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Itt van az ősz, itt van újra…  
Kalandokkal teli nyári programokról szóló beszámolókkal és az év eleji, már megtörtént események 
összefoglalójával indítjuk hírlevelünk legfrisebb őszi számát. Találhattok az újságban képes 
élménybeszámolókat különböző nyári táborokról, bemutatkozást az idei Körösi ösztöndíjasunktól 
és megtudhatjátok, kik is azok a regős cserkészek. 

Szokásunkhoz híven a közelgő eseményekről 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!

A FILLMORE-I JUBITÁBOR
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2015. november
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Jubileumi Nagytábor, Fillmore, 2015. augusztus 5-15.

Vitathatatlanul az idei nyár legnagyobb cserkész eseménye a Jubileumi Nagytábor volt a Fillmore-i Sík Sándor 
Parkban. Több, mint 1500 résztvevővel igen egyedi, a Rakóczi Szabadságharcot felidéző történelmi tábor volt ez.  
 A szülők által készített korabeli ruhákba öltözött felnőttek és gyerekek  mindenféle megmérettetésben vettek részt.  
Sajtó sátor tájékoztatta  az otthon izguló szülőket, hogy ha elveszett a Simon (helyette megtaláltuk a miénket), és 
időről – időre láthattunk képeket a Facebook-on a gyerekekről, ha elég sokáig lapozgattuk a napi több ezer képet. S 
hogy a mai modern kor még inkább képviselve legyen, Drone-ról lett filmezve fényképezve a tábor összes lakója.  
Gyerekeink kolbász szagúan, de tele élményekkel tértek haza 10 nap után. Íme néhány beszámoló… 

Az egyik legjobb emlékem a táborban, amikor 
mehettem a zipline-ra. Egy magas fára föltettek egy 
létrát és a fára tettek egy hosszú kötelet. A másik 
végét a kötélnek  kikötötték egy másik fára és 
föltettek egy kapaszkodót. Mikor én sorra kerültem, 
föltettek egy bukósisakot és egy hevedert rám, hogy 
ha leesek ne üssem meg magam. Felmásztam a létrán 
és megfogtam a kapaszkodót és nagyot ugrottam. 
Hir te len e l indu l tam a köté len és nagyon 
begyorsultam. Kicsit félelmetes volt, de klassz volt. 
Este, mikor a nagyok sorra kerültek, nehéz volt aludni 
mert egyfolytában sikitottak. Nagyon jó volt a jubi de 
a zipline volt a legjobb része. Remélem, hogy 5 év 
múlva is lesz zipline! ( Walker Eszter) 

Az egyik legemlékezetesebb Jubi tábori élményem a 
két napos portya volt.  Úgy kezdődött, hogy, amikor 
elindultunk, rossz irányba kezdtünk menni.  Erre akkor 
jöttünk rá, amikor véget ért az út.  Akkor 
megfordultunk és visszamentünk, ahonnan jöttünk.  
Balra fordultunk, pedig jobbra kellett volna.  Miután 
vagy két órát gyalogoltunk, összetalálkoztunk az egyik 
vezetővel.  Ő azt mondta, hogy nemsokára lesz egy 
lépcső, azon le kell mennünk, és az aljánál látunk majd 
egy hidat.  Az volt a gond, hogy rossz lépcsőn mentünk 
le!  Kétszer is visszafordultunk.  Szerencsére, megint 
találkoztunk a vezetővel, és ő megmutatta, merre 
kellett menni.  Időközben, összefutottunk egy másik 
csoporttal.  Ők is azon az úton jöttek, mint mi, csak ők 
már négyszer is visszafordultak.  Amikor végre a hídra 

értünk, várt bennünket két vezető, aki feltett nekünk néhány kérdést.  Jól megválaszoltuk őket, utána pedig még négy 
órát gyalogoltunk, de most már a jó úton! Végre-valahára megérkeztünk.  Kiterítettük a ponyvákat, ezekből csináltunk 
menedéket.  Virslit sütöttünk vacsorára, utána néztük a rengeteg gyönyörű hullócsillagot.  Rengeteg pici üstököst 
láttunk, de volt egy-két nagyon nagy is.  Talán a hullócsillagok tetszettek legjobban az egész táborban.  	
Visszafelé, megint ugyanolyan “jól” tájékozódtunk, mint odafelé.  Másfelé mentünk haza, és háromszor olyan hosszúra 
sikerult az út, mint kellett volna.  Nyolc, vagy tizenkét mérföldet gyalogoltunk négy helyett! De azért épségben 
visszaértünk, és - utólag - jót nevettünk rajta.   
(Rácz-Kozuma Hanna)  

     
 A jubitáborok video gyűjteménye : https://www.youtube.com/channel/UCVLpZ5g3Oy2p6W9rabAyiPg 



A Jubi eléggé klassz volt. Amikor először 
odaértem, azt hittem hogy a legunalmasabb 
10 nap lesz az egész életemben, de azért 
nagyon jó volt. Hosszú, de jó.  
Egy este Lillának és nekem őrséget kellett 
állnunk, és mi mentünk legelőször. Egy óra 
után nem akartuk felébreszteni Vivit és a 
többieket őrségre, úgyhogy Lilla és én 
őrséget álltunk minden őrsi tagunknak. 5 
órás őrség. Hajnali 3 órakor mentünk aludni.  
Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy a jubi 
alatt a mi őrsünk vált a legjobb barátokká az 
egész táborban.  
Más “klassz” dolgokat is csináltunk mint, 
jéghideg viz alatt mostunk hajat, táncoltunk 
a világ legrosszabb táncosaival (a fiúkkal), és 
pókok között aludtunk. Jó nagy buli volt…  
Csak viccelek, attól még, hogy ezeket a 
dolgokat csináltuk, igazán klassz volt a Jubi 
2015. Alig várom, hogy 5 év múlva megint 
menjünk! ( Walker Hanna) 

Jubileumi Nagytábor, Fillmore, 2015. augusztus 5-15.
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 Legközelebb, ugye a fiúk is írnak beszámolót?



																		 Gyuris Bence élménybeszámolója a nyári, magyarországi cserkész biciklis táborról:	

										“Ezen	a	nyáron	a	Magyarországi	Őrsvezetői	Körú7	táboron	(ami	egy	három,	hetes	tábor)	ve>em	részt.	Ez	a	tábor	
egy	jutalom	azoknak	a	cserkész	vezetőknek,	akik	sikeresen	átmentek	a	őrsvezető	képző	vizsgán	és	táboron.	Ke>en	
mehetnek	minden	csapatból.		Bostonból	Kánvási	Gi>a	és	én	le>ünk	kiválasztva.	A	táborban	a	legtöbb	cserkészt	
már	ismertem	már	korábbi	táborokból.	Az	első	hetet	Budapesten	töltö>ük.	Mindenhova	vagy	elgyalogoltunk,	
vagy	elbuszoztunk.	Egyik	nap	kimentünk	Gödöllőre	busszal,	ahol	meglátoga>uk	Teleki	Pál	sírját.	O>	egy	ember	
elmesélte	a	sírnak	a	há>ér	történetét.	Egy	másik	nap	Budapesten	megkerestünk	bizonyos	fontos	szobrokat	és	
épületeket.	Minden	nap	egyre	fáradtabbak	és	fáradtabbak	le>ünk,	mert	korán	indultunk	és	egész	nap	a	napon	
gyalogoltunk.	A	második	héten	kenuztunk.	Felvonatoztunk	Esztergomba	és	onnan	kenuztunk	lefelé	a	Dunán.	Az	
egyik	állomáson	találtunk	egy	beton	pillért,	amiről	mindenki	leugro>.	Amikor	kenuztunk	összekötö>em	az	én	
kenumat	egy	másikkal.	Így	nem	csak	gyorsabban	mentünk,	hanem	stabilabban	is	hajóztunk.	Minden	este	tábortűz	
volt,	ahol	elmondha>uk	az	aznapi	vicces	eseményeket.	A	harmadik	hetet	a	Balaton	körül	töltö>ük.	Minden	reggel	
bicikliztünk.	Egyik	nap	elkerekeztünk	egy	bobsled	pályához.	Nagyon	élveztük,	ahogy	száguldoztunk	le	a	sínen.	
Biciklizés	után	lefürödtünk	a	Balatonban.	A	víz	meleg	volt,	akkor	is	amikor	lement	a	nap.	Ez	a	tábor	volt	a	legjobb	
élmény	eddig	a	cserkészetben.	Egy	csomó	új	barátot	találtam,	és	főleg	jól		megismertem	Magyarországot.	“	

🚲  🚲  Kerékpártúra Magyarországon  🚲  🚲

Barabási Dani, Fogarasi Domos, Kánvási Gitta, Sándor Hanna és Sándor Marci

   Öt bostoni cserkész a magyar csapatban a világ dzsemborin



Júniusban immár harmadik éve ismét megrendezésre 
került New Yorkban az Amerikai Magyar Iskolák 
Találkozója, melyen az esemény nevéhez illően több, 
az Egyesült Államokban működő hétvégi magyar 
iskola képviselői találkoztak, cseréltéki ki 
tapasztalatukat. 

Az idén a Boskolát az ovisok részéről Haber-
Szabolcsi Éva, az alsósok képviseletében Tóth ldikó 
és a felsősök nevében Bognár Erzsébet vett részt a 
konferencián. 

Közösségünket nagy megtisztelés érte azáltal, hogy 
az iskola és a cserkészet virágzó együttműködésének 
megvalósíthatóságáról előadásra kérték fel minket. 
A Boskola és a cserkészcsapatunk jó kapcsolatának 
messzire eljutott a híre, ennek következtében a 
Fogarasi Miki és Polgár-Turcsányi Mariann közös 
előadására rengetegen voltak kiváncsiak. 

Amerikai Magyar Iskolák Találkozója 

2015. november

A fenti gondolatok szellemében és ragyogó időben tartott Labor Day hétvégi beiratkozás után szeptemberben 
sikeresen beindut az új tanév. Ismét két helyszínen,  a lexingtoni Follen Community Church és a Sacred Heart 
Parish bérelt termeiben zajlanak a foglalkozások.  
A Boskola és a cserkészet működésének tudnivalóiról az év elején tartott szülői értkezlet keretén számoltunk be. 
Az előadások vázlatai az alábbi linkeken megtekinthetőek: 

“A közösségnek van tisztességes 
tudományos definíciója. A közösség olyan 

emberek csoportja, ahol közös akciók, 
közös hiedelmek, és a közösség életének 

közös konstrukciója található meg. Ha 
ezek muk̋ödnek, akkor az ember hus̋éges 

lesz a közösségéhez. A saját érdekeit 
hajlandó aközösség érdekei mögé sorolni.” 

 
–Csányi Vilmos, világhíru ̋etológus

Ha titeket is érdekel a téma, itt megnézhetitek az előadás kivonatát:  http://boskola.org/Amit2015.pdf

 2015-16-os tanév eleji szülői értekezletek

http://boskola.org/BoskolaSzuloi2015.pdf                   http://boskola.org/CsekeszSzuloi2015.pdf
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http://boskola.org/CserkeszSzuloi2015.pdf
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Orbán	Janka	Julianna	vagyok.	A	Kőrösi	Csoma	Sándor	
Ösztöndíjjal	érkeztem	Bostonba	9	hónapra.	Az	ösztöndíj	célja	
a	külföldi	diaszpórával	való	kapcsola>eremtés,	
együ>működés	a	magyarságtudat	megőrzésében.		
Nagyon	hálás	vagyok	érte,	hogy	i>	lehetek,	és	
megismerhetem	az	i>	élőket.	Nagy	szeretetet	és	
gondoskodást	kaptam	az	első	pillana>ól	kezdve,	remélem,	
hogy	viszonozni	tudom	majd	a	munkámmal.	Jelenleg	a	
Boskolában	vezetem	So7	Adriennel	az	egyik	ovis	csoportot,	
segítek	egy-egy	aktuális	program	szervezésében.	A	
legközelebbi	a	karácsonyi	műsor	lesz,	melyet	a	Boskolás	
tanárokkal,	vezetőkkel	közösen	találtunk	ki.	
Budapesten	szüle>em,	Érden	nő>em	fel	nagycsaládban.	
Négy	testvérem	van,	két	fiú	és	két	lány.	Kiskoromtól	tanultam	
zenét,	10	évet	hegedültem,	5	évet	magánénekeltem.	A	
Debreceni	Egyetem	Zeneművésze7	Karán	diplomáztam	idén	
áprilisban	karvezetés	szakon,	és	innen	visszatérve	jövő	
szeptembertől	kezdem	a	két	éves	mesterképzést.	Később	
ének-zene	tanárként,	vagy	zeneiskolai	szolfézstanárként	
szeretnék	elhelyezkedni.		
2015	nyarán,	augusztusban	megházasodtunk	a	férjemmel,	
Ádámmal.	Vele	együ>	jö>ünk	Amerikába.	Én	az	ösztöndíj	
keretében,	ő	pedig	eljön	velem,	ahová	csak	tud.	
Törökbálinton	a	katolikus	plébánián	3	éve	vezetek	egy	
cserkészethez	hasonló	kislány	csoportot.	Nyaranként	
sátortáborba	megyünk	10	napra,	és	sokat	kirándulunk.	Az	
o>honi	közösségi	tapasztalatok	nagyban	segítenek	megérteni	
ezt	a	közösséget.	
Remélem,	munkámmal	hozzá	tudok	járulni	a	bostoni	
magyarok	életéhez!	

… és a többi vezetőt ! 

Ismerd meg Jankát …

2015.  november

Akik régóta boskolások, azoknak elég csak az idei tanévben csatlakozott tanárokat bemutatni, akik viszont 
teljesen újak a közösségünkben, azoknak minden boskolás és cserkészvezető újnak számít. 

Az idén Jankán kívül,  a másik kiscsoportos óvónéni,  Sóti Adrienn, a bölcsit vezető Bardócz Orsi és 
Emese lánya, Badics Emi vállalkoztak, hogy önkéntes munkájukkal segítik közösségunket. 

Róluk és a többi csoportvezetővel ismerkedhettek meg az alábbi linkről letölthető arcképcsarnokból: 
http://boskola.org/Tanarok2015-16.pdf

A nem nyilvános Családi Katalógus pedig lehetőséget nyújt a családok megismerésére…

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


      Hagyományos évkezdő kenutúra a Concord folyón 
        2015. szeptember 19.

2015. november

Minden évben az egyik első programunk a 
szeptemberi kenu túra. Évről-évre nagy sikere van, 
leginkább azért, mert minden korosztálynak ajánljuk a 
legkisebbektől a szülőkig. Idén a Concord folyó 
alacsony vízállása még a legfélősebb gyerekeknek is 
elvette minden rossz érzését, hiszen a rendkívüli 
száraz nyár miatt a folyó olyan sekély volt, hogy még 
a legügyesebbek  is zátonyra futhattak néha a 
magasabb köveken, homok szirteken. E fantasztikus 
kora őszi  szombaton rengeteg kenuval indult el a 
lelkes nagy csapat, majd partot érve a Minuteman 
parknál letelepedtünk, és a szülők is, gyerekek is 
feladatokat kaptak a cserkész vezetőktől. Mi az 
anyukák, a Gilisztaűző Varádics  csapata gyöngyökből 
próbáltuk Rákóczi arcképét kirakni, valamint egy 
ajándék dobozt készíteni a későbbi műsorhoz. A 
cserkészek “mű tüzet” raktak faágakból és 
narancssárga nylon zacskóból, mert ugye nem szabad 
valódi tüzet gyújtanunk a parkban.  
Amikor mindenki elkészült a feladatával, a cserkészek 
előadását nézhettük végig Rákóczi Ferenc és a 
szabadságharc témaköreben. A tavalyi évben egész 
végig ezt a történelmi korszakot idézték fel 
cserkészeink, de ideje volt egy új korszakot nyitni. 
Mivel évforduloja lesz jövőre, az 1956-os forradalom 
-,és Szabadságharc lesz az új tananyag. És hogy hogyan 
lehet e két nagy történelmi dátumot egymásba 
átvezetni? Sokan bizony gondolkodnánk rajta, pedig a 
mi cserkész vezetőink mindezt irtó egyszerűen 
megoldották: IDŐGÉPPEL ! A fiúk lelkes csapata 
épített egy hatalmas karton dobozból egy időgépet, 
amibe egy ponyva takarása mögött elvonultak 
Rakóczi és társai, és pár másodperc múlva előjött 
belőle Rákosi és az ÁVO-sok.   

                                                  Torontáli Kati

A tavalyi kenuzás alkalmával megtudtunk, hogy a 
csónakház tulajdonos nénije az idén tölti be 90. 
születésnapját. Sikerült meglepnünk egy igazi magyar 
dobostortával és kedves énekléssel.  
Megegyeztünk vele, hogy a 100. szülinapját is együtt 
ünnepeljük. Kívánunk neki jó egészséget hozzá.



 
A Boskola Hagyományőrző Napja nevéhez illően 
maga is hagyománnyá válik. Az idén immár harmadik 
alkalommal, új helyszínen, új időpontban és új 
körülmények között megrendezésre kerülő 
eseményt összekötöttük a Massachusettsi Magyar 
Egyesület Szüreti Mulatságával, ami hasznos ötletnek 
bizonyult. Talán még soha nem jöttek el ennyien, s 
ezt nem csak a gyönyörű őszi időjárásnak és az 
érdekes kézműves foglalkozásoknak tudhatjuk be, 
hanem a különféle bográcsos ételel kínálatának is.   

A kézműves asztaloknál kicsik és nagyok egyaránt 
kipróbálhattak megannyi tevékenységet a szövéstől a 
körmöcskézésen keresztül a gyertya öntésig. Gyuris Viktor 
gyanta műhelye mindíg ellopja ugyan a klienseket a többi 
asztaltól, de nem is csodálkozunk! Hatalmas élmény a 
gyerekeknek a gyanta kéz kiöntése, amit a legügyesebbek 
mindjárt gipszből meg is örökíthettek. 

Természetesen nem maradt el a zene és a tánc sem, amihez 
az Életfa zenekar szolgáltatta a talpalávalót.  Akinek, még ez 
sem volt elég, vehetett a hentesektől mindenféle finomságot, 
ami beosztással kitarthat a következő nagy eseményig, 
amikor újra eljönnek hozzánk portékájukkal.  

A nagysikerű esemény szervezésében, rendezésében 
sokan szorgoskodtak, de a program főszervezőinek 
nyugodtan megnevezhetjük Badics Tamást, aki a 
főzőcskét koordinálta és feleségét, Varga Emesét,  
aki a hagyományőrző program szervezését vezette. 
Köszönjük mind az ő, mind a többi segítő munkáját. 

Torontáli Kati 
 

      Hagyományőrző Nap - Szüreti Mulatság 
    Maynard,  2015. szeptember 20.

2015. november

Fotók: Torontáli Kati,  Virga Ági
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A zene mindenkié

Rácz	Lívia	rovata	

Az általános cserkész tevékenységek mellett, a New York-i körzetben kiemelkedő fontosságú a magyar népi 
hagyományok megőrzése, és azon belül a népdal és népzene. Már több, mint 20 éves a körzet sajátos hagyománya, 
a Kodály Hétvége, ahol minden januárban összejönnek a keleti part cserkészei, hogy a magyar népzene kincseit 
elsajátítsák. Bostonból nagy örömünkre egyre többen vesznek részt, ahogy elterjed a híre, milyen jó is együtt 
zenélni és táncolni.   

		
Négy	évvel	ezelő>	a	kiscserkészeknél	beindíto>uk	a	népszerű	Furulya	Karate	módszer	magyarosíto>	változatát.		Bár	
csak	kéthetente	találkozunk,	és	akkor	is	csak	15	percre,	kiscserkészeink	komoly	munkával	egy-két	év	ala>	elsajáitanak	
több,	mint	egy	oktávot	a	furulyán,	néhány	félhangot,	és	több	szólamban	20-25	népdalt.		
Az	idén	újabb	nagy	lépést	te>ünk	a	hagyomány	őrzés	érdekében	az	újonnan	indítoto>	regös	cserkésze>el.		Kik	a	regös	
cserkészek?		Azok,	akik	a	rendes	cserkésze7	tevékenységek	melle>	szeretnének	más	cserkészekkel	együ>	elmerülni	a	
magyar	hagyományőrzés	világában.		A	14	éven	felüli	(őrsvezetői)	korosztálynak	azt	a	lehetőséget	nyújtuk,	hogy	Halácsy	
Béla	vezetésével	néptáncot	tanuljanak.		A	fiatalabbak	Rácz	Lívia	és	Kőrösi	ösztöndíjas	Orbán	Janka	vezetésével	népi	
zenekart	alko>ak,	és	a	közösen	választo>	Rigó	őrs	névre	hallgatnak.			
A	zene	azért	szép,	mert	különböző	hangok	állnak	össze	mind-mind	saját	szépségükben.		Bár	az	év	folyamán	nem	a	
szereplésre	fektetjük	a	hangsúlyt,	hanem	az	együ>	alkoto>	szép	és	jó	munkára,	egyetlenegy	próba	után	már	részt	
ve>ünk	a	magyar	egyesület	1956-os	forradalom	megemlékező	ünnepségén.		Két	gyönyörű	népdallal	gazdagíto>a	a	Rigó	
őrs	az	ünnepséget,	az	idősebb	korosztály	nagy	büszkeségére	és	örömére.		Ezt	a	két	dalt	Bartók	és	Kodály	húszonéves	
korukban	gyűjtö>ék	első	közös	tanulmányútjukon,	vagyis	csak	5-10	évvel	voltak	idősebbek,	mint	zenekarunk	tagjai.		Ha	
ők	ilyen	fiatalon	ennyit	te>ek	a	magyar	hagyományért,	akkor	talán	mi	is	tudunk…?			
Hamarosan	közeleg	a	karácsony,	amikor	megint	lesz	alkalmunk	megosztani	eddigi	zenei	tudásunkat	a	bővebb	
közösséggel.		Addig	is	nagy	szere>e>el	várunk	mindenkit,	aki	szere7	a	népzenét	és	szeret	közösen	zenélni.		Te	is	tarts	
velünk.		“A	zene	mindenkié.”				Rácz	Lívia	
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Sziget Tábor,  2015. október 17-18.

Móricz Attila 
képriportja
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Boros Blanka élménybeszámolója a szigettáborról

   
“Hideg, szeles hétvége volt. Elindultunk a hajóval és az Ávósok eltérítették a hajót, úgyhogy egy masik szigetre 
kellett menjünk munkatáborba. 
Nehéz volt a sátorállítás a nagy szélben. Volt amelyik sátrat el is döntötte a szél. Mindenki fázott. A szigeten volt 
egy erődítmény. Volt akadálypálya ami nehéz volt, de sikerült mindenkinek átmennie rajta. Volt tábortűz, de csak 
pici a szél miatt. Finom volt az étel. Éjjel is mindenki fázott. Éjszaka riasztás volt, mert menni kellett egy rabhoz 
aki üzenetet hozott. Nagyon álmosak voltunk. Vasarnap volt nagycsérkesz avatás, Boyle Ádámot és Blankát 
avatták. Ez tetszett neki a legjobban természetesen, mert régota szeretett volna nagycsérkesz lenni. :)))) Most is 
volt sok éneklés. Reggel még a reggeli torna sem melegített fel senkit.”

Az új nagycserkész Blankán és Ádámon kívül,  kék nyakkendőt kapott Marosfői Anna és felnőtt cserkésszé avatták 
Olland Andreát és Móricz Attilát. Gratulálunk nekik.  Jó munkát!



       Október 23-i megemlékezés
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Idén, az 1956-os forradalmi események megemlékezesésére Dr .Szentkirályi Endre, történész és szociólogus, 
cserkészparancsnok meghívott tiszteletbeli vendégünk tartott beszédet szülei 56-os elmeséléseit felidézve. 

Beszéde végén megosztotta velünk ezt a családi történetet, 
emberközelségbe hozva a dolgokat. 

“Édesapám húga, Szentkirályi Klári, ápolónői tanulmányait 
végezte, mikor 23-án a tüntetéseken részt vett. Majd a Klinikán 
jelentkezett, és mentősként szolgált; rohantak a golyózáporok 
között elsősegélyt nyújtani, életeket menteni. Aztán 
lecsendesült a helyzet, és szombaton, november 3-án 
kedvesével, Döbrössy Lajossal eljegyezték egymást örök 
hűségre. És másnap reggel jött a támadás. A Kilián laktanya és a 
Corvin mozi környékén mentettek csoportjával sebesülteket, 
amikor golyószóró által társa haslövést kapott. Klári segítségére 
sietett, mikor ő is fejlövést kapott. Arca felét elvitte a lövés. 
Olyan hevesek voltak a harcok, hogy napokig ott hevert 
holtteste, hozzá se lehetett férni. Csak 4 nappal később, 
csütörtökön tudták eltemetni, a környéken lévő Ráday utcai 
teológia kertjében. Ma is van ott egy kopjafa emlékére. Majd 
mikor később, 1957 tavaszán exhumálták és átvitték a 
Farkasréti temetőbe, a lelkészt egyenesen a temetésről 
hazajövet tartóztatták le, nagyapámat is leültették még egy 
évre. Nagyanyám azt írta édesapámnak levélben, hogy “Téged, 
Klárit és öcséd nevét is előhozták a tárgyaláson,” azaz amiért 
édesapám és öccse Amerikába jöttek, és húguk elesett 
november 4-én, azért kellett nagyapámnak megint börtönbe 
kerülnie.”  
  

Minden évben a november 23-ához legközelebb eső hétvége vasárnapján Boston belvárosában a Liberty Sqare-
en koszorúzást tartunk. Idén Bognár Erzsébet kifejező szép szavai után koszorút helyeztek el a résztvevők az 
1956-os magyar emlékműnél és természetesen a Himnusz közös eléneklésével zárták a megemlékezést. 



      Mentsük meg Csabát!
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Azoknak, akik még emlékeznek rá, és azoknak is, akik nem 
ismerik  kedves barátunkat : Csenteri Csabát, irom ezt a rovatot.  
Csaba, míg itt élt Boston környékén, aktív tagja volt 
cserkészetünknek, nagyon sokat tett a helyi magyarokért.  Négy 
éve költöztek el Washington környékére, s azóta ott 
tevékenykedett ugyanolyan lelkesen.  Azonban  több mint egy 
évtizede egy súlyos vesebetegséggel diagnosztiálták, ami mára 
már nagyon lebetegíti Őt. Ennek a gyógyíthatatlan betegségnek a 
neve: IgA NEPHROPATHY, ami lényegében azt jelenti, hogy a 
veséje egyre kevésbé végzi el tisztító munkáját. Csaba mindent 
megtett az egészséges életeért, de a közelmúltban a veséje 
állapota annyira leromlott, hogy CSAK ÚJ VESE MENTHETI MEG 
AZ ÉLETÉT, ÍGY MOST CSABA VESEDONORT KERES!  
Kislányát: Esztert  én magam is tanítottam a Boskolában, s mindíg 
nagy szeretettel gondolok rá, mert egy nagyon kedves, okos, édes 
kislány Ő, s nem különb tőle az öccse sem.   
Csaba már régóta vesedonor listán van, de egyelőre semmi jóval 
nem biztatják.  A lista hosszú, de az egészségi állapota sürgőssé 
teszi a donor felkutatását.  A cserkész pedig "ahol tud segít", 
valamint ”másokkal szemben gyöngéd”, ezért kérünk 

mindannyiótokat, hogy terjesszétek a hírt mindenfelé a világban, mindenféle médiákon, hátha találunk egy 
hőst, aki az egyik veséjével megmentheti Csaba életét ! 
Íme a weboldal, ahol minden fontos információt megtalálhattok, és amin keresztül  terjeszthetitek a 

szükséges információkat a világban: http://www.savecsaba.org. Csak gondoljatok arra, 
hogy mondjuk a nyári Jubi táborban megismertetek  pár magyar gyereket a Föld távoli részéről, akinek még 
megvan az email címe, és most, hogy jön a karácsony, a családok összejönnek, mennyivel több emberhez 
eljuttatható a hír!  Milyen jó lenne Csabát ismét egészségesen látni köreinkben, és tudni, érezni, hogy nagyot 
tettünk azért, hogy megmentettük az életét ! Szóval : fogjunk össze, és  MENTSÜK MEG CSABÁT !  

Hálás köszönettel: Csaba, a családja, Torontáli Kati, Fogarasi Miklós, és mindenki aki aggódik Csabáért 

  My kidneys could shut down any day now. According to my nephrologist, if I would have a donor today, I 
could go to the  operating room right away to save my life. My time has come..." 

  
   What I'm looking for? Any individual age 65 or younger with a blood type of "A" or "0" 

could be a potential donor.  
  

If you think you could help, please contact me at 781-640-6073 or my transplant 
coordinator: 

Stephanie.Dubik@inova.org , 703-776-8053 
  

My sincerest gratitude, 
 Csaba Csenteri 

http://www.savecsaba.org
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Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Hamarosan végére érünk a nemrég megkezdett új tanév 2015-ös 
részének, s már kezdhetjük tervezni a következő félév izgalmas 
programjait, amiknek egy részére már most hívjuk fel a 
figyelmeteket.  

Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne 
maradjon le a fantasztikus élményekről,  amiket ezek a 
programok nyújtanak!  

Közeledő események és táborok

 PROGRAMOK  

Mikulás:  December 6. du. 3 óra 
Sacred Heart Parish, Lexington 
 
Karácsonyi ünnepség: December 20. 
Ünnepség: 11:30, Follen Sanctuary  
Ebéd, sütikavalkád: 12:30, Sacred Heart Parish 

Kodály Hétvége: Január 15-17 
Magyar Ház, 147 Ward St. , Wallingford, CT  
 
Farsang:  Február 6 
Jelmezbemutató, fánk, játék,  
Sacred Heart Parish 

Téli Tábor:  Február 27-28 
Valahol, ahol hó lesz…. 

CSALÁDI KATALÓGUS  
A friss családi képeket a boskola@boskola.org 
címre küldjétek! 

 IDEI   
TANÉVI    
IDŐPONTOK  

Szeptember 19  
Szeptember 26 
Október 10 
Október 24  
November 7  
November 21 
November  22 
December 5  
December  19 
Január 9        
Január 23 
Február  6  
Február  20 
Március 5  
Március 19 
Április 2  
Április 16 
Április 30 
Május 14 
Május 21 
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ŐSZI SZÜLINAPOK:
SZEPTEMBER:SÁNDOR HANNA, 
GYURCSÁN KRISZTIÁN, BAUSEMER 
THOMAS, MENYHÁRT ERIK, INNES IAN, 

KEREKES ISLA, DÓCZI TAS, RANALLI 

OLIVER, KUN MIKLÓS, INNES ATTILA, 

SPAKOVSZKY SIMON, SCHARTNER 
ANNA, FAGYAL ADRIANA
OKTÓBER: KHAN LILLA, GYURIS 

ESZTER, MÓRICZ ANNA, SZÉCSÉNYI 
MAYA, MEZŐ LEVENTE, RÁCZ-KOZUMA 

EMMA, WITTA SARAH, DÓCZI NAIMAH, 

ROGERIO FELIPE, SZIKSZAI BENJAMIN, 

BEKIROV ATILA, KIMBALL ÁDÁM,

NOVEMBER: WALTER ÁGOSTON, 
ECHANIZ VIKTOR, RANALLI BENJAMIN, 

MAROSFŐI ÁGOSTON, MEZEI RÓZSA, 
WALTER ANNA,


 BOLDOG  SZÜLINAPOT!!!
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