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 SÜN BALÁZS

Senki nem mondhatja, hogy unatkoztunk az elmúlt három hónapban! 
A februári szám óta, számtalan eseménynek lehettünk részesei, amikről ebben a számban olvashattok.  A 
cserkészek téli portyájáról, az anyák napi szendvicsversenyről, a debreceni gyerekek 
üdvözletéről képes beszámolót adunk; a nagysikerű helyi és körzeti szavalóversenyről pedig több 

jelentésből is értesülhettek. Szerepeltünk a március 15-i ünnepségen, köszöntöttük az első 
bálozókat az idei cserkész bálon, az édesanyákat az anyák napi ünnepségen. Beszámolunk még a 
Zucker tanyán zajlott cserkész gyakorlati vizsga előkészítőről és megosztjuk Fűrész Gábor lángos 
receptjét. Az említett eseményeken kívül beszámolunk még a furulya karate és az olvasópróba 
eredményeiről, valamint elbúcsúzunk végzős diákjainktól, s megosztjuk veletek a Boskola ösztöndíj 

nyertes pályázatait. 
 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!
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Lehet-e verset szavalni csupa magánhangzóval?      

Március 5-én , az immár hagyománnyá váló Cseh Tibor Szavaló- és Emlékverseny 
megnyitóján bebizonyosodott, hogy igenis lehetséges úgy előadni egy verset, hogy 
csak a magánhangzókat ejtjük ki. Fogarasi Miki ezt a “technikát” alkalmazva, nem kis 
derültséget keltve adta elő Petőfi Sándor : Falu végén kurta kocsma cimű versét. 

Szerencsére kis- és nagycserkészeink a hagyományos módon –vagyis 
maganhangzókat is használva szavaltak. Remekül előadott verseket hallhattunk. 
Néhol jókat mosolyogtunk, néhol pedig meghatódtunk a gyönyörű verseket 
hallgatva. 

Igazán nagy élmény volt felnőttként újra hallani gyermekkorunk kedvenc verseit  
cserkészeink tolmacsolásában. Magas szinvonalú, kiváló versenynek lehettünk 
részesei. A zsürinek bizony nehéz dolga volt, mind a kis- , mind pedig a 
nagycserkészeknél.  (A helyezések  a lap szélén láthatók.) 

A nagycserkészek közül minden korcsoportban, az első három helyezett lány, és az 
első három helyezett fiú mehetett tovább az április 2-án megrendezésre kerülő 
körzeti szavalóversenyre New Yorkba. 

Nem vallott szégyent a bostoni csapat! Kimagaslón szerepeltek cserkészeink, és az 
előkelő első helyezést hozták el a fiúk és a lányok is.  
Gratulálunk a nagyszerű eredményhez! 

Külön dícséret illeti azokat a gyerekeket és a szüleiket, akik két- (vagy több) nyelvű 
családban nőnek fel, hogy ilyen szépen használják a magyar nyelvet. 

Őrizzétek és vigyétek tovább ezt a drága kincsünket, szép magyar anyanyelvünket! 

Kőrös Csilla

Beszámoló a házi szavalóversenyről - 2016. március 5.

2016. május

 5-6 évesek:  
 
1. Cserny Anna 
2. Boros Helga  
3. Hegedűs Betti

7-9 évesek :  
 
1. Khan Nóri  
2. Nickle Annácska 
3. Schneider Réka

10-12 évesek:  
 
1. Mihájlovits Bálint  
2. Beacom-Dömötör 
Ilona 
3. Rácz-Kozuma Emma 
és Boros Blanka

13-15 évesek:  
 
1.Mihájlovits Lili  
2.Torontáli Lilla 
3. Móricz Anna

16-20 évesek:  
 
1. Juhász Andris 
2. Sándor Hanna 
3. Mórocz Yoyo

21 évesek és 21 év 
felettiek:  
 
1. Rácz Lívia 
2. Fogarasi Kristóf 
3. Halácsy Béla

Különdíjat kaptak : Cserny Kata, Várai Bence és Rácz-Kozuma Hanna.



2016. május

Március 15-i ünnepség - 2016. március 19.

Egyik legkedveltebb nemzeti ünnepünk március 15-e. Idén is nagy izgalommal vártuk a megemlékezést. 
Örömmel fogadtam el az ünnepség megszervezésére való felkérést. Ünnepi szónokunk, dr Szakács Imre New 
York-i Konzul Úr volt, aki igaz szívvel szólt az 1848-as események jelentőségéről. A programot a Boskola 
szerepelni vágyó diákjai, óvodásai és néhány lelkes tanár folytatta. Első alkalommal szerepelt az ősszel 
megalakult Regős zenekar is, akik Rácz Lívia vezetésével és Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjasunk, Orbán Janka 
segítségével készültek fel a műsorra. Az óvodások vidáman mondókáztak, énekeltek, míg a műsorban résztvevő 
többi szereplő tanulónk szép magyar kiejtéssel, átéléssel szavalt. Bognár Erzsébet (Bogi) mint eddig is, most is 
szívesen szerepelt a gyerkekkel.  
Hagyományainkhoz híven gyönyörű népdalokat hallhattunk, de nem maradhatott el az igazi, huszáros, a 
forradalom hangulatát felidéző Kisbaconi Huszár János című dal sem. Ezutóbbi műsorszámot Bardócz Orsolya 
és a lelkes szülők, nagyszülők csapata adta elő. Végül leróva tiszteletünket a forradalom áldozatai előtt, a 
színpad közepére helyezett vázába 1-1 szál fehér rózsát helyeztek el a műsorban résztvevők. 

Vasárnap pedig kis ceremónia mellet koszorút helyeztünk el a bostoni Prudential Centerben lévő Petőfi 
plakettnél. 

Úgy érzem, az idei évben is kis közösségünk tagjaival együtt összefogva sikerült méltón megünnepelnünk az 
1848-as forradalom emlékét. 
         Varga Emese 

Fotók: Torontáli Kati és Badics Tamás



Az igazi megmérettetést egy amerikai magyar gyereknek, a minden évben 
megrendézesre kerülő versmondó verseny jelenti. Itt érezhetõ leginkább ugyanis, 
hogy mennyire tudjuk mi szülők átadni magyarságunkat gyermekeinknek. A házi 
versenyen helyezést elértek közül a következő diákjaink képviselték iskolánkat: 
Rácz-Kozuma Emi, Rácz-Kozuma Hanna, Mihájlovits Lili, Mihájlovits Bálint, Beacom-
Dömötör Ilona, Fogarasi Kristóf, Fogarasi Bence, Torontáli Lilla, Juhász Andris. 
Büszkén mondhatom el, hogy remekül szerepeltek a mieink! Az fantasztikus egyéni 
helyezések mellett mindkét cserkész csapatunk elhozta a: " 2016 os NewYork-i 
versmondó verseny legjobb fiú -, illetve legjobb lány cserkészcsapata " szalagot, ami 
összesítettben az elsõ helyezéseket jelenti!  

A következő részeredmények születtek: 

10-12 évesek: 3. Mihájlovits Bálint, 4. Beacom-Dömötör Ilona, 5. Rácz-Kozuma 
Emma 
13-15 évesek: 1. Mihájlovits Lili, 3. Fogarasi Bence, 4. Torontáli Lilla  
16-20 évesek: 1. Juhász Andris 
21 eév felettiek: 1. Fogarasi Kristóf  
 
Mi, szülők pedig a műsorszünetben fantasztikus magyar ebédet kaptunk igazi házi ízekkel a vendéglató New 
York-i cserkész anyukáktól! Köszönjük a vendéglátást, az izgalmas délutánt és a finom falatokat!  

Még mind ehhez kellemes meglepetésként kivel találkoztunk? Csenteri Csabával és családjával! Csaba 
szerintem remekül nézett ki, s bár még mindig új vesére vár, azért ha vannak is nehéz napjai, még 
reményteljes és pozitív! Kérlek benneteket, hogy ha tudtok, segítsetek neki terjeszteni az igét, hogy 
mihamarább találjunk neki életmentő vesét!  

Torontáli Kati  

Tudósítás a körzeti szavalóversenyről - 2016. április 2 - New York

2016. májusFotók: Torontáli Kati



A Külföldi Magyar Cserkészszövetség New York-i 
körzete kilenc csapatával messze a legnagyobb. Hat 
varosban, Bostontól Washingtonig terjedő 500 
mérföldes távolságban működik, sőt 2015-től kezdve 
Venice, Florida városában is alakult egy csapat, amit 
ehhez a körzethez csatoltak. Ez a csapat a nagy távolság 
miatt sajaát maga rendezte meg a kiadott mintára 
szavalóversenyét. 

A kétevenként megrendezett szavalóverseny döntője a 
körzet egyik legsikeresebb programja, ami segíti a 
magyar irodalmi értékek terjesztését, ezzel is a magyar 
cserkészet sokoldalúságát bizonyítva. A versenyen 
először 1963-ban, majd 20 évvel később, 1983-ban 
mérték össze a versmondók a tehetségüket. Ezután – 
időnkénti megszakítással, és 2004-től rendszeresen – 
kétévenként került megrendezésre a szavalóverseny, 
mindig más-más városban. 2012-ben Cseh Tibor, közíró 
és egykori cserkészvezető emlékére a verseny az Ő 
nevét vette fel. Tibor a külföldi magyarság körében a 
magyar kulturanak egyik legalaposabb ismerője volt.  

Az idei döntőt is a csapatok “házi” versenye előzte 
meg. A 24 továbbjutott versmondó öt város öt 
csapatából nagy izgalommal sereglett össze április 2-án, 
a New York-i Magyar Házban. Négy korcsoportban 
mérték össze képességüket a közel 100 fős közönség 
előtt egy kötelező és egy szabadon választott verssel.  
A terem megtelt izguló és felkészítő szülőkkel, 
nagyszülőkkel és pedagógusokkal, várakozással teli 
kísérőkkel, cserkészvezetőkkel és a szavalókkal. Az öt 
tagú zsüri különböző városokból érkezett, tagjai: 
dr.Baloghné Kovács Éva, magyar-és idegennyelv-tanár és 

Haber-Szabolcsi Éva, óvónő Massachusettsből; Kovács 
Éva, felnőttcserkész, pedagógiai szaktanácsadó és a 
New Brunswick-i hétvégi magyar iskola egykori tanára 
Princeton, New Jersey-ből; Nagy Ildikó, szociológus, a 
New York-i Magyar Ház igazgatója, a Villányi László, 
költő és a győri irodalmi újság baráti társasága által 
szervezett irodalmi esték volt szavalója New York-ból; 
valamint Fischer Viktor, cserkésztiszt, pedagógus, a 
szavalóverseny létrehozója és zsürielnöke szintén New 
York-ból. Dr. Kerekes Judit cserkésztiszt, egyetemi 
tanár és többek között a New York-i Magyar Szinház 
előadója a zsuüri póttag szerepét vállalta el. 

Szokás szerint az ünnnepélyes rendezvény a 
cserkészinduló eléneklésével és, mint minden cserkész 
foglalkozáson, imával kezdődött, amit dr. Gergely István, 
New York-i baptista lelkipásztor mondott. A 
programról Pándi Árpád, cserkésztiszt, volt New York-i 
cserkészparancsnok, helyi főszervező vezette be, majd 
dr. Fogarasi Miklós, cserkésztiszt körzeti parancsok 
köszöntője után ismertette a versenyszabályokat és 
bemutatta a zsüri tagjait. Ezután dr. Horváth István, 
cserkésztiszt, –gyakorlott bemondója a versenyeknek –
elindította a versenyt. A kitűnő helyi szervezésért a 
New York-i cserkészcsapatok vezetői és szülői munkája 
is említést érdemel: ízleteses bőséges ebédet 
késziítettek a távolról érkezett és helybeli 
vendégeknek. 

A versenyen résztvevők, egy kivétellel külföldön 
születtek. Sőt voltak olyanok, akiknek már a szülei is 
külföldi születésűek, nem beszélve azokról a 
családokról, ahol csak az anyuka vagy az apuka magyar.  

     Hagyományos cserkész-szavalóverseny a New York-i körzetben
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A fiatalabb korosztályoknál a szülők buzdítása és 
segítsége se maradhat szó nélkül, hiszen gyermekeik 
magyar nyelvtudása, szókincsük bővítése és a szép 
magyar beszédfejlesztése az ő kitartó munkájuk 
eredménye. Egyre több olyan cserkész is szavalt, aki 
vegyes házasságból származik, tehát akinek erőfeszítése 
a magyar nyelv megtanulásával nehezebb, viszont 
ugyanolyan jól szerepeltek, mint ahol mindkét szülő is 
magyar. Ez igazolja, hogy nyelvünket bárki könnyebben 
megtanulja gyermekkorában.  

A cserkészek előadása magas szintű volt, hisz alig volt 
valaki aki megakadt a versmondásban. Az elmondott 
versekből a kiejtéseken és hangsúlyozásokon, néha-
néha volt észlelhető az angol nyelv befolyása. A bíráló 
bizottság a pontos verstudást, a kiejtést, a fellépést és a 
vers átélését értékelte.  
Mindennek ellenére voltak olyan magas szintű 
szavalatok is, hogy bátran felvehettek volna a versenyt a 
Magyarországon tanuló kortársaikkal.  
Nincs annál felemelőbb érzés, mint szebbnél-szebb 
költeményeket hallgatni olyan fiatalok előadásában, akik 
Petőfi, Arany, vagy Kányádi Sándor nevet a szüleik 
szájából hallottak először. Ennél fogva ennek a 
versenynek különösen megnőtt az értéke, mert 
nemcsak a versek és a költészet iránti vonzódást 
erősíttette, hanem hitet tett az anyanyelv iránti szeretet 
és a magyar irodalom megbecsülése mellett is.  
A legfiatalabb résztvevők, –a 10-12 éves korosztály, akik 
a megadott kötelező versüket Petőfi, Móra Ferenc és 
József Attila művei közül választhatták ki, – 
magabiztosan léptek a mikrofonhoz, és egy hamar 
magukkal ragadtak a közönséget. Elkápráztatta a 
közönséget szabadon választott versével a washingtoni 
Csenteri Eszter, aki Kányádi Nyergestető c. verset 
szavalta, és a newbrunswick-i ifj. Bereczki István 
Remenyik Sándor Pilátus c. költémenyével. Ők a 10-12 
éves korcsoportban 1., illetve. 2. helyezettek lettek.  
A zsűrinek néha nehéz dolga volt a díjak odaitélésében, 
hiszen a fiatalok alaposan felkészültek a versenyre. A II. 
korcsoport versenyzői (13-15 évesek) már 
gyakorlottabban szerepeltek. Életkorukból fakadóan – 
és a korábbi versenyen való részvétel miatt is, – ők már 
kissé otthonosabban mozogtak a színpadon. Ebben a 
korcsoportban a bostoni Mihájlovits Lili Arany János 
Mátyás anyja kötelezően választott versével és Sajó 
Sándor Magyar ének 1919-ben c. költeményével 
bűvölte el a jelenlevőket, amelyekkel első helyezést 
nyert.  A new york-i Pacsai Katalin pedig Batta György 

Kolbászfurulya c. szabadon választott versével 
mosolyogtatta meg a közönséget.  
A III. korcsoportban (16-20 évesek) ismét egy bostoni 
cserkész, Juhász András váltott ki elismerést az 
elfogódott hangon előadott Petőfi Szülőföldem 
kötelező és József Attila A Dunánál szabadon választott 
versével. 
A 21 évesek es azon felüliek korcsoportjában Fogarasi 
Kristóf Bostonból kitűnően előadott Lévay József Mikes 
kötelező vers választásával és Illyés Gyula Egy mondat a 
zsarnokságról c. versével bűvölte el a közönséget. Úgy 
szintén ki kell emelni Jankura Krisztinát is, aki a 
NewYork-ii leány- és fiú csapatok parancsnoka és Móra 
Ferenc Szeresd a gyermeket c. versével, majd a 
szabadon választott Mikes c. vers előadásával nyújtott 
maradandó élményt a közönségnek.  
Az eredmény hírdetésnél a zsűri elnöke kiemelte a 
magas felkészültségi szintet és megdicsérte az összes 
versmondót, valamint azok szüleit, hogy buzdították 
gyermekeiket és bizonyára a szavalók felkészültségéhez 
is hozzájárultak, rengeteg időt szánva a magyar 
irodalom egyes gyöngyszemeinek megtanulására és 
előadására. 
Korcsoportonként az első öt győztes kapott személyre 
szóló oklevelet és az első három helyezett értékes 
könyvet kapott jutalmul. Minden további versmondó 
egy szép kiállítású emléklapot vihetett haza. Mi több, 
négyen a legjobbak közül kaptak egy Kányádi Sándor 
által dedikált verses kötetet is. 
A csapatversenyben mind a lányoknál mind a fiuknál a 
bostoni 2. sz. Bodnár Gábor vegyes csapat vitte el a 
pálmát, ugyanis vegyes csapatoknál a fiúk és lányok 
külön-külön versenyeztek. 
Az több órás versengés mindenki számára felemelő 
élményt nyújtott. A magas szintű versmondások arról 
tettek tanuságot, hogy a cserkészhez illő alapossággal 
komolyan vették a feladatukat és ismét bebizonyítottak, 
hogy Magyarországtól sok ezer kilométerre is él és 
virágzik a magyar kultúra a magyar 
cserkészcsapatokban és viszik tovább, szerte a világban 
a magyar versek iránti szeretetet és a költészet 
értékeit. A következő megmérettetés 2018-ban, 
Washingtonban kerül megrendezésre.  

-bke es fivi- 

KMCSSZ sajtószolgálata


     Hagyományos cserkész-szavalóverseny a New York-i körzetben
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      “Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl!”

Fotók: Baloghné Kovács Éva
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Beszámoló az idei cserkészbálról - 2016. április 23.

A báli rendezőbizottság és a 2.sz. Bodnár Gábor Cserkészcsapat nevében szeretném megköszönni Nektek, hogy 
részvételetekkel és adományaitokkal  támogattátok kis magyar közösségünk báljának megrendezését, és ezúton is 
hozzájárultatok cserkészcsapatunk fenntartásához. 

Nagy megtiszteltetés és megható számunkra, hogy ilyen sokan szakítottatok időt a részvételre, és együtt ünnepelhettük 
debütáló leányaink és kísérőik báli bemutatását. Remélem, mindenki olyan jól érezte magát, mint jómagam és családom. 

A bálon a kiállítás által egy kis betekintést nyerhettetek cserkészcsapatunk működésébe, kalandjainkba. A befolyt 
nyereséget a jövőben is hasonló programok támogatására fogjuk fordítani - a május-augusztus hónapokban mindjárt hat 
(6) táboron is részt fognak  venni cserkészeink, ahol tudásukat fogják gyarapítani, és Boston jelentős mértékben 
képviseli magát ezeknek a táboroknak a megszervezésében is. 

Egy ilyen bál megszervezése rengeteg energiába és munkába kerül, és nem jött volna létre a rengeteg lelkes segítő 
nélkül - hotelfoglalás, logisztika, virágbeszerzés, díszítés, tánctanítás, befizetések  nyilvántartása, kiállításkészítés, zenekar-
hajkurászás, báli programfüzet megteremtése, fényképezés, a bál levezetése, és még hosszan  sorolhatnám a rengeteg 
módját, ahogy közösségünk tagjai hozzájárultak a bál sikeréhez. A főrendező, Varga Emese, fantasztikus munkát végzett, 
összefogott egy csapatot a bál zökkenőmentes lefolytatása érdekében. 

Szintén köszönjük a rekord mennyiségű és minőségű csendes árverésre beérkezett tárgyakat és 
szolgáltatásfelajánlásokat - öröm volt az  árverés forgatagában sétálgatni és figyelni, hogy kiválasztott tárgyainkra hogyan 
állnak a licitek. 

Időközben elkészült a költségvetés is.  Bár még néhány kisebb bevétel és költség elszámolása folyamatban van,  
körülbelül $2.000 nyereséggel sikerült zárnunk. Ez nagyon jó eredmény! A bál nyilván nem az anyagiakról szól 
elsősorban, hanem arról, hogy összejöjjünk mint helyi magyar közösség és eltöltsünk egy kellemes estét, de a bál 
ugyanakkor egy jótékonysági bál, és gratulálok minden  résztvevőnek, támogatónak és segítőnek ahhoz, hogy ilyen szép 
eredményt értünk el. 

Cserkészbaráti szeretettel köszönetünket fejezzük ki, 
A báli szervezőbizottság és a cserkészcsapat (Gyurcsán Feri tolmácsolásában)

Fotók :Fűrész Gábor

Badics Juli  
Gyurcsán Izabella  
Olland Marie 
Romhányi Réka  
Walter Zsófi

 
Gyuris Bence
Juhász Andris* 
Kiss Marcell
Móricz Samu
Rasmussen Anton  



2016. májusFotó: Edit Mariano

Köszönjük a lángost, fiúk! - 2016. április 30.

Elkészítés: A tejet és a vizet meglangyosítjuk. Egy széles, mély tálba tesszük a cukrot, majd belemorzsoljuk az 
élesztőt, és felöntjük 1 dl langyos, kézmeleg tejjel. Fontos hogy a tej ne legyen túl meleg vagy forró! Lefedjük, és 
addig várunk, míg felfut. 

Egy tálban alaposan összekeverjük a lisztet és a sót, a közepébe mélyedést formálunk, ebbe tesszük a 2 evőkanál 
olajat, a felfuttatott élesztőt, a maradék tejet és egy kevés langyos vizet. Elkezdjük összekeverni, és a vizet apránként 
adjuk hozzá, nehogy túl híg tésztát kapjunk. Ha már közepesen lágy a tészta, akkor kelesztőtálba tesszük, és kb. fél 
órát kelesztjük. Ezután egy tálcát beolajozunk, és olajos kézzel kis halmokat szaggatunk a tésztából, a tálcára tesszük. 
Konyharuhával letakarjuk, majd így kelesztjük tovább. Ha már szép nagyra megnőttek a tészták, elkezdhetjük a 
sütést. 

Egy széles lábasba/serpenyőbe bőséges olajat öntünk, jól felmelegítjük, majd az olajos kézzel jól széthúzott és 
megformált tésztát belehelyezzük. A tésztát olajos kézzel olajos deszkán szépen ki tudjuk lapitani, az olajos 
tenyerünket körkörös mozgással rányomva és egyre szélesedő körben simítva a tésztát. Mindkét oldalát szép 
pirosra sütjük, lecsepegtetjük, és törlőpapírra tesszük, hogy a maradék olajat is felszívja. Tálaláskor sózzuk, tejföllel 
megkenjük és reszelt sajttal megszórjuk.  Aki szereti, még fokhagymával is jól megkenheti. 
 
A recept 250 lángosra (mi 250 dkg tésztát hoztunk ki ebből az adagból, és 180-at sütöttünk meg 1.5 óra alatt, míg a 
tészta előkészítése és kelesztése 2.5 órát vett igénybe, ha 3 fő dolgozik rajta megállás nélkül, három edényben sütve 
ahol egyszerre 7 lángos sül): 

Ezen alapanyagok ára a Market Basket-ban 2016 tavaszán mintegy 140 dollár volt összesen, vagyis 2 dollárért adva a 
lángost könnyen behozta az árát.

2016. április 30-án nagy szerencsében volt részünk három szorgos apuka, Cserny András, Fűrész Gábor és Koncz 
András kedves felajánlása és rendülethetetlen munkájának köszönhetően.  A délelőtti foglalkozások ideje alatt 180 
lángost sütottek az éhes bandának.   Az alábbiakban Fűrész Gábor recpetjét és tapasztalatait olvashatjátok. 

Hozzávalók 8 lángoshoz: 

50 dkg liszt (All Purpose) 
2 káváskanal szárított 
élesztő (por) 
2 dl tej 
víz, lassan adagolva (kb. 
1-2 dl) 
só, ízlés szerint 
2 evőkanál olaj a 
tésztához 
2 evőkanál kristálycukor 
olaj a sütéshez (kb. egy 
ujjnyi vastagon álljon a 
minél szélesebb 
lábosban / serpenyőben)

Hozzávalók 250 lángoshoz: 
 
18 kg liszt 
1 gallon tej 
1 teljes üveg szárított 
élesztő 
3 dl (1 vizes pohár) olaj 
10 dkg só 
25 dkg (1 teáspohár) cukor 
kb. 2 gallon víz 

sütéshez: 2 gallon olaj 
tejföl: 10 pohár tejföl 
sajt: 5 nagy zacskó reszelt 
sajt 
fokhagyma: jó két maroknyi  
ajánlott még vagy 6 guriga 
nagy papír kéztörlő



Május 7-én reggel 25-30 cserkész és vezető gyűlt össze, 
hogy együtt készüljünk a körzeti akadályversenyre és az 
őrsvezetői táborra.  

Zuckerék meleg kakaóval és finomságokkal vártak 
minket, így a kicsit borongós idő ellenére is jókedvűen 
kezdtük a napot. Zászlófelvonás után négy csoportban a 
cserkészek számára szükséges ismeretek különböző 
témaköreit ismételtük át és próbáltuk ki a gyakorlatban. 
Kötöztünk és csomóztunk, távolságot mértünk, 
sebesültet láttunk el, morze jelzéseket fejtettünk meg, 
tájékozódási feladatokat gyakoroltunk. Délután az 
akadályverseny és az év kerestmeséjével, az 1956-os 
forradalom és szabadságharccal foglalkoztunk. Először 
Attila mesélt az '56-os eseményekről és közben az 
egyes szereplők fotóit is megnéztük. Ez után Zucker 
János - a házigazda - mesélt az eseményekről a 
személyes tapasztalatai alapján, hiszen ekkor ő 10 éves 
gyerek volt. Sok tanulságos és érdekes dolgot 
megosztott velünk és megmutatta az osztrák cserkész 
egyenruháját is, amit az Amerika felé vezető útjuk 
ausztriai állomásán kapott. 

A finom, meleg ebédet, az uzsonnát, a vacsorát és a 
forró teát Fogarasi Ildi készítette nekünk - a hűvös 
időben mindig jól esett a meleg étel és az ital. 

Az időjárás kegyes volt hozzánk, mert az eső nem esett, 
így tüzet tudtunk rakni. A napot közös tábortűzzel 
zártuk, amit Kristóf és Viki vezetett. Sok-sok ének, játék, 
keretmesés történet után búcsúztunk el egymástól és a 
Zucker birtoktól.  
                                     

Rudánné Németh Csenge 

Egy nap a Zucker birtokon       

2016. május
Fotók: Zucker Judit

2016. május 7.



Kedves boskolások!  

Amikor elhatároztuk, hogy megpályázzuk a Kőrösi Ösztöndíjat, még csak egy álom volt 
számunkra, hogy eljutunk egyszer Amerikába. Amikor először kaptam üzenetet, hogy 
Boston város mellett az én nevem áll, teljesen magamon kívül voltam, alig hittem a szememnek. 
Írtam gyorsan egy üzenetet Ádámnak, hogy „Boston baby!!!” Utána pedig szaladtam megnézni a térképen, hogy 
hol is van Boston, mert bevallom, nem nagyon tudtam Amerika részeit.:) 

Ezután sok nehézség és akadály után eljött az a pillanat amikor leszálltam a repülőről,  Mórocz Pisti fogadott, és 
TÉNYLEG itt voltam.  Az ismerkedés lassan ment, mivel 2 hét is eltelt egy-egy alkalom között.  Azonban rengeteg 
segítséget kaptam a munkámhoz. Elsősorban Fogarasi Mikitől, aki a mentorom volt ez idő alatt. Rajta kívül pedig 
minden tanár és szülő a lehető legkedvesebben és legnyitottabban állt hozzánk. Szeretnék köszönetet mondani 
mindenkinek ezért! Igazán otthon éreztük, magunkat Bostonban, és ez Nektek köszönhető! 

Hogy Ti is lássátok, mennyi élményben volt részünk, igyekeztünk a boskolás programok legtöbbjén aktívan részt 
venni, emellett kirándulni, társasozni a fiatalokkal, utazgatni, kipróbálni az amerikai kórusokat, koncerteket hallgatni, 
sportolni és még sorolhatnám. 

Én ez alatt az idő alatt igyekeztem segíteni a programokban,ovis csoportot vezettünk Soti Adrival, a zenei 
produkciókban részt vettem, megtanultam furulyázni a cserkészekkel együtt,de talán a legnagyobb falat a 
karácsonyi műsor szervezése volt, ami egy gyönyörű, örömteli emlék számomra! Tavasszal a könyvtári könyvekbe 
ástam bele magam, és az utolsó nyilvános szereplésem az Anyák napi műsorban lesz. 

Annyi mindent kaptam és köszönök a bostoni közösségnek! Nagyon remélem, hogy Nektek is hasznos segítség 
voltam(férjemmel együtt), azon leszek, hogy segítsem a jövő tanév ösztöndíjasát, hogy hamar felvehesse a 
közösség ritmusát. 

A lehető legjobbakat kívánjuk a Közösségnek, és benne Mindenkinek: 

Orbán	Janka	és	Vörös	Ádám	 	 	 	 	 	 	 	 Boston,	2016.	május	8.	

Lassan elbúcsúzunk

2016. május
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Anyák napi ünnepség - 2016. május 14.

My Mother

I remember driving along
To the beach on a hot summer day,
As we sang to our favorite song,
With a joy never to fade away.

I remember strolling down to the 
vast ocean
As far as my eyes could see.
You remind me to apply lotion,
Out of your vast love for me.

I remember getting a frozen treat.
Your favorite is chocolate of course,
The color of the soil near the street
That hold the tree roots with force.

I remember driving along
At the end of a beautiful day.
You in beauty it will never prolong,
I foresee as I sit by the bay.

  Love, Izabella

Walter Zsófi verse

Egész úton hazafelé azon 
gondolkodám,
Hogyan fogok verset írni most így 
Anyák napján.
Jutott eszembe számtalan szebbnél 
szebb fejezet,
Le is írnám mindet, de tollam 
elveszett.
Le se tudom írni, mennyire 
szeretlek,
Most így Anyák napján sok sok 
szeretettel.

  Love, Robi 

Gyurcsán Izabella verse

Torontali Lilla verse Gyurcsán Robi verse



Anyák napi ünnepség - 2016. május 14.

2016. májusFotók: Polgár János
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Az anyák napi szendvicsverseny egy-két remekműve

Fotók: Polgár-Turcsányi Mariann, Tarcsa Edit

1.

2.

3.



Örömmel gratulálok a következő cserkészeknek, akik sikeresen befejezték az alábbi 
szinteket:  

Induló: Mihajlovits Márk  
Gyalogló: Nickle Anna 
Futó: Khan Nóra 
Vágtató: Fogarasi Bence, Mihajlovits Bálint  
Szárnyaló: Khan Lilla, Várai Bence és Tóth Ildikó :-) 

Nagyon szép munka, csak igy tovább!!! 

Az ő példájukon felbúzdulva biztatok mindenkit az olvasásra. Ne felejtsétek, hogy versenyt hirdettünk az 
őrsök között! Az az őrs amelyik a legtöbb olvasópróba- jelvényt szerzi a tanév végéig, különleges 
jutalomban részesül. Úgyhogy hajrá!!! 

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

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

Furulya karate - Rácz Lívia irányításával 

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

Gratulálunk! 

Fehér:  Woods Zsóka, Müller Lili, Kovács Viktória, Kovács Szebi, 
Olland Sophie 
Sárga: Mihájlovits Márk,Walter Anna, Gombos Henrik, Mihajlovits 
Mira 
Narancssárga: Menyhárt Erik, Fűrész Gergő, Labonte Ayden, ,Boros 
Helga, Nagy Bardócz Flóra,  
Zöld: Kun Julianna 
Lila: Hegedűs Roland, Khan Nóra, Marosfői Virág, Móricz Dani 
Kék: Walker Miki,  
Barna: Beacom-Dömötör Lexi 
Fekete: Rácz-Kozuma Emi, Sandy-Roche Annabella, Schneider Réka,  
Nickle Annácska 

         Olvasópróba

2016. május

      Furulya karate



2006-ban költöztem Massachusettsbe, és azóta járok a 
Boskolába. A 2006 és 2016 között tíz évben sok minden 
változott az életemben, de az nem hogy minden második 
szombat reggel arra ébredek hogy még nincsen vége az 
iskolai hétnek, mert hogy van még Boskola!  
Mikor ideköltöztünk, nehéz volt elfogadni azt, hogy 
hétvégén is iskolába menjek, de ez az érzés eléggé 
gyorsan elmúlt miután megérkeztünk, mert rájöttem, 
hogy többet megismerhetek az anyaföldemről.  Az volt a 
legjobb az órákban, hogy mindenről tanultunk: magyar 
nyelvtantól földrajzig, de engem mindig legjobban a 
történelem érdekelt.  
Még mindig ez a kedvenc tantárgyam, egyrészt, mert 
olyan hosszú és zsúfolt a magyar történelem, a sok 
érdekes időszakával,  Attilától a kommunista évekig, a 
rendszerváltásig. De az fogott engem meg mindig 
legjobban benne, hogy úgy érzem, a történelemmel 
jobban megértem a mai magyar embert és egy kicsit 
magamat is. Egy példa az amikor tanultunk Viktor 
osztályában a németsváb bevándorlásról, amivel 
megértettem, hogy honnan ered a családnevem.  
Magyar iskola nélkül sose tudtam volna meg ezt 
magamról.  A legfontosabb dolog, amit a Magyar iskola 
segített megtanítani nekem hogy mi a magyarság.  Azon 
kívül hogy Pécsett születtem és otthon magyarul 
beszélek a szüleimmel, kevés a magyar befolyás az 
életemben. Ritkán nézek magyar filmeket vagy hallgatok 
magyar zenét, majdnem minden a kulturális befolyás az 
életemben innen Amerikából ered.  
Ezért volt annyira fontos a Boskola nekem és talán a 
többi gyereknek és még a felnőttnek is aki idejár; a 
gyerekeknek mert meg tudják érteni hogy mit jelent 
magyarnak lenni, és a felnőtteknek azért fontos hogy 
visszakapcsolódhatnak a magyar kultúrához. Egyszerűen 
szólva, az a célja a Boskolának hogy ne felejtsék el az 
emberek, hogy honnan származnak. Megerősítette 
benem hogy nem kell teljesen beleolvadnom az amerikai 
társadalomba es hogy büszke legyek a magyarságomra. 
Ezért hálás vagyok a Boskolának és minden tanáromnak. 

Walter Ágoston

Boskola Ösztöndíj - Nyertes pályázatok

Amióta én tizenkét évvel ezelőtt megérkeztem 
Bostonba, majdnem minden boskolai gyűlésre eljöttem.  
A első pár évben furcsán éreztem magamat a sok 
magyart beszélő kisgyerekek között, de ahogyan 
megismerkedtem a többi gyerekkel, főleg egy Andris 
nevű fiatal emberrel, beleilleszkedtem a társaságba. Két 
hetente a Boskola alkalmat adott nekem, hogy 
elmeneküljek az új és félelmetes suliból, és bedobjam 
magamat az ismerős magyar társaságba.  Amikor a 
brookline-i iskolába próbáltam barátokat találni, 
nagyon segített, hogy már befészkeltem magamat a 
Boskolai körbe. És ahogy az évek múltak, a Boskola és 
a cserkészet megengedte nekem, hogy felépítsek két 
külön, de épp ugyanolyan fontos baráti kört. Egy olyan 
baráti kört, ami hiányzott a iskolai életemből, és ami 
attól különbözött, de mégis kiegészítette.  A 
legjelentősebb a sok lelki és baráti adomány és 
tanulság között az volt, hogy a Boskola kinyitotta a 
szememet a kűlső vílág élményeire és politikájára, 
amelyekkel különben nem volt semmi tapasztalatom.  A 
Boskola megerősítette bennem a nyelvképeségeimben 
lévő bizalmamat, ami megengedte, hogy egyedül 
utazzak Magyarországra és más európai államokba.  A 
Boskola minden korosztályán átmentem, ami 
megengedte, hogy párhuzamosan tanuljam az angolt és 
a magyart, és ez a párhuzamosság a mai napig velem 
maradt. Például, ha egy hetet töltök apámmal, akkor a 
hétvége felé már magyarul gondolkodok, de ha 
anyámmal töltöm a hetet, akkor pedig angolul folyik a 
gondolkodásom.  A Boskolának köszönhető, hogy ezt a 
párhuzamos gondolkodást kifejlesztettem.  A magyar 
olvasási képességem a Boskola Kincskereső 
Könyvtárának kiterjedt gyűjteményének eredménye.  
Apám segítségével átrágtam magamat körülbelül 300 
könyven, is ahogy felnőttem, egyre 
komolyabb könyvekkel etetett.  Az első pár évemben 
élveztem a könnyebb meséket és verseket, aztán 
átleptem a Harry Potterekre, és manapság már kedvet 
lelek Dosztojevszky különböző müveiben. A Boskola 
tett engemet azzá, ami ma vagyok, azáltal, hogy egy 
tanulságos és élvezetes otthont nyújtott nekem, és 
nélküle nem ismernék rá magamra ez a tizenkét év 
után.  
 
 Mórocz Yonatan

Az idei tanév az első, amikor pályázni lehetett a Boskola 2014-ben alapított ösztöndíjára.  Az öt 
végzős diákból hárman nyújtották be pályázatukat, s a Boskola Tanácsa mindhárom jelentkezőt $500 
ösztöndíjjal jutalmazza. Köszönjük a megható íråsokat, amit további erőt ad a munkánkhoz. 
Szeretettel ajánljuk mindenkinek elolvasásra az alábbi írásokat.



SOK SIKERT !

Négy évesen kezdtem jarni a Boskolába, ami egybe esett megalakulásának idejével. Akkor még nem is 
voltunk sokan, talán tizenöten lehettünk. Emese volt az első óvónénim és azóta is sok kedves emléket őrzök azokból 
az időkből. Mindig úgy kezdtük az órát, hogy leültünk egy kis körbe énekelni, hogy “Jó reggelt” és Emese gitárral kísért 
minket. Körbe-körbe mentünk, miközben mindenkinek a nevét helyettesítettük a kis énekünkben. Mindenféle játékot 
játszottunk, például papás-mamást a kis konyhában. Énekeltünk, táncoltunk, és sokat nevettünk. Észrevétlenül kis 
közösséggé alakultunk már az oviban. 

Az egyik kedvenc ünnepségem a Boskolában a Mikulás ünnepség volt decemberben. Akkoriban még egy 
másik helyen rendeztük, nem a Follen templomban. Nekem, mint kislánynak ez mindig nagyon izgalmas este volt. Volt 
egy gyonyorű fekete bársony ruhám, amit ilyenkor felvettem és ahogy bevonultam a nagy terembe rögtön kaptam egy 
kis karácsonyfa vagy Mikulás jelet es így osztottak minket csoportokba. Azután ezzel a csoporttal mentünk a 
különböző állomásokhoz ahol mindenféle kézműves dolgokat lehetett csinálni, példaul karácsonyfa díszt vagy papír 
Mikulást. Végig nagyon izgultunk es arról beszélgettünk, hogy kinek mit fog mondani a Mikulás, miert fog megdícsérni 
és miért fogunk virgácsot kapni. Mindig azon törtem a fejem, hogy vajon honnan tudott mindent rólam a Mikulás 
bácsi, kicsit féltem is, amikor a nevemet hallottam mert valahogy mindig megtudta hogy a Marcival néha veszekedtünk. 
Egyszer Marcival még a Mikulás szánjának nyomat is felfedeztük a hóban. Az ünnepség egyik csúcspontja az volt, 
amikor végre hozzá jutottunk a mikrofonhoz, és amíg szegény szüleink takarítottak és pakoltak, concertet adhattunk. 
Szépen mosolyogtunk, csokis barna fogakkal vigyorogva rohangáltunk és fogócskáztunk a teremben. Annyira jól 
éreztük magunkat, hogy igyekeztünk elbújni, húzni az időt, hogy ne kelljen haza menni. 

Teltek az évek és Emesétől Mónikához kerültem az iskolába, ahol már nagylánynak számítottam, és nagyon 
büszke voltam magamra, hogy tanulhattam az ABC-t. Ott tanultam meg írni, olvasni, ott ismertem meg a 
magánhangzókat és a mássalhangzókat. Következő tanárom Bogi lett. Vele már rendes verseket olvastunk és 
színdarabokban szerepeltünk. Egyszer bárány voltam egy szőnyeggel a hátamon és mindenféle égtelen hangokat adtam 
ki magamból, máskor meg a kislány voltam a Szegény Dzsoni és Árnika című meséből. Ez volt a kedvencem mert a 
saját apukámmal szerepeltünk együtt. Ez egy nagyon kedves gyerekkori emlékem, amit semmiért sem cserélnék el és 
azóta is sokan emlegetik ezt az előadást a Boskolában. 
A Boskola tanított meg értékelni és becsülni a magyarságomat, az összetartozás jó érzését, és nem utolsó sorban 
megőrizni a magyar nyelvet és kultúrat. Kicsit mindig második családomnak éreztem ezt a kis magyar közösséget. 
Mély barátságok szövődtek az évek folyamán, ami mindannyiunkat tovább kísér az útunkon. Remélem, hogy majd egy 
napon saját gyerekeimet fogom vinni Emesehez az oviba és hogy sikerül nekik is tovább adnom a hagyományaink és a 
közösségünk iránti szeretetet. 

Sándor Johanna

Boskola Ösztöndíj - Nyertes pályázatok
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Juhász Andris 
McGill University

Kánvási Gitta 
IBS (Budapest)

Mórocz Yoyo 
McGill University

Sándor Hanna 
Syracuse University

Walter Ágoston 
Duke University

Végzős diákjaink



Ballag már a "vén" diák tovább, tovább!  
Ismét egy év elszállt, ismét kirepült pár kismadárkánk a nagyvilágba 
szerencsét próbálni. Elbúcsúzunk hát a Boskolát elvégző öt diákunktól : 
Sándor Hannától, Kánvási Gittától, Mórocz Yonatantól, Juhász Andristól, 
Walter Ágostontól és Jankától is, aki egy évig segített nekünk az óvodában. 
Nézzük őket, és meg kell állapítanunk, hogy meglehet, hogy néha nem volt 
kedvükre magyar iskolába jönni, de ma nem csak azért nagyon boldogok, 
mert végig járták a Boskolát és ballagnak, de azért is, mert életre 
szóló jó barátok lettek a Boskolában töltött évek alatt.  
Ahogy kell, elballagtattuk a nagycsoportos óvodásokat is, akik 
tudom, már nagyon várjak, hogy iskolások legyenek! Hamuban sült 
pogácsa, 1 forintos, elbocsájtó szép üzenet, só, és egyéb szép emlék 
került az általam készített ballagó tarisznyákba. Előttetek a nagy világ! 
Szárnyaljatok magyar madárkák!            - - Torontáli Kati 

Köszönjük Virga Ági adományát 
és Torontáli Kati munkáját a 

ballagó tarisznyák létrejöttéhez

2016. Fotók: Sándor András, Fűrész Gábor

Ballag már a vén diák …

Walter család 
Florida

Szikszai család 
Hollandia

Müller család 
Magyarország

Mórocz család 
Kanada

A költöző családoknak is búcsút intünk - Hiányozni fogtok



Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Elérkezett az idei tanév utolsó foglalkozása, s kezdődik a nyári 
vakáció. Vannak, akik Magyarországra utaznak, vannak, akik itteni 
táborokban gyakorolják, ápolják nyelvünket. Mindenkinek jó 
szórakozást kívánunk nyárra és ősszel várunk benneteket vissza! 

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

Ne felejtsetek el beiratkozni a jövő tanévre!

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - TÁBOROK  

Atlétikai Verseny:  Június 12 
Edison Park, NJ  
Jelentkezés: mikifogi@yahoo.com 
 
Nyári Csapattábor: Június 25-27  
Minden kis- és nagycserkésznek.   
Wilgus State Park, 3985 US-5, Springfield, VT 05156  
Jelentkezés: csilla_kiss@hotmail.com 
 
Nyári Magyar Iskolatábor:  Július 9-23  
Fillmore, NY városban kerül megrendezésre.  
Bővebb információ: http://www.iskolatabor.org/ 

Körzeti Tutajtábor Július 23-30  
Ez a program a 14+ korosztálynak szól. 
Jelentkezési határidő: Június 15.  
Jelentkezés: tutajtabor@gmail.com 
 
Vezetőképző Tábor:  Augusztus 4-14  
Fillmore, NY-ban kerül megrendezésre. 

Körzeti Kiscserkész Tábor:  Augusztus 19-21 
Philadelphia, Magyar Tanya 
Jelentkezési határidő:  Augusztus 7 
Jelentkezés: kcstabor.NY@gmail.com 

 
JÖVŐ ÉVI IDŐPONTOK  

Szeptember 10  
Szeptember 24 
Október 8  
Október 22 
November 5  
November 19 
December  3  
December  17 
Január 7 
Január 21 
Február  4 
Február  18 
Március 4  
Március 18 
Április 1  
Április 8  -  itt változik a ritmus 
Április 22 
Május 6  
Május 20 
Június 3

2016.. május

TAVASZI SZÜLINAPOK:
MÁRCIUS: BEACOM-DÖMÖTÖR 
ILONA, ELLIOTT ADÉL, FOGARASI 
BENDCE, FŰRÉSZ GERGŐ, KIRÁLY LILLA, 

LOH ANNABELLE, MATTESON 
ELIZABETH, MENYHÁRT SOPHIE, 
MIHÁJLOVITS BÁLINT, MÓRICZ 
SÁMUEL, NAGY-BARDÓCZ DÓRA, 
RALSTON ÁD´ÅM, RANALLI ALEX, 
RASMUSSEN ANTON, SOLTANOV 
BALÁZS, TAMANG MÁTYÁS, TÓTH KAYA, 

YEOH-SZILÁGYI KRISZTINA
ÁPRILIS: GÁCS OLIVÉR, TORONTÁLI 

VIRÁG, YEOH-SZILÁGYI NORBERT
MÁJUS: BADICS JULI, BAUSEMER 
CHLOE, BAUSEMER MILTON, BOROS 
HELGA, CSER ADAM, FAGYAL 
ALEXANDRA, HEGEDŰS BETTINA, 
KIRÁLY SIMON, KONCZ ARANKA, 
MIHÁJLOVITS MÁRK, MÓRICZ DÁNIEL, 

NICKEL ANNA

BOLDOG  
SZÜLINAPOT!!!
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