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ÉS
SÜN B ALÁZS
A 2. sz. Bodnár Gábor cs.cs. és a Boskola közös hírlevele
2021 - nyári szám #58
Ez a szám a pandémia második évének a június-július-augusztus hónapok közösségünket
érintő eseményeiről számol be, évzárótól évnyitóig.
Ballagó diákok, új cserkészvezetői tisztségek, táborok, piknikek, gyűlések és táborok mind-mind
egy új út felé mutatnak, a közösséget erősítik.
A Boskola új alapszabályzatot fogadott el, ősztől új regisztrációs rendszert vezet be, a foglalkozások
megszokott helyét pedig valószínűleg más helyszínre kell cserélnie. Egy dolog marad állandó, a
közösség lelkes odaadó hozzáállása, a Boskola és cserkészet összefogása minden nehézség ellenére.
Szokásunkhoz híven a közelgő programokról szóló rövid 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!

Polgár-Turcsányi Mariann

A CSERKÉSZTISZTEK
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Piknik - 2021. június 6 - Minuteman Park

A Massachusettsi Magyar Egyesület június 6-án délután 1-től 4-ig a szép Minuteman Parkban egy kis
COVID utáni piknikre (saját étellel, itallal, pokróccal) piknikre várta az érdeklődőket az alábbi
programokkal:
Kalandkereső nyeremény játék gyerekeknek -- ki tudja kitalálni a mesét az ösvényen talált
•
rajzokból?
Rímkereső játék felnőtteknek -- ki írja a legjobb verset a túrán talált rímekből? Azok között,
•
akik helyesen megoldják a feladatot, kisorsolunk egy piknik kosarat tele finomsággal.
Kézműves foglalkozások gyerekeknek
•
Labda, frisbee, egyéb játékok
•
Mama Konyhája által kínált előre becsomagolt kóstoló
•

Fotó:
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Piknik - 2021. június 6 - Minuteman Park

Jó napunk volt! Nagyon köszönjük, hogy ilyen szép
számban eljöttetek, és örvendünk, hogy több frissen
érkezett családdal is megismerkedhettünk.
A mesepálya megfejtése A BÉKAKIRÁLY volt.
Nagyon ügyesen kitaláltátok többen is.
A VERS BARANGOLÓ már nagyobb kihívás volt. A
megfejtés kulcsa a latrina mellett elvezető ösvény
felfedezése volt. Akik nem fedezték fel... mi tettünk
egy szép hosszú sétát.
A piknik kosarat HUSZÁR SAMU nyerte el.
Köszönjük a főszervező csapatnak a lelkes munkát:
Boi Tünde, Gyuris Viktor, Reinoso Sára
... a mesepálya készítőknek a szuper rajzokat és
sokszorosítást:
Rácz-Kozuma Emma, Cserny András
...a vers barangoló készítőnek a rímmel teli túrát:
Gyuris Viktor
... a HUNSOCMA IT-seknek a hirdetést:
Reinoso Sára, Fagyal Zoli, Polgár-Turcsanyi Mariann
... Zelenkáné Tóth Évának és családjának a sok
finomságot a Mama's Hungarian Kitchen-ből
...a bostoni cserkészeknek a ponyvákat:
Gyurcsán Feri
... a Minuteman Park Ranger Station-nek a
szervezéssel való segítséget
... és nem utolsósorban (dobpergés...) a
BARÁTSÁGOS KENDERMAGOS KAKASnak a
váratlan részvételt.
Itt lehet megtekinteni néhány fotót a piknikről.
Rácz Lívia

Fotók: Rácz Lívia, Sóti Adrienn, Huszár Viktor
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Ballagó diákok - Fogarasi Bence

Bence fogalmazása eltűnt az éterben. Addig is, amíg sikerül valamilyen módon visszaszerezni, legyen itt
egy-két az írásáról szóló vélemény.
Kedves Bence!
Köszönöm hogy ilyen szép és őszinte fogalmazást írtál!!!
Nagyon örülök, hogy a Boskola közössége neked milyen sokat adott, emlékszem, amikor
megszülettél és hamarosan ott voltál közöttünk, mindig mosolyogtál nevettél, pedig Connecticut
igencsak messze volt és anyukáddal, testvéreiddel, édesapáddal rengeteg mérföldet megtettetek
Bosztonig ill. Lexington-g és vissza !
Maradjon élő emlék a Boskola ! Úgy ahogy te leírtad !!!
Előre !
Szeretettel, Bogi
Nagyon köszönjük Bence fogalmazását!
Örömmel olvastam minden egyes mondatát.
Bencét születése óta ismerem és figyelem ahogy kisfiúból felnőtt, érett fiatallá változik.
Biztos vagyok benne, hogy a Boskolában és a magyar közösségben szerzett tapasztalataival sikeres,
örömteli évek várnak rá.
Emese
Nekem nagyon tetszett Hanna és Bence fogalmazása is. Mindketten átfogóan, meghatóan, gyönyörű
magyarsággal fogalmazták meg a Boskola és Cserkészet jelentőségét az életükben.
Büszkék lehetünk, hogy ilyen magyar fiatalokat engedhetünk útjukra.
Szívből gratulálok nekik és szüleiknek is!
Sok sikert és boldogságot kívánok nekik a jövőben!
Tünde
Fotók: Facebook
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Ballagó diákok - Rácz-Kozuma Hanna
Öt éves korom óta járok Boskolába és
cserkészetre. Az évek során sokat tanultam a
Boskolában a magyar történelemről,
magyarságismeretről és magyar irodalomról. A
Boskolában tanultam meg magyarul írni, olvasni.
Cserkészeten majdnem minden foglalkozáson ott
voltam és minden táborra jelentkeztem. Nekem
emlékezetesek voltak a keretmesék, amiket egész
évben használtunk – amikor kicsi voltam sokszor
valami népmese volt, később történelmi időszak.
Mindig nagyon élveztem amikor a vezetők
eljátszották a jeleneteket. Általában egy tábor előtt
fordult elő, hogy valaki jelmezben berohant, hozott
a királytól egy levelet, vagy valamilyen népmeséből
a főszereplő kért tőlünk, kicsiktől segítséget.

A táborok maradtak meg kedvenc emlékeimnek. Minden, amit csináltunk része volt a keretmesének. Minden
játék és feladat kapcsolódott hozzá: esetleg vívtunk festékbe mártott kardokkal, számháborúztunk a táborhely
körül, kézműveskedtünk, népdaloztunk. Akármire visszagondolok, ott van a magyar népdal. Minden boskolás
ünnepségen énekeltem a csoportommal, amíg szüleim és sokszor nagyszüleim büszkén fotóztak. Később,
amikor már nagyobb voltam, többször kaptam lehetőséget szólót is énekelni. Ez már másmilyen volt, mint
amikor kicsi voltam. Jó volt, hogy már tudtam a közösséget, ami olyan sok évig annyit adott nekem, valamivel
egy kicsit szolgálni is.
A népdal ott volt a tábortűz körül is, ami szerintem minden cserkész tábornak a legjobb része. Vacsora után az
őrsök megkapták a tábortűzi témát és szétoszlottak hogy kitaláljanak rá valami számot, amit el tudnak játszani.
Legboldogabb emlékeim arról szólnak, hogy a tűz mellett ülök és mindenkivel együtt énekelek. Emlékszem a
Fehér fuszujka virág-ra, meg a Falu végén van egy ház-ra, amit olyankor énekeltünk, amíg vártuk, hogy a
következő őrs felkészüljön a számukra.
Éveken át a Boskolában tanultuk a magyar irodalmat és történelmet, majd a cserkészeten ugyanazt csak
másképp, plusz olyan készségeket is kaptunk, mint térkép olvasás, rovásírás, menedékhely építés, tűzrakás.
Ezekkel az élményekkel úgy érzem, hogy egészen másfajta háttérrel, tapasztalattal és képességgel megyek
tovább tanulni, mint osztálytársaim. Elhatároztam, hogy a University of Hawaii-ra megyek tengeri biológiát, vagy
más állattant tanulni, bár nagyon érdekel a művészet és animáció is. Biztos vagyok benne, hogy a boskolás és
cserkész hátterem nagyon sokat segített abban, hogy bekerüljek nemcsak az egyetemre, de a kitüntetéses
fokozatra (honors college) is, mert olyan dolgokról tudtam beszélni a felvételi interjúkon és írni a
fogalmazásokban, ami mindenki számára újdonság volt.
Most, hogy vezető vagyok és én segítek a foglalkozások tervezésében, megtanultam, milyen az, amikor a
tanárok izgulnak, hogy egy program sikerüljön, de azt is, hogy mennyire fantasztikus, amikor jól megy. Boldogan
tanítom a következő generáció kiscserkészeit és próbálok ügyelni arra, hogy nekik is olyan élvezetes legyen,
mint nekem volt. Hawaii-ban nem hiszem, hogy túl sok magyarral fogok találkozni. Ha mégis lennének magyarok
Oahu szigetén, lehet, hogy be tudnánk indítani egy kis magyar iskolát és cserkész csapatot. Hálás vagyok a
Boskola tanárainak, a magyar barátaimnak, és a cserkészvezetőknek, hogy megadták nekem az alapot és a
tudást, ami miatt el tudok egyáltalán ilyesmit képzelni, és amivel életem következő lépését meg tudom tenni.

Fotók: Rácz Lívia
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Évzáró - 2021. június 13
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Remek időben és hangulatban zajlott a Boskola cserkészekkel közösen tartott évzárója.
Köszönjük, hogy sokan eljöttetek és velünk emlékeztetek és játszottatok!
Igazi élmény volt látni a maszk nélküli mosolygós arcokat, a felszabadultan szaladó, táncoló gyerekeket.
Elballagtattuk az iskolába és az egyetemre készülő diákjainkat. A Boskolától Rácz-Kozuma Hanna és Fogarasi Bence
búcsúztak. Ők a Boskolai éveikről szóló fogalmazásuk beadása után mindketten elnyerték iskolánk $500,00 értékű útra
indító ösztöndíját. Ezúton is sok szeretettel gratulálunk nekik és további sok sikert, élményeket kívánunk az
elkövetkezendő évekre!
Szeretném megköszönni a program tervezésében és lebonyolításában segítők munkáját, illetve a szép virágok,
ajándékok beszerzését és összeállítását. Igazi csapatmunka volt!
Varga Emese

VAKÁCIÓ!

Fotók: Badics Tamás
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Új alapszabályzat - 2022. július 19
Az elmúlt év során a Boskola Vezetősége és a Boskola Tanács, figyelembe véve a ti javaslataitokat is,
aktívan dolgozott azon, hogy a Boskolának új Alapszabályzatot adjon.
Köszönjük, azoknak akik javaslataikkal, munkájukkal illetve szavazatiakkal segítették ezt a hosszú és
gyümölcsöző folyamatot!
Mint azt sokan tudjátok a jelenlegi Alapszabályzat közel 10 éve készült el, azóta azonban sok minden
változott a Boskola környékén. Bizton mondhatom, hogy az új tervezet előremutató, megfelel a kor
követelményeinek, tartalmaz sok olyan elemet ami a korábbi alapszabályzatból még hiányzott, így
bízunk benne, hogy a következő 10 évre lesz megfelelő alapszabályzata a Boskolának. Ennek azonban
még feltétele volt, hogy a Közgyűlés elfogadja a tervezetet.
Mint tudjátok, a Boskola legfőbb döntéshozó szerve, a Boskola Közgyűlése, TI vagytok. A Közgyűlés
egyik legfontosabb jogköre és feladata az alapszabályzat módosításának megszavazása.
Örömmel jelenthetem hogy az alapszabályzat szavazást lezártuk és a tervezetet a Közgyűlés 73%-os
részvétel mellett (38 érvényes szavazat az 52 szavazásra jogosult családtól), egyhangúlag, 38 támogató
szavazattal elfogadta.
Az új alapszabályzatot a következő linken olvashatjátok: https://boskola.org/dokumentumok/
BoskolaAlapszabalyzat2021.pdf
Még egyszer köszönjük, mindazoknak akik javaslataikkal, munkájukkal, szavazatiakkal vagy bármilyen
más módon segítették ezt a hosszú és gyümölcsöző folyamatot! Biztosak vagyunk benne, hogy az új
alapszabályzattal remek talajra helyeztük a Boskola elkövetkező legalább 10 évét. :-)
A Boskola Vezetősége nevében,
Huszár Viktor

Kedves Boskolások!
Gratulálok az új alapszabályzat elfogadásához, amely révén hivatalosan is nyugdíjba vonulhatok.
A visszavonulásom bejelentése és az új vezetőség megválasztása óta eltelt évben volt alkalmam figyelemmel kísérni és
alkalmanként háttér információval segíteni a most már hivatalosan megválasztott és működő vezetőség munkáját.
Rendkívül jó érzéssel tölt el, hogy sikerült megfelelő személyeket találni a vezetői pozíciókra, akik tovább éltetik,
megújítják, erősítik a Boskola közösségét.
Támogassátok a munkájukat, amit szívvel-lélekkel végeznek, s e nehéz átmeneti év után ősszel hozzátok újra össze ezt
a remek közösséget!
További kellemes nyarat kívánok mindenkinek és sok sikert a jövőben!
Polgár-Turcsányi Mariann
volt Boskola titkár, s az új alapszabály értelmében örökös tiszteletbeli Boskola tag
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Séta a Charles River mentén
Sokan kérdezik tőlem, hogy miután a boskolás teendőimet
átadtam az új vezetőségnek, mihez kezdek a szabadidőmmel?
Az egyik válasz az, hogy több energiát fordítok a munkámra, a
másik pedig, hogy gyakrabban töltöm az időt a szabadban.
A vírus helyzet sokunk szokásait átalakította. Nekem
megadatott, hogy az otthonomból dolgozhassak, s
beiktathassak egy rendszeres sétát a közelünkben lévő
Charles River egy szakaszán. Így fedeztem fel, mennyi érdekes
látnivaló van még egy lakott területen áthaladó folyó part
mentén is. Szinte hihetetlen, mi mindent lehet felfedezni, ha
az ember szemlélően tekint a környezetére. Az alábbi képek
a nyár folyamán készültek. Némelyik állattal csak egyszer volt
szerencsém találkozni, de vannak olyanok, amiknek már nevet
is adtam, hisz minden nap üdvözölhettük egymást.
Felismeritek, milyen állatokat sikerült lencsevégre kapni?
Polgár-Turcsányi Mariann

Fotók: Polgár-Turcsányi Mariann
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Vezetőképző tábor - 2021 július 29 – augusztus 8

2021. július 29 – augusztus 8, Fillmore, NY
A tavaly elmaradt jubileumi cserkésztábor után nagy örömünkre szolgált az idén nyáron megtartott llmore-i
központi vezetőképző tábor. Ebben a táborban a cserkészek megtanulnak őrsöt, rajt és csapatot vezetni. Ebben az
évben, négy altábor volt: a kiscserkész őrsvezető és segédtiszt képző táborok és a nagycserkész őrsvezető és
segédtiszt képző táborok. Büszkén jelenthetjük , hogy mindegyik altáborban volt bostoni jelölt. A kiscserkész
őrsvezetőképző táborban Schneider Réka és Rácz-Kozuma Emma vettek részt, a kiscserkész segédtiszt képző
táborban Gyurcsán Krisztián volt, a nagy cserkész őrsvezetőképző táborban pedig Beacom-Dömötör Lexi. A nagy
cserkész segédtisztképző táborban Fogarasi Bence, Boyle Ádám, és Olland Gábriel képviselte a bostoni csapatot.

Néhány gondolatat a táborról az új vezetők élményeivel:
Fogarasi Bence: A VK segédtiszti tábor nagyon jó volt. Én a portyáról beszélnék. Az egészet úgy kezdtük ,hogy
eltévedtünk. Nem tudtuk, hogy merre kell menni és a térkép az nem volt segítőkész. Elindultunk a “ jó irányba”, de
amikor odaértünk, akkor az volt kiírva hogy az privát terület. Két másik őrsi tag megnézte, hogy hol lehetne a
táborhely, de egyáltalán nem találtuk. Arra jött egy ember a teherautójával, kiderült hogy ő az ott lévő highway
superintendent. Ő segített nekünk kitalálni, hogy ahol mi voltunk a koordináták szerint, az jó hely volt, de privát
terület. Azt is megmondta nekünk, hogy a környéken coyotok (prérifarkasok) is vannak. Felhívtuk a vezetőket, akik
elmondták hogy rossz koordinátákat adtak, de hogy jó, hogy felhívtuk őket. Egész este csak a coyotokat hallottuk,
de végre elaludtunk és másnap reggel indultunk visszafelé.
Schneider Réka: A VK tábor nagyon élvezetes volt. Sok módszertant tanultam arról, hogy hogyan vezessek egy
őrsi foglalkozást. Most jó programot tudok tervezni a kiscserkészeknek, olyan dolgokat csinálunk, amiket élveznek.
A VK tábor után végre cserkészvezető lehettem, amiről kiscserkész korom óta álmodtam. A VK táborban sok új
barátot és élményt is szereztem. A kedvenc élményem az őrsi portya volt, ami alatt sokat nevettünk és
beszélgettünk barátaimmal.
2021. augusztus
fi

Fotók: Facebook

Évnyitó - toborzó - 2021. augusztus 28 - Minuteman Park
Augusztus 28-án egy közös Boskola és Cserkész évnyitót tartottunk egy nyílt, játékos nap formájában, ahová
azokat is szeretettel vártuk, akik még nem tagjai a Boskolának, vagy a cserkészcsapatnak. Remek alkalom volt
egy kis bepillantást nyerni az életünkbe és foglalkozásainkba, beszélgetni lehetett Boskolás tanárokkal,
cserkészvezetőkkel és barátokkal. Akik pedig már oszlopos tagjai közösségünknek, azokat örömmel láttuk
viszont, jó volt elbeszélgetni, hogy kinek mit sikerült csinálnia a nyár alatt, illetve néhány esetben az elmúlt
másfél esztendőben!
Erősen kezdtük ezt az évet, a nagy ÚJRAKEZDÉS évét!
Gyurcsán Robi, st

Fotók: Tóth Ildikó
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Évnyitó - toborzó - 2021. augusztus 28 - Minuteman Park

Remek évnyitó programon vettek részt a szerencsések - nagyon sok játékkal és vidámsággal!
Képzeljétek, a szegénylegény, akit az édesanyja bocsátott útra, megtalálta végül a kincset - de csak úgy, hogy a
Hangya, a Méhecske és az Őzike is segítettek neki... nehéz ügy volt! A végén a Király és a királylány is jelen volt,
bár a legény jutalma ezúttal (még?) nem a királylány keze volt, hanem a csokis
tallérok (a kincs), de így is boldog volt mindenki. És ki tudja, merre megy
tovább a mese? Talán meg a szegénylegény és az (orosházi?) királylány
meséje is örömteli fordulatot hoz?
Ha eljöttök megint, megtudjátok!
Szeretettel várunk Benneteket, a Sas, a Farkas, a Róka, a Vizsla, a Papagáj,
a Cinke, a Vadmalac és a két Paripa őrs nevében is.
Gyertek cserkészkedni! - a világ legjobb dolga szombatonként :-)
Jó munkát,
Fogarasi Miki és a Többiek
Fotók: Tóth Ildikó
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2021. augusztus 29 - cserkészvezetői gyűlés
Augusztus 29-én zajlott le a teljes cserkész vezetőség első gyűlése. Fogarasi Kristóf telkén 15-en gyűltünk össze.
Frissen végzett segédtisztjeink - Boyle Ádám, Olland Gabriel, Gyurcsán Krisztián és Fogarasi Bence- valamint új
őrsvezetőink - Beacom-Dömötör Lexi, Rácz-Kozuma Emi, Schneider Réka is ott voltak. Ezen kívül a
parancsnokunk, Halácsy Béla (alul látjátok három remek gyerkőcével is megerősítve érkezett) - Gyurcsán Feri,
Gyurcsán Robi, Gyuris Eszter, Beacom-Dömötör Ilona, McPherson Kinga, Fogarasi Kristóf, Tóth Ildi és Fogarasi
Miki is eljöttek.
Zászlófelvonással kezdődött a nap, mint mindig. Utána remek volt látni újra a vezetőket, népi játékozni
egymással. Mindenki csak a szalonnát akarta ellopni. A játék végén, az derült ki hogy nem a gyorsaság számít
hanem az ész. Amit játszottunk még az a “cserkész, dobd le” volt. Itt pedig a gyorsaság számított. Közösen
beszéltünk arról, hogy kiknek mi az erőssége. Megláttuk, hogy ha mindenkit összerakunk, akkor nagyon sok jó
dolgot hozunk a cserkészetünkhöz. Valaki sok játékot ismer. Valaki pedig nagyon jó a bábszínházban. Mindenki
hoz valamit. Az új rajparancsnokok (Olland Gábriel, Boyle Ádám, és Gyurcsán Krisztián) külön-külön beszéltek
az őrsvezetőikkel arról, hogy mi is a terv erre az évre. Itt volt alkalmuk meghallgatni az őrsvezetők ötleteit,
illetve megbeszélni, hogy milyen klassz lesz ez az év. Volt alkalmuk az őrsvezetőknek megírni a munka terveiket,
amit majd a cserkész foglalkozásokon fognak felhasználni. Munkaterv írás közben volt pizza. De, ami a pizzánál is
jobb volt az a népi játék volt, amivel zártuk a napot. A vezetők tudtak tanulni egymástól új játékokat amelyeket
majd fel tudnak használni az őrsükben vagy a rajukban.
Átbeszéltük az évet, munkatervet írtunk, játszottunk, egyeztettük a terveket - egy szóval bemelegítőt tartottunk
az igazi, új évre - amikor végre élőben lehet cserkészkedni - óvatosan, a szabályokat betartva, de vidáman!
Gyurcsány Robi

Fotók: Fogarasi Miki, Gyurcsány Robi
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Évkezdési bonyodalmak
Hiába a jól sikerült toborzó nyílt nap és a komoly tervező előkészületek, ha a körülmények az utolsó
pillanatban akadályt gördítenek az évkezdés elé.

A Boskola és a cserkészet, a korábbi tájékoztatásunk ellenére, nem tud a lexingtoni Sacred
Heart Parish templomban kezdeni jövő hét szombaton (szept. 11.).
Keressük a lehetőségeket, de még nem tudjuk biztosan, hogy mi lesz a pontos kezdési
dátum és helyszín. Lehetőségekhez képest próbáljuk tartani legalább a dátumot.
Amint tudunk valami biztosat, jelentkezünk!
Valamivel hosszabban:
A lexingtoni Sacred Heart Parish templom az idén váltja a vezetőségét.
Ahogy arról tájékoztattak engem, az új vezetőség (ami a napokban lép hivatalba) felülvizsgál minden, a
korábbi vezetés által hozott, őket érintő döntést. Ennek a felülvizsgálatnak része volt a korábban
kötött bérleti szerződések (így a 2021/22-es Boskola/cserkészet bérlet) felülvizsgálata is. A bérletekkel
kapcsolatos döntéseket továbbá, ezentúl az egyházmegye központtal közösen hozzák, akik lényegesen
komolyabb szabályozásokat (COVID, CORI, biztosítás, bérleti díj stb.) követelnek meg mint a korábbi
vezetés.
Egyelőre nem tudjuk biztosan, hogy ezek a változások miképpen fognak minket érinteni. Az
egyházmegye döntésére még határozatlan ideig várnunk kell. Egy biztos, hogy a korábbi
igéretünk ellenére, 11-én nem tudunk ott kezdeni.
Elnézést kérünk mindenkitől aki a korábban kiküldött dátumokhoz és helyszínhez igazította a
saját programjait! Tudjuk, hogy egy ilyen váltás sok kellemetlen újra tervezéshez vezethet minden
családnál. Keressük a legjobb megoldást a felmerült probléma orvoslására. Lehetőségekhez
képest próbáljuk tartani legalább a dátumot.
Amint tudunk valami biztosat, jelentkezünk!

Addig is, amíg a bonyodalmak megoldódnak, itt van egy jó hír is, miszerint új felületen lehet már
jelentkezni a 2021/2022-es tanévre : https://bostonhungarians.org/boskola-signup/
A Boskola új regisztrációs rendszere azért született, hogy megkönnyítse a Boskolás családok
regisztrációját és tagdíjbefizetését a következ tanévre illetve, hogy segítse a Boskola Tanácsnak és
Vezet ségének a Boskola ügyeinek intézését.
Bízunk benne, hogy mindenki nagy örömmel és megelégedéssel fogja használni.
Az új regisztrációs rendszer megtervezéséért és kivitelezéséért külön köszönet illeti Polgár Ádámot
és Polgár-Turcsányi Mariannt, akik nagyon sokat dolgoztak azon, hogy ez az új rendszer
megszülethessen.
Huszár Viktor
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Közeledő események és táborok
Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok,
vezetők!
Az elhalasztott tavaszi programok után a nyár sem kecsegtet
sok naptárba beírandó programmal.
Nem lesznek táborok, s valószínűleg a családi utazások is
elmaradnak.
Marad az olvasás és az írás. Használjátok ki az alkalmat, s
olvassatok
sokat! Biztosan van lemaradásotok a korábbi Bogáncs Sárikkal
is.
Vigyázzatok magatokra és másokra!

KÖZELGŐ PROGRAMOK - IDŐPONTOK
• Szeptember 11 - Első tanítási nap
• Szeptember 25 - Szüreti mulatság
• Október 10-11 - Őszi tábor
Pawtuckaway State Park , NH
• Október 23 - Októberi ünnepség
• Október 30 - Kiscserkész kirándulás
Groton, MA
• November 20 - Körzeti cserkészbál
Newark, NJ

Várunk mindenkit szeretettel !
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