünnepség a szobornál és a Faneuil Hall 
épületében is. Hálás köszönet a szervezőknek, akiknek hat 
hónapnyi munkájukba telt a szép megemlékezés létrehozása. A 
polgármester proklamációja szerint október 15 “Boston 
Hungarian Appreciation Day" is volt ez okból - valóban jó érzés 
volt magyarnak lenni! 

Sokan a gyerekes családok, cserkészeink, közül nem tudtak eljönni. 
Ez az ünnep pedig - és főleg így kerek évforduló lévén, - nagyon 
fontos hogy a gyerekeink fejébe is bekerüljön, Március 15.- 
melletti másik nagy ünnepünkről van szó, és a kis kobakokban jó, 
ha a magyar beszéd, a játék, az iskolába és a cserkészetre járás 
kötődik külső, szép rendezvényekhez is.  

Mi ezt cserkésziesen csak úgy mondjuk, célunk az "emberebb 
ember és a magyarabb magyar" nevelése.  A nagy esőben lezajlott 
táborozás a szigeten az "emberebb embert" nevelte bennük. Most 
az ünnepségek a "magyarabb magyar" nevelését jelentik, egy 
esemény kapcsán, amire valóban büszkék vagyunk, amit a 
nagyapák/nagymamák meg szemelyésen megéltek - egy kis darab 
"velünk élő történelem".  

A bostoni események a Prudential Centerben látható fotókiállításon  folyatódtak. Reméljük sokan 
megtekintettétek és ha az ünnepségre nem is jöttetek el, elsétáltatok el az 56-os szoborig, ami a rajta 
elhelyezett virágkoszorúk miatt különösen széppé tették a szabadságról elnevezett teret. 
            Fogarasi Miki

    1956-os ünnepség a Faneuil Hall-ban - 2016. október 15

2016. novemberFotók: Polgár János, Eugene LaRochelle, Bruce Kozuma



2016. november

Csodák még mindig vannak - Csenteri Csaba új vesét kapott

Csilla erdélyi származású, Kőhalom-ban 
nevelkedett (Brassóhoz közel) majd 20 
évesen kikerült Magyarországra, ahol 
jelenleg termelési asszisztensként dolgozik 
egy német-japán üzemben. 
Tavaly ősszel Kanadába látogatott egy 
gyerekkori barátja meghívására, ahol a 
montreáli magyar közösség FB lapján 
találkozott az én hírdetesémmel, amiben 
donort kerestem, Ő azonnal azt érezte, hogy 
itt segíthet és önzetlenül felajánlotta 
segítségét. Még tavaly novemberben. 
A hónapok teltek, közben ez év során 
mindkét testvéremről kiderült, hogy így-úgy, 
de nem lehetnek donorok, így 
kétségbeesésemben ismét Csillához 
fordultam érdeklődve, hogy még továbbra is 
komolyan gondolja-e a vese donálást. A 
történet többi része már a múlté. 
Szeptember végén megérkezett hozzánk 
Csilla, és elkezdődtek a kivizsgálások. Az 
orvosok nagyon elégedettek voltak a fizikai, 
lelki, pszichés állapotával és hamarosan 
időpontot kaptunk a műtétre. Csillával mos 
itt lábadozunk az INOVA Fairfax kórházban, 
és várjuk a mielőbbi elbocsájtásunkat.  
Csodák mindennap történnek. Velem is 
történt egy…Csilla révén. Most így lett egy 
húgom is :-) 

2016. október 23.            
    Csenteri Csaba

Tavaly ősszel a Bogáncs Sári hasábjain osztottuk meg veletek az aggasztó hírt, hogy 
régi boskolás barátunk, Csenteri. Csaba, súlyos vesebetegségben szenved, s állapota 
olyannyira leromlott, hogy már csak a vese átültetés segíthet rajta. Több fórumon 
is terjedt a hír, s beindult a kereső “hadjárat”, ami mindannyiunk örömére az idén 
ősszel sikerrel végződött egy ismeretlen személy önfeláldozásának köszönhetően. 

Ismerkedjetek meg, Csillával Csaba beszámolójából!

Mielőbbi felépülést és jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek!



Ha a gyermeked cserkész, de te sosem voltál vagy azért, mert nem mertél vagy azért, mert nem 

akartál akkor sem kell siránkozni, be kell állni felnőtt-cserkésznek. Ahogy ezt meg is tették már azok, 

akiken olykor a barna nyakkendőt látod. 

Ebben a formában cserkészett be engem is a csapat, ez hozzá tartozik a történethez. Amikor azonban 

megtörtént az avatás, úgy éreztem (és azóta is úgy érzem), hogy ez nem csak egy nyakkendő, amit 

magamra kötök, hogy a gyerekek is komolyan vegyenek. Ez annál kicsit több. Ezzel a barna anyaggal 

megelőlegezett bizalmat és felelősséget is kötöttek a nyakamba. Biztosan értitek, mire gondolok. 

Röviden: felnőtt-cserkésznek lenni számomra azt jelenti, hogy a cserkészetet igyekszem jobban 

megismerni és a „címre” rászolgálni – méltónak lenni a nyakkendőre. Ez a része pedig ugyanígy 

érvényes azokra is, akik a cserkész gyermekük által kavart örvény vonzásának engedve 

cserkésziesednek el. Sőt, a becserkészés szempontjából köztünk valójában csak az a különbség, hogy 

nekem nincs cserkész ivadékom. Még. 

November 19-ét azzal töltöttük, hogy elméleti és gyakorlati szempontból is ismerkedtünk a magyar 

cserkészettel – módszerekkel, alapelvekkel. A kiscserkészek életébe pedig a szó szoros értelmében 

belehelyezkedve játszottunk önfeledten a Rácz – Kozuma rezidencia udvarán, a szomszédok lelki 

világával mit sem törődve. Örök hála a házigazdáknak! 

Orosz Sára

Továbbképzések - 2016.november 5, 19

2016. november

Miközben a cserkészek november 5-én a massachusettsi Belmontban képezték tovább magukat, a new 
jersey-i Montclair városában az észak-keleti régióban működő magyar iskolák vezetőinek is tartott 
Marshall Tomi egy nagyon hasznos továbbképzést. A Boskola képviseletében Polgár-Turcsányi Mariann 
vett részt a találkozón, ahol rajta kívül a new yorki Arany János Magyar Iskola, a new brunswicki 
Széchényi István Magyar Iskola, valamint a garfieldi Kőrösi Csoma Sándor Magyar Iskola vezetői voltak 
jelen, kiegészítve a AMIT (amerikai magyar iskolák találkozója) két vezetőjével. A találkozó fő témája a 
tanterv készítés és a tanári továbbképzés volt.

Tájékozottsági szint növelés, okosodás és Rácz Lívia szomszédjainak mesteri 
összezavarása   - Avagy: ez történt a felnőtt-cserkész képzésen

Iskolavezetési tapasztalatcsere New Jersey-ben
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Rajzpályázatok

      Ismét közeledik az ünnepi időszak, a várva várt, izgalmakkal teli hónap, amire minden 
gyermek és felnőtt örömmel készül. Az elmúlt négy évhez hasonlóan, most is itt van az 
alkalom arra, hogy részt vegyetek a KARÁCSONYI RAJZPÁLYÁZAT alkotó munkájában 
A képeslapot úgy készítsetek el, hogy egy A4-es lapot vagy rajzlapot hajtsátok kettőbe és ez 
adja majd a képeslap alapját. Írhattok a képeslapra valami kedves üdvözletet is, vagy csak 
rajzoljátok le, hogy milyennek képzelitek el az idei karácsonyt! 

Jó rajzolást kívánunk! 
Balogh Éva néni és a Zsűri tagjai

“Ünnepeljünk együtt óceánon innen és túl !” 
KARÁCSONYI RAJZPÁLYÁZAT 

Rajzok beadási 
határideje: 

November 19. Nevezési lap 

Kiálítás és közönség 
szavazatok leadása:

December 3. Életkor: 
A rajz címe:  
Lakáscím vagy telefonszám: 
Vezeték és keresztnév: 
Email cím:

Díjkiosztás: December 11.

Gratulálunk Fogarasi 
Bencének , aki első díjat 
nyert a Washingtoni Magyar 
Nagykövetség által 
meghírdetett TiniArt 1956-
os témájú rajzpályázaton.  

 
 A rajza (három papírból összeragasztott 
egy hosszú szalagot, azt a Budapesten 
megtörtént jelenetet ábrázolja, amikor a 
forradalmárok ráengedték az előretörő 
szovjet harckocsioszlopra egy üzemen kívüli 
villamost és az a tankba csapódva 
megrongálta azt, miközben a tankokat a 
szabadságharcosok is egy barrikád mögül és 
a házak ablakaiból is támadjak.

Fotó: Fogarasi Miki



Karácsonyi csomagküldő játék

2016. novemberFotó: Tóth Ildi

A Birminghami Magyar Tanoda  (UK) csapata egy olyan játékra invitálta  a külföldön működő magyar 
iskolákat, ami az összefogást szorgalmazza és jelképezi. 

A "Karácsonyi – Újévi csomagküldő játékukat külföldi magyar 
tanodák/közösségek " számára hirdették meg, amire kézzel, 
írott levelekkel, képeslapokkal, karácsonyfadísszel, újévi 
fogadalmakkal, üdvözletekkel, csoportképpel és más egyéb 
ötletekkel lehetett csatlakozni.  
A 17 országból jelentkező 57 iskola önállóan, vagy éppen 
többféle szervezetekkel, egyesületekkel, egyházzal 
együttműködve tartják fent magukat. Emellett minden 
iskolában a létszám is más, a korcsoportok is különbözőek. 
Ezért az első alkalom a bemutatkozásról szól, az iskolák 
közötti együttműködésre fektetve a hangsúlyt.

A játékban a Boskolának az Edinburghi Magyar Tanodát 
sorsolták ki. 

Az összeállított csomagról ezt a jelentést írta Tóth Ildikó: 

Minden ovis osztály és az elsősök csináltak karácsonyi 
lapokat, nagyon aranyosak lettek! Ezen kívül beletettem, a 
Boskola 10 éves jubileumi évkönyvét, egy Boskola bögrét és 
egy 10 éves évfordulóra készült cserkész naptárt a tavalyi 
csoportkép és Boskola szórólap mellé. 
Írtam egy pár sort is és kitömtem a dobozt egy csomag 
zselés szaloncukorral.  A Thanksgiving előtti szerdán sikerült 
feladni, úgyhogy biztos odaér időben. 
A képen az Ildi osztály által készült képeslapok láthatók. 

Kiváncsian várjuk, hogy velünk melyik iskola veszi fel a 
kapcsolatot.
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         Olvasópróba       Furulya karate

Új eredmények: 

Induló: Torontáli Lilla 
Futó: Rasmussen Júlia 
Vágtató: Gyurcsán Izabella, Gyurcsán Robi, Móricz 
Sámuel, Rasmussen Anna 

Szeretnék mindenkit bátoritani, hogy szabad időtökben (talán a mai napon is? :-) ) szánjatok egy kis 
időt a magyar olvasásra! Sokszor csak elkezdeni nehéz, de utána már nagy élményt nyújt az olvasás 
és a különböző szintek elérése. 

Az olvasópróbát a KMCSSZ weboldalán az alábbi linkre kattintva érhetitek el: 
http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php?&dosignout=1 

Jó munkát és jó olvasást kívánok!  
Nickle Annamari, olvasási tanácsadó

Furulya karate - Rácz Lívia irányításával 

A New York-i körzet specialitása a 6-tól 10 éves kiscserkészek furulya oktatása.  Itt Bostonban az 
amerikai iskolákban népszerűsitett furulya karaté magyarosított furulya iskoláját alkalmazzuk, 
amelynek az igazi karatéhoz hasonló próbarendszere szerint “vizsgáznak” a gyerekek.  Mindenki a 
saját tehetsége és kedve szerint tanul egyre nehezebb fogásokat, ritmusokat, népdalokat.  
 
Bújj, bújj itt megyek - Gólya, gólya, gilice - Hej páva, hej páva - Tavaszi szél vizet áraszt - 
Krasznahorka - Buba éneke - Édesanyám, én azt szeretném - Öröm óda        

Gratulálunk az új fokozatokhoz! 

Fehér: Marosfői Ágoston 
Sárga: Mihajlovits Márk, Gombos Henrik, Olland Sophie 
Narancssárga: Woods Zsóka, Nagy-Bardócz Flóra 
Lila: Kun Julianna 
Kék: Khan Nóra, Hegedűs Roland 
Piros: Walker Miki 

http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php?&dosignout=1
http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php?&dosignout=1


Meghívó a karácsonyi ünnepségre
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Sok szeretettel várunk mindenkit 

2016. december 17-én 
a Boskola és a 2.sz. Bodnár Gábor Cserkészcsapat 

közös karácsonyi ünnepségére 
és az azt követő jótékonysági ebédre.

Az ünnepség 11:30-kor kezdődik  
a Follen Community Church-ben

 ( 755 Massachusetts Ave, Lexington, MA)

Az ebéd kb. 12:30-kor a szomszédos Sacred Heart Parish-ban  
(21 Follen Road, Lexington, MA)   

 
Menü: Jókai bableves és somlói galuska cserkész módra 

Ebédjegyek a helyszínen vásárolhatók készpénzzel vagy csekkel  
a Follen Church étkezdéjében. 

felnőttek: 18$,   gyerekek: 10$,  5 év alatt ingyen  
Süteményes tálcák ¢10-os áron vásárolhatók  

Szombaton a templpmok tömegközlekedéssel is elérhetők az Alewife megállótól  
induló 62/76-os busszal  (Mass. Ave & Curve Str. megálló)
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2017 KODÁLY HÉTVÉGE MEGHÍVÓ 
 
KINEK: A New Yorki körzet cserkészeinek 

MIKOR: 2017. január 13. (este 7-től) – 2017. január 15. (d.u. 4-ig) 

HOL: New Brunswicki HAAC, 233 Somerset St., New 
Brunswick, NJ 08901 

KÖLTSÉG: első gyerek: $45, második gyerek: $30, harmadik 
gyerek: $25 
 

JELENTKEZÉS: Idén regisztrálni az alábbi weboldalon lehet:  

https://docs.google.com/forms/d/1bJDNAzY7io0IWCdS3hZnW0fz2WYcHleyxxDqIz_C5uQ/edit  

Gyermekenként kell kitölteni, minden gyereknek külön kell kitölteni.  Idén 120 gyermeket fogadunk csak, 
így kérjük minél hamarabb jelentkezni.  
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÖ: 2017. január 4.  

KÉRDÉSEK: Fogarasi Miklós mikifogi@yahoo.com (860)-508-9188 tpcsk  
                     Kozma Fanni fannikozma@gmail.com (914)-584-1507 tpcskh  
 
FELSZERELÉSI LISTA: 
- Cserkészegyenruha 
- Hosszú nadrág  
- Pulóver  
- Váltás alsónemű és zokni  
- Pizsama, benti cipő  
- Hócsizma, meleg kabát, kesztyű, sapka, sál  
- Mosdófelszerelés (szappan, fogkefe, fogkrém, törülköző, fésű)  
- Hálózsák, matrac, párna  
- Furulya, doromb (ha van)  
- Bicska és csajka-pohárral  
- Toll, ceruza, színes ceruza, notesz  
- JÓKEDV  

Szombat esti táncházhoz: 
- Lányoknak parasztszoknya, népi vagy fehér fodros alsószoknya, fehér ing, tánccipő 
- Fiúknak fekete nadrág, fehér ing, népi mellény, fekete csizma vagy cipő. 

Haladó népi zenekarhoz: 
- Fuvola, klarinét, hegedű, mélyhegedű, cselló, nagybőgő (ha legalább 2 éve tanulsz)* 

KITÖLTÖTT EGÉSZSÉGÜGYI ÍV: www.kmcssz.org honlapon található! Hozzátok!  
BEFIZETÉS: Megérkezéskor, ha lehet készpénzben kiszámolva. 

Cserkészek! A mobil telefonokat hagyjuk otthon! Kodálynak sem hiányzott.

https://docs.google.com/forms/d/1bJDNAzY7io0IWCdS3hZnW0fz2WYcHleyxxDqIz_C5uQ/edit
mailto:mikifogi@yahoo.com
mailto:fannikozma@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1bJDNAzY7io0IWCdS3hZnW0fz2WYcHleyxxDqIz_C5uQ/edit
mailto:mikifogi@yahoo.com
mailto:fannikozma@gmail.com


Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők! 
 
Alig kezdtük el a tanévet, s máris itt van a nyakunkon az évvégi 
ünnepi szezon. Nem is akármilyen! Teles-tele programokkal. 
 
Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne 
maradjon le a fantasztikus élményekről,  amiket az alábbi 
programok nyújtanak!  

Jó szórakozást mindenkinek! 

Közeledő események és táborok

KÖZELGŐ PROGRAMOK - TÁBOROK  

Mikulás ünnepség:  December 11 
Sacred Heart Parish 
 
Karácsonyi vásár: December 17 
Sacred Heart Parish, 10am-2pm 
 
Karácsonyi ünnepség és jótékonysági ebéd: December 17 
ünnepség 11:30-kor a Follen Church Sanctuary-ban & ebéd 12:30-kor a Sacred Heart Parish-ban  
 
Vietnámi útibeszámoló: Január 7 
Polgár-Turcsányi Mariann mesél az érdeklődőknek a Vietnámban szerzett ismereteiről  

Kodály hétvége: Január 13-15 
New Brunswick, NJ  
Jelentkezés: január 4-ig, mikifogi@yahoo.com 

Cserkész szülői értekezlet:  Január 21 
 
Boskola Farsang:  Febuár 4 
Jelmezbemutatós farsangi mulatság a Sacred Heart Parish-ban 

Disznótoros vacsora:  Február 18 
Az egyesület éves vacsorája Maynard-ban 

Cserkész téli tábor NH-ben:  Február 25 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ŐSZI SZÜLINAPOK:
SZEPTEMBER: BAUSEMER EMMA, 
BORBÉLY LEON, DENECKE-
SPAKOVSZKY SIMON, FAGYAL 
ADRIANA, GUTHY NÁNDOR, 
GYURCSÁN KRISZTIÁN,,INNES-GARA 

ATTILA, INNES-GARA IAN, KEREKES 

ISLA, KUN MIKLÓS, PENUMELLA 
DÁNIEL, RANALLI OLIVÉR, 
SCHARTNER ANNA
OKTÓBER: BEKIROV ATILA, DÓCZI 

NAIMAH, GYURIS ESZTER,KHAN-
KISS LILLA, KIMBALL ÁDÁM, MEZŐ 
LEVENTE, RÁCZ-KOZUMA HANNA

NOVEMBER: HORV´TH ÁBEL, LENT 
OLIVÉR, MAROSFŐI ÁGOSTON,, 
MEZEI RÓZSA, MÓRICZ ANNAM 
RANALLI BENJAMIN, SZIKLÁSSY 
BOTOND,


 BOLDOG  SZÜLINAPOT!!!


