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 SÜN BALÁZS

A 2017-18-as tanévet, ahogy szoktuk szülői értekezlettel és kenutúrával kezdtük, amit az előbb 
elhalasztott, majd kivételesen jó időben megtartott szigettábor kalandjai követtek. Közben, akit 

érdekelt, részt vehetett a Massachusettsi Magyar Egyesület szüreti mulatságán. 
Az őszi program nem múlhat el az októberi forradalom megünneplése nélkül. Az idén ez 
alkalomból több vendégünk is volt, akik meggyőződhettek arról, milyen jó kis közösség vagyunk. 
Ezen kívül hírt adunk a Vándor Cserkész estről, az utolsó rajzpályázatról és az őrsi napról. 

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

2017. november

 A 2. sz. Bodnár Gábor cs.cs. és a Boskola közös hírlevele
2017 - őszi szám #43

Alapítva: 2006

http://boston-cserkesz.org
http://www.apple.com
http://boston-cserkesz.org
http://www.apple.com
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    Szülői értekezlet  -   2017. szeptember 23.

A korábbi évek bevált szokásának megfelelően, az idén is a második boskolás-cserkész 
foglalkozás délelőttjére szerveztük év eleji tájékoztató szülői értekezletünket. 
Akik nem tudtak részt venni a programon, itt megtekinthetik a boskolás beszámoló vázlatait: 

http://boskola.org/BoskolaSzuloi2017.pdf 

Fontos személyi változások az előző tanévhez képest: 
Új könyvtárosok: Mezei Laura és Mátyás 

Új segédóvónéni: Kőrös Rita 
Új bölcsis vezető: Béky Bence 

 
http://boskola.org/Tanarok2017-18.pdf

   Sikeresen beindult a tánctanítás az  
“Így tedd rá” módszerrel

Fotók: László Noémi, Polgár-Turcsányi Mariann

http://boskola.org/BoskolaSzuloi2017.pdf
http://boskola.org/Tanarok2017-18.pdf
http://boskola.org/BoskolaSzuloi2017.pdf
http://boskola.org/Tanarok2017-18.pdf


Szüreti Mulatság - 2017. szeptember 30
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 Már kora reggel elkezdődtek az előkészületek a 
Hungar ian Har vest Fest iva l - Szüret i Mulatság 
előkészítésére. A rendezvény főszervezői, Badics Tamás és 
Cserny András széles mosollyal fogadta a hagyományos 
magyar ételek előkészítésében szorgoskodó főzőcsapatot. 
A nyirkos idő ellenére hamar jó hangulat kerekedett, 
például Cser András történetei mindenkit mosolyra bírtak, 
miután ellenállhatatlan bariton hangja átzengte az egész 
konyhát. A főzőcsapatok hamar felálltak, és ők voltaképpen 
a nap nagy részében a tűz mellett vigyázták főztjüket. No 
persze a jókedv hiánya miatt itt sem kellett aggódni. Míg az 
ételek készültek, a hölgyek a pajtát készítették elő, és 
rendk ívü l hangu l a tos he ly sz ín t varázso l t ak a 
rendezvénynek. Fénylő lampionok, bodorodó szőlőfürtök, 
kedves madárijesztők várták a látogatókat. 
A Szüreti Mulatságon idén több mint 300 vendéget 
regisztráltak. Ez a szám meghaladta az eddigi évek 
látogatószámát is. Kiugróan sok nagycsaládos is 
érkezett a rendezvényre, így zsibongó, kacagó, 
rohangáló gyerekekből is szerencsére volt elég.  A 
helyszín adta játszótér mellett és a hatalmas focipályán 
túl számukra népijáték foglalkozással készültek a 
szervezők. Ki is feledné a sorok között kacskaringózó 
táncos menetet, vagy az egyre gyorsuló Az öreg zsidó 
táncot. 
Az esemény hangulatbiztosításával az Életfa zenekar lett 

megbízva, akik New Yorkból érkeztek, hogy színesítsék a 
fesztivál programját. A népzenei bemutatóban a 
Kárpátmedence különböző dialektusaiból hallhattunk 
gyönyörű dallamokat, amelyet táncelőadás tett még 
különlegesebbé. Sárközi- (Dunántúl), bődi- (Felvidék), 
kalotaszegi- (Erdély), palatkai- (Erdély), somogyi üveges 
táncokat (Dunántúl) láthattunk Égei Klári, Toka Noémi, 
Szabados Tamás (KCSP, New York) és Takácsy Dénes 
előadásában. A műsorban közreműködött a bostoni 
KCSP ösztöndíjas, Konkoly Borbála is, énekekkel és 
néprajzi adatokkal tűzdelt konferálással színesítve az 
előadást. 
A jó hangulatot már csak az is igazolja, hogy este 11-

kor is még folyt a táncház a vendégek jó kedvének és az 
Életfa kíséretének köszönhetően. Így a Szüreti Mulatság 
idén is sikeresen zárult, ami egyértelmű megalapozása a 
rendezvény folytatásának. 

     Konkoly Boris

Fotók: Turek Monika



Hagyományos évkezdő kenutúra a Concord folyón 
        2017. október 7.
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 Minden év első legizgalmasabb kalandja cserkész csapatunknak a kalandos kenutúra. A Concord 
folyó sekélyes vízében fél órát evezni tökéletes időjárásnál igazán élvezetes kikapcsolódás! Olyannyira, 
hogy sok kenu egész egyszerűen zátonyra fut az alig térdig érő vízben. Ilyenkor könnyű hősnek látszani, 
és kimenteni őket.  

Az idei történelmi áttekintést Kőrösi Csoma Sándor, a honfoglaló magyarokról készült tanulmányai, és a 
magyar nyelv gyökereiről készült kutatásai nyomán a Csodaszarvast követve tárták a cserkészek a 
nézőközönség elé. 

Kőrösi Csoma “Virág” az időgépével visszavitte Hunort és Magort a népéhez, bár útközben el-el 
tévedtek érdekes helyekre. Találkoztak Julius Cesar-ral Görögországban, eljutottak Egyiptomba, de végül 
csak utolérték a Csodaszarvast, így vele együtt a nemzetségüket is. Mint mindig, a cserkész vezetők most 
is sok humort és fordulatot tettek a kerettörténetbe, így most is jól szórakozott mindenki. 

Az esemény meghatott hangulatban zárult, amikor megtudtuk, hogy a hajóház tulajdonosa, az az idős néni 
akinek nagy lelkesen énekeltük tavaly ilyenkor vagy százan a szülinapi köszöntőnket (igazi magyar dobos 
torta kíséretében) az idei túránk előtt egy héttel elhunyt. Nyugodjon békében !  
Köszönjük a sok élményt!    
           Torontáli Kati

Fotók: Tarcsa Edit



Fotók: Tarcsa Edit

Kenutúra - “tábortűz” - 2017. október 7.



Szigettábor - 2017. október 14-15.
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⛴⛴⛴

7 frissen avatott cserkész: 
Marosfői Virág, Walker 
Miki, Marosfői Ágoston, 

Mihajlovits Mark, Hegedűs 
Rolcsi, Gombos Henrik, 

és Móricz 
Dani. Gratulálunk!  

5 szigeten észlelt őz és 
szarvas  

3 perc 54 másodperc 
Olland Gábriel rohampálya 
győztesünk eredménye  

60+ lépcső a táborhely és a 
konyhasátor közt  

26 vidám és megfontolt ?!? 
cserkész  

2 cm távolság a tenger és 
a tábortűz között 
dagálykor, Gy. Feri remek 
munkája!  

14 – 12 a végső eredmény 
tündérek javára a kemény 
Tündér vs. Levente 30 
órás karszalag küzdelmen  

0404 A csodaszarvas  

3 tolókocsi mennyiség 
étel. Rácz Lívia biztosította 
hogy nem éheztünk...

2 sérülés 2 órán belül, M. 
Bálint majdnem 
megdöntötte Sándor. 
Marci 8 éves rekordját.  

⛴⛴⛴

A  helyszínA fotós

Fotók: Rácz Livia, Dömötör Csilla



Szigettábor - 2017. október 14-15.

2017. novemberFotók: Rácz Livia, Dömötör Csilla

⛴⛴⛴⛴⛴⛴
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Vendégség a Boskolában - 2017. október 21.

Fotók: Facebook, Konkoly Borbála gyűjteménye

Október 21-én több vendég is meglátogatta 
közösségünket. Dr. Szilágyi Péter, helyettes 
államtitkárt Magyarországról, valamint Lauer 
Rice Andreát, a Hungarian American Coalition 
elnökét és filmrendező társát, Pigniczky Rékát 
a Boskola részéről  Varga Emese, a cserkészet 
képviseletében Fogarasi Miklós kalauzolta a 
Massachusettsi Magyar Egyesület 
vezetőségének több tagjának kíséretében. 
A magyaros vendéglátásért a boskolás 
anyukák és nagymamák remek 
csoportjának jár a hálás köszönet.  Bár én 
(Mariann)  nem voltam jelen az 
eseményen, úgy értesültem, hogy minden 
vendég el volt ragadtatva. Büszkék 
lehetünk magunkra.



    Programsorozat 1956 alkalmából  - október 21-22

2017. novemberFotók: Facebook, Konkoly Borbála gyűjteménye

2017 október 21-22-én az 1956-os forradalomra emlékeztünk. A megemlékezésre legelőször a 
Boskolában került sor, ahol Rácz Lívia vezetésével a Boskolás diákok és a 2. sz. Bodnár Gábor Cserkész 
Csapat cserkészei rövid műsort adtak elő. Zenei kísérettel csendült fel a Himnusz, majd a műsor végén 
Kodály Zoltán komponálása nyomán előadták a Röpülj páva, röpülj magyar népdalt, amelyet 
vendégeinkkel együtt énekeltünk. Fogarasi Bence Tóth Bálint, Vigyázzatok az éjszakára című versét adta 
elő, melynek különlegessége az is, hogy a költő a Fogarasi család rokona. 
A hétvégén különleges vendégeink voltak Pigniczky Réka – újságíró és díjnyertes dokumentumfilm 
készítő – valamint Lauer Rice Andrea – author és multimedia producer. Az ’56-os megemlékezés 
keretében bemutatták a Memory Project lényegét, külön köszöntötték a bostoni ötvenhatosokat és az 
emlékezőket. Egy rövid részletet is bemutattak a Memory Project interjúk közül, mely tovább mélyítette 
érzelmileg az ünnepi műsort. Réka és Andrea október 25-én legújabb dokumentumfilmjüket, a 
Lövészeket is bemutatták közösségünk számára a cambridgei Andala Caffe House-ban, melyre jó húszan 
gyűltek össze, hangulatos estét eltöltve a rendezőkkel. 
A filmrészlet után Konkoly Borbála az elvándorláshoz kapcsolódóan egy erdélyi bújdosó éneket énekelt, 
majd a műsort a korosztályok találkozása zárta. Cserkészeink interjúvolták meg ötvenhatos 
vendégeinket 60 évvel korábbi élményeikről kérdezősködve. Ez a pillanat szintén nagyon megható volt.



    Programsorozat 1956 alkalmából  - október 21-22

2017. novemberFotók: Facebook, Konkoly Borbála

A megemlékezés másnap a Liberty Squaeren az 1956-os emlékmű megkoszorúzásával 
folytatódott. Juhász Ildikó és Virga Ágnes ez alkalommal is gondoskodott a köszöntő és megemlékező 
beszédekről. Lauer Rice Andrea egy nemrégiben elhunyt ’56-ban Amerikába kivándorolt férfi megrendítő 
történetét olvasta fel. „A pék, aki kenyeret adott a szabadságharcosoknak? Ő maga is szabadságharcos 
volt.” Bognár Erzsébet drámaivá emelte a hangulatot Máray Sándor, Mennyből az angyal című versével, és 
Konkoly Borbála népdalokkal emlékezett meg a hősi halottakról. Csendes, megható emlékezés volt ez a 
nyüzsgő Boston közepén. 

Pár órával később már kicsit oldottabban, vidámabban folytatódott a hétvégi program. A Kaláka 
Együttes Arany János születésének 200. évfordulójára emlékező ünnepi koncertjét mutatta be a bostoni 
magyar közösségnek. A koncert az élet minden fontos kérdésére kitért, amely sokunkat talán 
elgondolkoztatott, de ennek nem sokáig teret hagyva a koncert utolsó felében a Kaláka-klasszikusok 
következtek, megénekeltetve az egész közönséget. Ennek az élménynek köszönhető Ranalli Vera családi 
közös együtténeklős kezdeményezése is, melyre a decemberi hónap folyamán kerül majd sor. Ezzel 
kapcsolatban lehet is őt bátran keresni! 

Szó mi szó: méltóképpen emlékeztünk, megható és örömkönnyek között; néha lélegzet 
visszafojtva, de együtt nevetve. 

          Konkoly Boris

Ráadás programként október 25-én. Pigniczky 
Réka és Lauer Rice Andrea 

Lővészek című filmjének bostoni bemutatójára 
került sor.
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Boskolás pillanatképek - 2017. november 4

Fotó: Cser András

Cser András  

képriportja
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Őrsi nap - 2017. november 4

Fotó: Gyurcsán Feri

A cserkészmódszer egyik jelentős része az 
őrsi rendszer.  Az őrs egy 4-6 cserkészből álló 
kis csoport, egy képzett tizenéves cserkész 
vezetésével.  Az őrsi egységben való 
működésen keresztül megtanulják 
cserkészeink, hogyan kell egy társadalmi 
egységben működni. Megtanulják a felelősség 
fogalmát, az alkalmazkodást, egymás segítését, 
és a közös cél elérésében való egyéni 
lemondást. Ezzel a társadalom hasznos 
tagjaivá válnak.  Az őrsi egységen belül egy 
fiatal vezeti a fiatalabbakat, tehát ez biztosítja 
a játszva tanulást is. 

Az őrsi nap egy különleges csoport építő 
cserkészfoglalkozás, amikor az őrs tagjai 
önálló programjuk révén közös élményhez 
jutnak. 

A Cserkésztörvények  

1.  A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül 
igazat mond. 
2.  A cserkész híven teljesíti kötelességeit, 
amelyekkel Istennek, Hazájának, 
embertársainak, és magyarságának tartozik. 
3.  A cserkész, ahol tud, segít.  
4.  A cserkész minden cserkészt testvérének 
tekint.  
5.  A cserkész másokkal szemben gyöngéd, 
magával szemben szigorú.  
6.  A cserkész szereti a természetet, jó az 
állatokhoz és kíméli a növényeket. 
7.  A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és 
készségesen engedelmeskedik. 
8.  A cserkész vidám és meggondolt. 
9.  A cserkész takarékos. 
10.  A cserkész testben és lélekben tiszta. 



A pöttyös nyakkendő napja -  2017.november 18.

2017. novemberFotó: Sandy Péter

November 18-a különleges nap lett a kiscserkészek számára, hiszen mikor felébredtek, még nem is 
tudták, hogy aznap délután kékpöttyös kiscserkész nyakkendővel, büszkén mehetnek haza délután a 
cserkészfoglalkozásról. Ugyanis egyszer csak Botond futott közéjük, akiről tudvalevő volt, hogy mindig 
kalandokra vágyik, vágtat ide-oda a paripájával, ezért testvére, Emőke soha nem találja. Szerencsére az 
ügyes kiscserkészeinknek köszönhetően, megtalálták egymást. Botond megígérte nekik, ha válaszolnak 
pár kérdésére, és rátermettek arra, hogy kiscserkészek legyenek, akkor a rajba fogadja őket. Először a 
számukra már nem újdonságnak számító kiscserkészek két törvényét kellett elmondaniuk. Majd pedig 
Botond és Emőke megtanították a különleges balkezes cserkész kézfogást és köszönést. Nem véletlen, 
hogy bal kézzel történik, hiszen az van közelebb a szívünkhöz, ezért ez az üdvözlés igazán a szívből 
fakad. Miután Botond és Emőke elégedetten nyugtázta a kiscserkészek talpraesettségét,  a jelöltekkel 
kezet fogtak és hivatalosan is a rajba fogadták őket. 

                                                                                                                         Konkoly Boris 
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Vándorcserkész találkozó - 2017. november 25

Fotó: Gyurcsán Feri

Idén először került megrendezésre egy olyan 
vezetői nap, ahol a felnőtt vezetők az őrsvezetők 
számára hasznos ismereteket adtak tovább, melyek 
nem tartoznak közvetlenül a cserkészet anyagához. 
Így esett szó a bebikázásról, 30 másodperces 
elevator speach-ről és gyógytorna testlazító 
nyújtásokról is. Az estét egy fergeteges, nosztalgikus 
cserkész történetekre épülő tábortűz zárta.
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         Olvasópróba       Furulya karate

A nyári szünet után egy kicsit lelassult az 
olvasási próbában való részvétel.  
 
Sebaj! Hamarosan itt a téli szünet, s 
bepótolhatjátok a lemaradást.  
Reméljük, a következő számban többeknek 
gratulálhatunk majd. 

Szeretnék mindenkit bátorítani, 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 népszerűsített 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: Barabási Leó, Tamang Tóbiás, Hegedűs Bettina 
Zöld: Cserny Anna, Szentpály Elise 
Kék: Mihájlovits Mira 

http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php?&dosignout=1
http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php?&dosignout=1
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Rajzpályázat 2017

Utolsó alkalommal vehettek részt az “Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl” rajzpályázaton! 

Az idén sajnos véget érhet a Rajzpályázat, amit az Ibolya Utcai Általános Iskolás gyerekekkel és Sulyok 
Csabáné, Erika nénivel kezdeményeztünk 2011-ben. Erika néni, az iskola angol szakos tanárnénije, 
nyugdíjba vonul és az “Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl” rajzpályázat valószínűleg nem 
folytatódik tovább, hacsak a következő pedagógus nem vállalkozik a folytatására. 

Ahogy így visszatekintünk a múltba és újra megnézzük az évente kiállított szebbnél szebb rajzokat, 
büszkén mondhatjuk el, hogy magas színvonalú, szép alkotások születtek az évek során és ha alkalom 
adódna majd újra feleleveníteni ezt a kapcsolatot a magyar gyerekekkel, bizonyára ismét örömteli és 
értékes rajzokban gyönyörködhetnénk együtt. Ám ezek az értékek sem vesznek el, mert a kiállított 
képek bizonyítják, hogy milyen szép munkák születtek az elmúlt hat év alatt.  

Az Ibolya Utcai Általános iskola tanulói három alkalommal kaptak egyéb ajándékokat is tőlünk, amelyeket 
mindig nagy örömmel fogadtak. 2012-ben mesekönyv gyűjtési akciót szerveztünk a rajzolás mellett, 
amely során az itteni gyerekek elajándékozhatták a megunt vagy éppen újabb mesekönyveiket. Az akció 
során 43 darab angol nyelvű könyv talált gazdára Debrecenben. 2013-ban a rajzok mellé sikeresen 
összegyűjtöttünk még $75 adományt is, amit Gerendás Péter művész úr vitt el Budapestre és utalt át 
érkezése után az iskolásoknak füzetre és íróeszközökre. Legutóbb pedig, 2015-ben, az ügyes kezű 
gyerekek rajzeszközöket kaptak tőlünk.  

A hat éve működő jó kapcsolat összehozta a két földrész gyerekeit és rajzaik betekintést adtak a két 
országban folyó karácsonyi készülődésbe, felelevenítették a régi hagyományokat, megosztották az új 
szokásokat és átrepítették az ünnep meghitt örömteli eseményeit az óceánon túlra. A rajzok 
megörökítették mind a debreceni mind a bostoni családok szeretetteljes meghitt együttlétét is. 
Mindezek kölcsönösen jó érzést keltettek és boldogságot jelentettek mind a debreceni gyerekeknek 
mind a Boskola tanulói számára.  

Itt a Boskolában Éva néni vezetésével minden évben a rajzolást és a művészetet pártoló, három tagú 
zsűri értékeli a munkákat. A gyerekek szebbnél szebb rajzai decemberben a Mikulás ünnepségen, vagy a 
Karácsonyi vásáron kerülnek kiállításra.  

Várjuk az idén is a rajzaitokat, hogy megcsodálhassák a debreceni gyerekek! A debreceni rajzok az idén 
már meg is érkeztek és hamarosan majd láthatjátok is őket.  

Jó munkát és örömteli rajzolást kívánok ezen az utolsó Karácsonyi Rajzpályázaton. 

Várjuk a szép munkáitokat! Beadási határidő: November 18. Ne késlekedjetek! 

Éva néni  
(Baloghné Kovács Éva) 



Válogatás az elmúlt évek rajzpályázataiból 2011-2016
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Meghívó a karácsonyi ünnepségre
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Sok szeretettel várunk mindenkit 

2017. december 16-án 
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: babgulyás és képviselőfánk  
vegetáriánusoknak:  gombapörkölt

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 templomok tömegközlekedéssel is elérhetők az Alewife megállótól  
induló 62/76-os busszal  (Mass. Ave & Curve Str. megálló)
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Kodály hétvége - meghívó - 2018 

Kinek:	 A NY-i körzet cserkészeinek 5-100 éves korig	
Mikor:	 2018.  január 12 este 7-től - január 14 délután 4-ig (2-
kor Gálaműsor!)	
Hol:	 HAAC ház, 233 Somerset St. , New Brunswick, NJ 
0890 
Költség:    $50.00,  második gyerek $35, harmadik gyerek $25, 
negyedik $0.	

Jelentkezés:   Regisztrálni az alábbi weboldalon lehet: 
https://docs.google.com/forms/d/11F8GkPqLWLK1woLoz2ExugrMFE5-PgWEgJVMbYdPpeo/edit?
usp=sharing_eip&ts=5a26d5bf 
Gyermekenként kell kitölteni, minden gyereknek külön kell kitölteni.  Idén 120 gyermeket 
fogadunk csak, így kérjük minél hamarabb jelentkezni. 

Kérdésekkel forduljanak Kocsis Zsófiához: kocsiszsf@yahoo.com	
 
Jelentkezési határidő: 2018. JANUÁR 4. 
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/11F8GkPqLWLK1woLoz2ExugrMFE5-PgWEgJVMbYdPpeo/edit?usp=sharing_eip&ts=5a26d5bf
mailto:kocsiszsf@yahoo.com
https://docs.google.com/forms/d/11F8GkPqLWLK1woLoz2ExugrMFE5-PgWEgJVMbYdPpeo/edit?usp=sharing_eip&ts=5a26d5bf
mailto:kocsiszsf@yahoo.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  

Karácsonyi vásár: December 2 
Sacred Heart Parish, 10am-2pm  

Mikulás ünnepség:  December 3 
Sacred Heart Parish 
 
Karácsonyi ünnepség és jótékonysági ebéd: December 16 
ünnepség 11:30-kor a Follen Church Sanctuary-ban & ebéd 12:30-kor a Sacred Heart Parish-ban  
 
Kodály hétvége: Január 12-14 
New Brunswick, NJ  
Jelentkezés: január 4-ig, mikifogi@yahoo.com 

Cserkész szülői értekezlet:  Január 20 

Az egyesület éves vacsorája Maynard-ban 

Cserkész téli tábor:  Január 27 
 
Boskola Farsang:  Febuár 3 
Jelmezbemutatós farsangi mulatság a Sacred Heart Parish-ban 

Disznótoros vacsora:  Február 3 

2017. november

ŐSZI SZÜLINAPOK:
SZEPTEMBER: 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, RÁCZ-
KOZUMA HANNA
NOVEMBER: LENT OLIVÉR, MAROSFŐI ÁGOSTON,, MEZEI 

RÓZSA, MÓRICZ ANNAM RANALLI 
BENJAMIN, SZIKLÁSSY BOTOND,
 BOLDOG  SZÜLINAPOT!!!


