
BOGÁNCS SÁRI 
ÉS  

 SÜN BALÁZS

Reméljük, mindenkinek jól telt a nyár és már nagyon vártátok ezt a beszámolót a nyári három hónap 

eseményeiről. 
Ebben a számban a nyári szünetben tartott különféle táborok, továbbképzések élményeiről olvashattok.  
A tavalyi tanévet ballagással, néptánctanítással és cserkészavatással fejeztük be, amelyet rögtön 

követett az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója, amelyen a Boskola az idén is részt vett, s ismét 
kapott egy megtisztelő ismerést, Varga Emese kitüntetésével. 
Mielőtt mindenki szétszéledt a nyárra, még júniusban tutajtábort szerveztünk Vermontban, amit a 
magyarországi ŐV körüt követett, majd az augusztusi vezetőképző tábor. A kiscserkészek 
augusztusi tanyázásán az idén csak vezetőkkel vettünk részt, de arról is beszámolunk a következő 

oldalakon. Néptánc táborban is járt két vezetőnk is. Immár ötödször fogadunk a Kőrösi program 
által küldött segítőt, akit szintén bemutatunk itt.  
Az újság végén, mint mindig, a közelgő programokról szóló híradás most is megtalálható.  

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!

TUTAJTÁBOR CSOPORTKÉP

Polgár-Turcsányi Mariann

2017.szeptember

 A 2. sz. Bodnár Gábor cs.cs. és a Boskola közös hírlevele
2017 - nyár szám #42
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   Évzáró foglalkozás- 2017. június 3.

Fotók: Polgár-Turcsányi Mariann,  Virga Ágnes

Ahogy az már lenni szokott, a 2016-17-es tanévet is mozgalmas programmal zártuk.  
Délelőtt elballagott két gimnazistánk és a nagycsoportos ovisok is elbúcsúztak az óvodától, a délutáni 
cserkészet alatt pedig újabb felnőtt cserkésszel bővült a csapat, Tóth Ildikó személyében. Nem csak 
emiatt volt azonban mozgalmas a napunk.  A szó szoros értelmében is sok mozgásban volt részük az 
évzáró foglalkozáson résztvevőknek. 
Az oklevél kiosztó ünnepség előtt és a cserkészet után is lehetőség volt elsajátítani az “Így tedd rá” 
program népi táncolást oktató módszerét az érdeklődőknek.



 
2017-ben már ötödször került 
megrendezésre az Amerikai 
Magyar Iskolák Találkozója, azaz 
AMIT a New York-i Magyar 
Konzulátus épületében.   
 
 

Az idén is képviseltük a Boskolát,  Fogarasi Miklós, 
McPherson Erzsébet, Polgár-Turcsányi Mariann, Tóth 
Ildikó és Varga Emese személyében. 
Az idei találkozó a család központú iskola téma köré 
szerveződött, s több, mint ötven résztvevője volt. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan és már hagyományosnak 
mondhatóan, Dr. Kumin Ferenc, főkonzul  most is 
átadott két kitüntető oklevelet “a magyar nyelv, -és 
kultúra ápolásáért és ez ügyben bizonyított 
fáradhatatlan példamutató szorgalmáért” két 
résztvevőnek. Nagy büszkeségünkre, ebben az évben is 
boskolás volt az egyik díjazott. Varga Emese 
megérdemelten kapta az elismerést  hosszú évek óta 
folytatott társadalmi munkájáért.  
          Gratulálunk, Emese! 

 A konferencia előadásai érdekesek voltak,  s több helyszínen folytak, egyik-másikat megismételve, hogy a 
résztvevőknek lehetőségük legyen minél több témát érintő  előadáson részt venniük. 
                  
Polgár-Turcsányi Mariann

Beszámoló a new yorki tanári konferenciáról - 2017. június 10.
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Tutajtábor -Vermont - 2017. június 24-27

2017. szeptemberFotók: Polgár János
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Tutajtábor számokban  - Vermont - 2017. június 24-27

Vámos István, 
táborparancsnok 

beszámolója 
számokban

A köszönet a jól sikerült 
táborért 4 felnőtt 
cserkészvezetőnek  

(Vámos István, Gyurcsán 
Ferenc, Fogarasi Miklós és 

Mező Kornél)  
és a 2 fiatal napostisztnek 

(Mihajlovits Lili és  
Olland Marie)  jár.

25 cserkész,  
4 tutaj,  

3 kajak és  
1 kenu  

vonult le a 
Connecticut 

folyón

50 mérföld volt a 
hivatalos menet 

hossza a 4 evezős 
napnak, de biztos 

hogy a sok 
eseménnyel és 

mellék evezéssel ez 
akár 75 mérföld is 

lehetett...

100+ csavar, 9 gerenda,  
11 fenyő lap és 2 kenuból 
állt össze egy tutaj.  Jött 
hozzá még 1 sátortető,  
4 evező és 5 felszerelt 

cserkész

90 liter ivóvíz és hasonló 
mennyiségű étel fogyott 
NAPONTA a túrán.  A 

parti logisztika ’szekeres’ 
őrs 4 tagja keményen 

dolgozott 
 (Polgár Mariann & János,  

Dömötör Csilla,  
Izsák Carolina)

200 méter széles, 
5 méter mély és 

3km/óra sebességű 
volt a folyó a 

tutajok mérései 
szerint.

5 függőágyat nyert 
a Mező Kornél 
által vezetett  
Hajós Henrik 
tutajverseny 

nyertese,  
 a Maros tutaj  
(Torontáli. Lilla, 
Dömötör. Ilona, 
Torontáli.Virág, 
Walker Eszti, 

McPherson Kinga)

120 decibel: A Maros 
tutaj „Hús... taco”  

evezőkiáltása épp, hogy 
messzebb hangzott el a 
Temesek „eins...zwei”  
és a Krasznáek „ ------- 
Bencze”-hez  képest.



Tutajtábor - Vermont - 2017. június 24-27

2017. szeptember

Polgár János 

képriportja

Fotók: Polgár János



Idén immár 26. alkalommal került megrendezésre a Niagara vízesés közelében, a kanadai magyar közösség 
Árpád Parkjában a Cifra néptánctábor.  Ez minden július első hétvégéjén kezdődik egy háromnapos családi 
táborral, ahol a szülők, gyerekeikkel együtt tanulhatják a táncot élő zene kíséretében és tehetik próbára 
ügyességüket népi játékok, vetélkedők alkalmával.  Szombat este egy vacsora keretében, szép előadást láthatnak.  

 Ezután a 7 és 12 év közötti gyerekek 
maradhatnak egy hetes tánctáborra, majd egy 
három napos szünet után a 12 és 17 év 
közötti ifjakat is várja egy 10 napos tábor.  A 
Felszállott a Páva vetélkedőből is ismert, 
hivatásos néptánctanár Mlinár házaspár jár 
már 11 éve Békéscsabáról ide egy hónapra, 
kezelésbe venni a néptánc iránt 
érdeklődőket.  Az utóbbi években már két 
kicsi fiuk, Palkó és Bazsi is velük tart.   

A tanárok, Pali és Kata, nem csak a tanításban jártasak: roppant jól értenek a gyerekek nyelvén és tudják, hogy a 
napi négy órás tánc és énektanulás után fontos a szórakozás is.  Minden estére szerveznek valamilyen 
programot, ami feltölti a fáradt gyerekeket.  Az ifi táborban ilyen például az ismerkedő játékest, akadályverseny, 
focimeccs, Ki Mit Tud, karaoke est, táncház, disco, szalonnasütés és tűzugrás.  Sőt, egy napot  még vízi parkra is 
szánnak!  
A tábor végén, bemutatják a gyerekek szüleinek, mit tanultak a héten.  Az idén a tinik vajdaszentiványi és kalocsai 
táncokat adtak elő.  A műsor után egy ebéddel záródik a tábor, aztán szedheti mindenki a sátorfáját és indulhat 
haza.  Sóti Gyuszi és Sári már harmadik éve vettek részt a táboron, s tervükben áll minden évben visszatérni, 
amíg ki nem növik a korhatárt.  Bostontól kb. 8 óra az út, de vannak résztvevők, akik még messzebbről, 
repülővel érkeznek a táborba.  Ne ijesszen tehát senkit el a távolság!  Az utazás fáradalma hamar elmúlik, de a 
táborban szerzett élmények és barátságok életre szólóak.  
           Sóti Adrienn

Cifra Néptánc Tábor -  2017. június 30 - július 2

2017. szeptemberFotók:  Sóti Adrienn gyűjteménye



           Őrsvezető körút Magyarországon - 2017. július 2-23

2017. szeptemberFotók:  Mihajlovits Lili gyűjteménye

	

	

	
Idén nyáron olyan szerencsés voltam, hogy 
részt vehettem a KMCSSZ által indított 
jutalom őv körúton. Egy életre szóló 
élményt kaptam, amire örök életemben 
emlékezni fogok.  Egy hetet Budapesten 
töltöttünk, egyet a Dunán, és az utolsó 
hetet a Balatonon. Budapesten megnéztük a 
Hősök terét , a Terrorházat és az 
Országházat. Az Országházban egy privát 
vezetést kaptunk, ami nagyon érdekes volt, 
mivel  láttuk a dolgozószobákat. Moziba is 
elmentünk, ahol megnéztük az új Pókember 
című filmet. Érdekes volt magyarul nézni, jót 
szórakoztunk a szinkron hangokon.   
A Dunán evezve haladtunk lefelé, egészen 
Esztergomtól Budapestig. Több helyen is 
megálltunk, például Visegrádon, ahol 
megnéztük a visegrádi várjátékokat. 
Kedvenc városom Szentendre volt . 
Esztergomból ped ig á tsétá l tunk a 
Felvidékre, ahol egy nagyon finom és híres 
lángosozóban ebédeltünk.  
Nehéz volt az evezés, de nagyon szép volt a 
kilátás. Az utolsó héten a Balatonon voltunk. 
Alsóőrsről bicikliztünk át Veszprémbe. A 
Tihanyi-félszigetre is eltekertünk. Nagyon 
kellemes meglepetés volt, amikor Miki, 
Kristóf és Jani eljöttek az egyik tábortűzre 
és velük tölthettük az estét. Vasárnaponként 
misére jártunk, különböző templomokba, 
még a Mátyás Templomban is voltunk! Talán 
a l e g i z ga lmasabb az vo l t , am ikor 
focibajnokságot szerveztek nekünk a 
vezetők. Több csapat is volt és többször is 
játszottunk a Balatonnál is és Budapesten is. 
Sajnos a döntőre már nem maradt idő. Az 
utolsó este pedig táncházban voltunk, ahol 
élő zenekar játszotta a szatmári dalokat. 
Felejthetetlen volt a három hét és remélem, 
hogy sokan tudnak még majd menni 
Bostonból! 
 
Mihajlovits Lili
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2017. szeptemberFotók:  Mihajlovits Lili gyűjteménye

	

	

	

	

	



          
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség idén is megtartotta központi vezetőképzőt táborát szeretett 
cserkészparkunkban, a Sík Sándor Cserkészparkban, Fillmore, NY, városkában. Az idén is szép számmal 
gyűltünk össze a világ minden szegletéből, hogy együtt táborozhassunk és tanulhassuk a cserkész vezetés 
mikéntjeit. 
Az idén a bostoni csapatból 19-en vágtak neki a nagy útnak, hogy a különböző altáborokban 
fejleszthessék tudásukat. Voltak, akiket a kiscserkész őrsvezetés vonzott, voltak, akiket a (nagy)cserkész 
őrsvezetés és segédtisztség ragadott magával. Öröm volt látni, hogy többen is mentünk a táborba abból	a 
célból, hogy a következő generáció vezetőinek képzésével segítsünk. Fontos megjegyezni, hogy a VK 
táborban a kiképzők maguk is a világ különböző cserkészcsapatainak vezetőiből állnak össze, hogy 
idejüket, energiájukat és megspórolt garasaikat arra fordítsák, hogy 10 napon át átadhassák legjobb 
tudásukat a jövő cserkészvezetőinek. Ezt a VK tábor csatakiáltása is találóan fejezi ki: „ha nem MI, akkor 
KI? VK, VK tábor!” 

Szeretnénk gratulálni az újonnan végzett cserkészvezetőinknek, nevük után a friss-és-ropogós rangjuk: 

  
Fogadjátok őket szeretettel, hogy újonnan szerzett tudásukkal tovább öregbítsék a bostoni csapat 
hírnevét. 
 
A csapat nevében : Gyurcsán Feri
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(Nagy)cserkész segédtiszti szint Kiscserkész őrsvezetői szint (Nagy)cserkész őrsvezetői szint

Móricz Márta Marosfői Anna Móricz Anna

Rasmussen Juli Torontáli Virág

Rácz-Kozuma Hanna Fogarasi Bence

Walker Hanna Gyuris Eszter

Vezetőképző tábor - Fillmore, 2017. augusztus 3-13



Pillanatképek a VK-ról  - 2017. augusztus 3 -13

Fotók: Lengyel Emi 2017. szeptember



2017. szeptember

Őrsvezetőképző tábor - Fillmore, 2017. augusztus 3 -13

A VK tábor az több volt nekem mint csak egy ŐV tábor. Teli volt élményekkel, tanulással és programokkal. 
Az anyagot élvezetesen adták át, és szórakoztató volt. Az egész tuti jól volt megrendezve. Sok új 
barátokkal találkoztam és régieket újra láttam.  A kedvenc emlékem, az a portya volt. Teli volt a portya 
emlékekkel, de az hogy együtt voltunk és egymásban tudtunk bízni, az volt a legszebb. A szeretet, ami a 
táborban volt az őrsökben, a vezetők közt, és a tagok és vezetők között,  az hihetetlen volt. Nagyon sok 
mindent tanultam és egy nagyon 'ÉLVEZETES' tábor volt az életemben az idei VK.    
            Móricz Anna

Én a Kis ŐV táborba mentem, ahol nagyon sok jó élményem volt. Találkoztam régi barátokkal más 
városokból, új barátságok is keletkeztek, és rengeteget tanultam. Megtanultam, hogyan kell különféle 
tanulási stílusú gyerekekkel bánni, és sokféle tanítási módszert tanultunk. Sokat játszottunk, népdaloztunk, 
és a végén ez lett Jubi óta a kedvenc táborom. Szívesen visszamennék jövőre! 
                           Rácz-Kozuma Hanna

Az őrsvezető képző tábor ugyan nagyon jó volt, de kicsit nehéz volt az a része, hogy minden nap 
munkatervet kellett írni. Jó volt újra látni a régi barátaimat Kanadából és az USA minden tájáról, és jó volt 
új emberekkel találkozni. 
           Torontáli Virág

Fotók: Lengyel Emi



Kiscserkész tanyázás - 2017. augusztus 18-20

2017. szeptember

Nagyon jó volt az augusztus 20-án véget ért körzeti 
kiscserkész tanyázás a pennsylvaniai Magyar 
Tanyán. Az időjárás változatos volt, a kánikulától az 
igazi nagy nyári viharig mindenben volt részünk, de 
mindent megúsztunk. Idén Szent István kora volt a 
téma, talán nem is véletlen, hogy még égi háború is 
volt… 
  
A hat kis őrs jól teljesített, bejárták, megmászták, 
átfutottak rajta vagy megették mindazt, amit a tábori 
sors eléjük tett. A Fehér Sasok, Fehér Tigrisek, Fekete 
Jaguárok, a Leopárdok, Papagájok és Pillangók vidáman 
töltötték el a négy napot! 
  
Találkoztak Vajk-kal, sőt ott voltak a keresztelőjén is, 
majd mint Istvánt látták újra, amint feleségül veszi 
Gizellát. Este a tábortűznél mi is ott voltunk Bözsi 
nénivel, a hívatlan ám, de nagyhangú vendéggel az 
esküvőn és számainkon jót szórakozott az ifjú királyi 
pár. Utolsó este pedig részt vettünk a mese-erdőben 
a székesfehérvári királyi koronázáson is, amit Juhász 
Imre atya celebrált. Zúgott az ének: “éljen a Király, 
éljen a Haza!“ 
  
Tanultunk a koronáról, a jogarról, a palástról, a király 
kardjáról és az országalmáról. A kézművességek alatt 
a kislányok pártát, a fiúk kardot készítettek, pajzzsal is 
felszereltük magunkat, madarakat rajzoltunk, erdei 
forgószínpadon, rohampályán és természetjáráson  

vettünk részt, élveztük a bábszínházakat, nagyokat 
fürödtünk a medencében és sokat énekeltünk. 
Lelkesen gyűjtöttük a jó cselekedetekért járó 
gyöngyöket. Volt komoly és vidám tábortűzünk, remek 
konyhánkon finom ételek vártak ránk, tűzijátékot is 
láttunk, és részt vettünk a Szent István napi misén a 
Magyar Tanya újonnan kialakított tóparti kápolnájánál. 
Itt egy megszentelt, Szent István napi "új kenyeret" is 
kaptak a cserkészek, amit vacsoránál jóizűen el is 
fogyasztottunk. 
  
Sok-sok köszönet a táborparancsnoknak, Marshall 
Tominak és feleségének Mártinak, valamint a 
nagyrészt garfieldi törzsnek, akiket new brunswicki, 
philadelphiai, washingtoni, wallingfordi és bostoni 
segítők is támogattak. Három teljesen frissen avatott 
ŐV-nek is ez volt az első saját vezetői élménye. Végül, 
de nem utoljára: köszönjük a Lengyel család - Laci, 
Marika és Emi - kedves vendéglátását, amivel idén már 
sokadszorra lehetővé tették, hogy itt zárjuk a nyarat a 
kiscserkészeinkkel!   
  
Terjesszétek a kcs tábor jó hírét, és jövőre is 
küldjetek VEZETŐKET és kiscserkészeket is a 
táborba! Különösen szeretnénk, ha a jövőben 
több new yorki, wallingfordi, bostoni es washingtoni 
kiscserkészünk is megismerhetné a táborozás 
szépségeit! 

  
Fogarasi Miki

Fotó: Tóth Ildi
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         Olvasópróba       Furulya karate

Kedves Cserkészek és Cserkészszülők! 
  
Örömmel hirdetem, hogy az alábbi olvasópróba eredmények születtek a nyáron: 
 
      Induló szint: Hegedűs Bettina 
      Futó: Boyle Ádám, Olland Gabriel  
      Vágtató:Marosfői Anna, Móricz Anna, Walker Hannah,  
      Rácz-Kozuma Emma, Gyuris Eszter,  Rasmussen Júlia 
      Szárnyaló: Torontáli Virág  
 
Nagyon szép munka, csak így tovább!!! Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Kérlek titeket, hogy e szép eredményeken felbuzdulva olvassatok továbbra is sokat magyarul is !  
Szakítsatok időt egy-egy szemelvény elolvasására az olvasópróba anyagából is, ami az alábbi linken 
érhető el: 
http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php 

További 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 népszerűsített furulya karate 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.  
 
Az előző tanév végleges Furulya Karate eredményeihez mindenkinek gratulálunk az egész évi jó 
munkáért, de különösen a Pitypang és Liliom őrs tagjainak, akik 6-7 évesen máris kacérkodnak  
a középhaladó szintekkel, és a fekete zsinórosaknak, akiknek két év alatt sikerült elérni a 
legmagasabb szintet.  
 Aki jövőre is kiscserkész lesz, várjuk vissza a folytatásra, a nagyoknak pedig a furulya karatén 
túl további jó zenélést kívánunk!      

Fehér:  Szentpály Elise, Cserny Anna 
Sárga: Olland Sophie 
Narancssárga: Koncz Aranka 
Zöld: Woods Zsóka 
Lila: Marosfői Ágoston, Mihajlovits Mira, Mihajlovits Márk, Gombos Henrik 
Kék:  Nagy-Bardócz Flóra, Kun Juci  
Piros: 
Barna: 
Fekete: Khan Nóra, Hegedűs Roland, Walker Miki 
          
       

http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php
http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php
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Bemutatkozik az új Kőrösi ösztöndíjasunk

Konkoly Borbála vagyok. Gyerekkorom óta népi énekes pályára 
készülök. Idén fejeztem be egyetemi tanulmányaimat Budapesten. 
Zenei menedzser diplomát szereztem, amelyen belül zenei 
programszervezésre szakosodtam, valamint hivatásos népi ének 
előadóművész és népi ének tanár lettem. 3 éve aktívan dolgozom a 
magyar zeneiparban programszervezőként. Eddigi legnagyobb 
szakmai tapasztalatot a 2015-ben Budapesten megrendezett World 
Music Expo-n (WOMEX) szereztem. Első sorból láthattam, hogy 
Magyarország világszínvonalon is helyt állt. A magyar kultúra több 
felületen is képviseltette magát a WOMEX színterein, megmutatva az 
itthoni kulturális élet kiemelkedő szépségeit. Szenvedélyem valami 
újnak az aprólékos megtervezése és életre keltése. Ez az 
eladóművészetben az alkotói folyamatban elengedhetetlenül 
megvalósul, a pedagógián keresztül a tudás átadásában, a gyermekek 
fejlődésében jelenik meg, és a programszervezésben pedig az apró 
részletek végül egy fantasztikus, megvalósuló egységet alkotnak. 

Ennek a folyamatnak a megélése újra és újra „alkotásra” inspirál. A Kőrösi Csoma Sándor Program 
keretein belül célkitűzésem, hogy a bostoni magyarság megérezhesse a magyar hagyományos népi kultúra 
összefogó, közösségteremtő erejét. Az én feladatomat abban látom, hogy a jelenleg is működő 
foglalkozások folytatásaként és bővítéseként álmodjak meg olyan programokat, melyek minél szélesebb 
körben képesek megismertetni valamint népszerűsíteni szeretett történelmünket és kultúránkat. 

Ösztöndíjas	adatlapom:	h2ps://www.korosiprogram.hu/osztondijasaink/konkoly-borbala	

Elbúcsúzunk a Koncz családtól

A nyár nemcsak táborokkal, 
továbbképzésekkel telt, hanem többek 
számára egy új helyre költözéssel is.  
Nem  múlik el olyan nyár, hogy valamelyik 
boskolás család ne költözne távol tőlünk. 
Hiányukat különösen megérezzük, ha aktív 
szerepet játszottak az életünkben, mint 
András, az egyesület titkára, illetve Ibolya, az 
egyik óvónénink. Hiányozni fognak a gyerekek,  
Attila és Aranka is, de szerencsére 
megmaradnak emlékeinkben, nyertes 
jelmezeikben, mint pl. E.T.  vagy a hecsedli 
lekvár,  Aranka szerepléseiről nem is beszélve.  
Ami veszteség nekünk, az egy nyereség a 
svájci magyaroknak.  
Kívánjuk a legjobbakat nektek Svájcban!

https://www.korosiprogram.hu/osztondijasaink/konkoly-borbala
https://www.korosiprogram.hu/osztondijasaink/konkoly-borbala


 Így tedd rá a Boskolában!

2017. szeptember

Kedves Szülők! 

Már régóta tervezem a fiatalabb korosztály néptáncoktatását megalapozó játékos programot. A véletlen 
úgy hozta, hogy két évvel ezelőtt New Jersey-ben megismerkedtem az "Így tedd rá!" játékos módszer 
kitalálójával, Balatoni Katival. Első pillanattól kezdve nagyon megtetszett ez a népzenére és játékos 
mozgásra  épülő program. Azóta több továbbképzésen is részt vettem, legutóbb az elmúlt nyáron, 
Budapesten foglalkozásvezetői képesítést szereztem. Felnőtt létemre is nagyon élveztem a sok-sok népi 
gyerekjátékot és táncot. 
A Boskola évzárón néhányan az iskola tanárai és felnőtt közössége közül is belepillanthattak a módszer 
gyakorlati részébe. A résztvevők arcán megjelent mosoly, öröm magáért beszélt.  

Az idén elhatároztam, hogy elindítok egy "Így tedd rá!" csoportot a 4-8 éveseknek. A foglalkozásokat a 
boskolás napokon tanítás előtt 9-9:30-ig tartom. Fél évre $40, egész évre $80. 

Remélem, hogy a közeljövőben sikerül hidat építenünk a kisgyermekkori örömteli játék, mozgás és a 
gimnazista korcsoport néptánc élménye közé. 
Gyertek minél többen a foglalkozásokra! 

Varga Emese 

Fotók: Facebook



 Örüljünk együtt volt diákjainkkal !

2017. szeptembet

Bathó Dávid 2001-ben 
és 2017-ben újdonsült 
feleségével, Fionával.

Anitra Kloczewiak (most 
már Sopronyi) 2002-ben 
és 2017-ben újdonsült 
férjével, Charles-szal.

Fogarasi Kristóf 2003-ban és 2017-
ben újdonsült menyasszonyával, 
Sofia del RioVicario- val, aki 
szintén boskolás diák volt. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Polgár Dávid és Kertész Kinga 
2004-ben és 2017-ben harmadik 
gyermekükkel, Mikóval.

Botond  - 2012  
Csenge - 2014 
Mikó - 2017



Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Szeptember 9-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,  
fizessétek be  a tagdíjakat, tandíjakat!

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - TÁBOROK  
 
Szülői értekezlet: Szeptember 23 

Sziget Tábor: Szeptember 30 
Minden nagycserkésznek 
Jelentkezés:  Vámos Istvánnál  
 
Szüreti Mulatság: Szeptember 30  

Kenutúra:  Október 7 
South Bridge Boathouse  
496 Main Str. Concord, MA 
 
1956-os ünnepség:  Október 21 
Sacred Heart Parish 

Kaláka koncert:  Október 22 
Follen Community Church 

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

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

 
 
2017-2018   IDŐPONTOK 

Szeptember 9  
Szeptember 23 
Október 7  
Október 21 
November 4  
November 18 
December  2  
December  16 
Január 6 
Január 20 
Február  3 
Február  17 
Március 3  
Március 17 
Március 24  
Április 7  -  itt változik a ritmus 
Április 21 
Május 5  
Május 19 
Június 2

2017. szeptember

NYÁRI SZÜLINAPOK:
JÚNIUS:  DENECKE-SPANOVSZKY 
FELIX, GOMBOS HENRIK, KOVÁCS 
RAMÓNA, REINOSO REBECCA, 
KOVÁCS SZEBASZTIÁN, SÓTI SÁRA, 

SÓTI LEVENTE, WALKER HANNAH

 JÚLIUS: CSERNY ANNA, 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!!!


