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Hihetetlen milyen sok minden történt az elmúlt három hónap alatt! 
A legutóbbi szám óta, decemberben meglátogatta a gyerekeket a magyar Mikulás, részt vetünk egy 
nagyon szép karácsonyi ünnepségen, és a debreceni csere rajzpályázaton. Januárban a szokásos 

Kodály Hétvégére utazott a bostoni csapat, majd az őrsvezetők utaztak továbbképzésre New 
Jerseybe. Lexingtonban sem unatkoztunk. Tartottunk farsangi mulatságot, segítkeztünk a disznótóros 
vacsoránál, s átköltöztettük a könyvtárunkat is az új helyére. Az említett eseményeken kívül 
beszámolunk még a furulya karate és az olvasópróba eredményeiről, valamint emlékeztetjük a 
végzős diákjainkat a Boskola ösztöndíj lehetőségére.  

 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!

JANUÁRI PILLANATKÉP

Polgár-Turcsányi Mariann

2016. február
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        Meglátogatta a magyar Mikulás a gyerekeket

2016. február

Talán még sosem volt a decemberünk ilyen enyhe, mint ezen a télen. Kissé megnehezítette a Mikulás 
Bácsi dolgát, hiszen megszokta a nagy havat, viszont most csak saras utakat talált.  Azért cseppet sem 
vette el a kedvét, hogy Magyarországról egyenesen Bostonba siessen december 6- ára, hogy a mi 
gyerekeinket is megajándékozza egy- egy jól megtömött csomaggal.  A gyerekek izgatottan, énekszóval 
várták, ő pedig mindannyiukkal elbeszélgetett, hiszen mindenkiről volt a jegyzetfüzetében pár 
feljegyzés. A hat zsák ajándék hamar elfogyott, a sok kis édes csöppség között! Némelyik pöttöm még 
verset is mondott neki!  
Meg kell mondjam, rengeteg jó magyar  gyerek lakik erre felénk!  
                                                                                                                         Torontáli Kati
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Jól sikerült karácsonyi ünnepség

Minden év koronája Boskolánkban a Karácsonyi Betlehemes előadás, és az ünnepi ebéd. 
Mindannyian várjuk, minden gyerek szerepet kap.  A kicsik énekelnek, harangoznak, a 
nagyobbacskák a Betlehemes játekokban szerepelnek. Szülők dekorálnak, terítenek, 
süteményeket csomagolnak, főznek, ételt osztanak, a cserkészek kiszolgálnak... Mindenkinek 
akad dolga. Ilyenkor igazán egy nagy családdá olvad a Boskola magyarsága! Most sem volt ez 
másként! Talán csak még többen jöttek el az előadást megnézni. Nem csoda, hiszen a gyerekek 
annyira édesen szerepeltek ! Mindig elolvadunk némelyiktől! Szinte már várjuk a Tóth Ildikó 
 által már hagyománnyá vált harangjátékot játszó gyerekek előadását  találgatjuk, hogy idén 
vajon ki lesz a kis Jézus, és még mindíg jól mulatunk a pár éve " kölcsönvett" csecsemőn, aki 
egyszercsak tudatán kívül is föszereplő lett a Betlehemes játékban. Sok év emléke, és az ünnep 
megszokott hangulata visszavár minket.  A menü ez alkalommal bableves volt cserkész módon 
elkészített (rum aromával ízesített)  somlói galuskával . Köszönjük  még egyszer Milán és 
szorgos szakács csapata, a finom ebédet!  
Mindig olyan jó egy ízletes ebéd mellett boldog karácsonyt  kívánni a barátainknak és egy 
iskolányi kedves gyerek előadasával  lezárni az évet!  

Torontáli Kati



2016. február

Jól sikerült karácsonyi ünnepség

Fotók: Torontáli Kati és Badics Tamás
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Beszámoló az idei Kodály Hétvégéről
„Az út a boldogabb élethez a műveltségen keresztül vezet.”

     Idén 22. alkalommal került megszervezésre a nagy népszerűségnek örvendő Kodály Hétvége. A 
program házigazdája 3.sz. wallingford-i  Beodray Ferenc cscs. (Connecticut) volt. Idén a tavalyi létszámot 
jócskán felülmúltuk: 130 cserkész vett részt New Brunswickból, Garfieldből, New Yorkból és Bostonból 
a hétvégén. A hangulatot megalapozta a sok-sok barát örömteli találkozása. A téma a tavaszi ünnepkör 
volt: megismertünk régi magyar falusi szokásokat, és a Nagyhét hagyományait is.  Idén hangsúlyos volt a 
kézművesség. A lányok kiszebábut készítettek, és húsvéti tojást festettek Dömötörné Hársi Sári 
vezetésével, amíg a fiúk Móricz Attila segítségével ostort fontak, illetve pásztorbotot faragtak Halácsy 
Bélával. A menetrend hihetetlenül sűrű volt, senki egy pillanatig nem utazkozott.  Zene, tánc, furulya, 
kórus, játék, evés-ivás váltogatta egymást. Óriási segítséget nyújtottak a háttérben dolgozók: tanárok, 
vezetők, konyhások. Szükség is volt a finom ételekre, hogy mindenki bírja a pörgést! A zenei színvonalról 
Rácz Lívia, Woods Mónika, Bruce Kozuma, Orbán Janka, Gombkötő Péter és Hársi Sári gondoskodtak. A 
programon részt vett öt Kőrösi ösztöndíjas is: Zsuráfszky Lilla és Tapolczai Gábor táncot tanított, Eizen 
Fruzsina és Fábry Kata a legkisebbekkel foglalkozott,  Orbán Janka pedig az ének és zenetanításban 
segédkezett. A játszva tanulás ismét központi helyet kapott, szépen összeállitott füzetből okultak az 
Icipici Alföld (vezető Bézi Ildi, segítői a Menyhárt házaspár és Kun-Szabó Bea), valamint Tóth Ildikó 
(segítői Kiss Csilla és Volekné Temesi Zsuzsa). S hogy mindez rendben ment, azt remek napostisztek 
Kozma Fanni, Kata es Fogarasi Kristóf biztosították. A hétvégén azonban egy ember volt, aki mindenhol 
ott volt, és mindenről gondoskodott: Fogarasi Miki. Nélküle nem lett volna zökkenőmentes és ilyen 
vidám a program.  

A záró előadás alatt színes élményekkel gazdagodtunk , a kicsik körtáncoltak és énekeltek, a 
nagyobbak furulyáztak, majd elindult a húsvéti körmenet. Ezután hirtelen kórussá alakult a gyereksereg, 
majd ezt közös néptánc bemutató követte, később a fiúk előkapták a botokat, és hangulatos táncot 
adtak elő. Végül a közönséget bevonva együtt táncolt mindenki, majd az Esti dallal zártuk a hétvégét négy 
fiatal előadásában.  
          Biztosan mindenki hazavitt valamit a Kodályról: tárgyakat, régi-új barátok telefonszámát, 
emlékeket, új dalokat, egymás elhagyott cuccait és még sorolhatnám. Számomra egy hatalmas 
színkavalkád volt. Soha életemben nem csengett este a fülem a sok sípoló furulya hangjától, rengeteg új 
barátot szereztem, és szinte felfoghatatlan volt az élmény ilyen rövid idő alatt. 

Köszönjük mindenkinek aki szervezte, és aki részt vett rajta! Jövőre újra találkozunk! 

                              Orbán Janka 

Fotók: Bruce Kozma
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Képek az idei Kodály Hétvégéről

Fotók: Fodor Márta



Örömmel gratulálok Echaniz Zsófinak, aki elérte a 
Gyalogló szintet és Rácz-Kozuma Eminek, aki elérte a Futó 
szintet! Ügyesek vagytok, csak igy tovább! 
Az ő példájukon felbuzdulva biztatok mindenkit az olvasásra. 
Különösen a szünetben találjatok időt az olvasásra! Hajrá, hadd 
szülessenek újabb eredmények! 
Azok akik az ŐV- képzőre szeretnének menni a nyáron, 
különösen húzzanak bele, mert gyorsan elfog repülni a tanév! 
Az olvasópróbát a KMCSSZ weboldalán az alábbi linkre 
kattintva érhetitek el: 

http://www.kmcssz.org/contents/mindenmas/olvasasikulonproba/olvasasikulonproba.php 

Bármi kérdésetek van, nyugodtan forduljatok hozzám! 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.  Egy-egy 
sikeres vizsga után kap a kiscserkész egy új “övet”, ami ebben az esetben egy zsinór, amit furulyájára 
köt.  Jelenleg van 6 fehér-, 2 sárga-, 3 zöld-, 1 lila-, 2 kék-, 3 piros-, és 1 barna öves kiscserkészünk.  
Bízunk benne, hogy az idén lesznek az első fekete öves kiscserkészeink, akik ezért majd szép 
oklevelet is kapnak!   

                                                    
Gratulálunk! 

 
Fehér:  Mihajlovits Mira, Woods Zsóka, Mueller Emma, 
Muller Lili, Mihajlovits Mark, Kovács Viktória, Kovács Szebi, 
Rohály-Medved Gazsi 
Sárga: Boros Helga, Nagy Bardócz Flóra, Walter Anna, 
Gombos Henrik 
Narancssárga: Kun Julianna, Menyhárt Erik, Fűrész 
Gergő, Labonte Ayden 
Zöld: Hegedűs Rolcsi 
Lila: Khan Nóra, Marosfői Virág, Móricz Dani 
Kék: Walker Miki, Beacom-Dömötör Lexi 
Piros: Nickle Annácska 
Barna: Sandy-Roche Annabella, Schneider Réka 
Fekete: Rácz-Kozuma Emi 
          
       

         Olvasópróba

2016.február

      Furulya karate
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Új helyre költözött a könyvtár

 Amin tudjátok, tavaly nyáron el 
ke l l e t t a k ö ny v t á r u n k a t 
költöztetni a Follen Church -ből. 
 A körülbelül 30-35 doboznyi 
k ö ny ve t i d e i g l e n e s e n a z 
egyesület raktárában helyeztük 
el, nem tudva, mikor sikerül újra 
rendeltetésszerűen használatba 
venni őket. 

  Az ősz folyamán nem volt 
lehetőségünk a könyvtárat 
működtetn i , de januárban 
sikerült megegyezni a Sacred 
Heart Parish-hal, hogy az éppen 
megüresedet t , korábban 
konyhai raktárként üzemelő 
helységet k ibérelhessük a 
K i n c s k e r e s ő K ö n y v t á r 
könyve inek raktározására .                         

Sok kéz hamar kész alapon, az egyik boskolás alkalommal több 
apuka segítségének  köszönhetően a könyvek átkerültek az új 
helyükre. 
A még katalogizálatlan kb. 10 doboznyi könyv pedig  a 
könyvtárosunk lakásán kötött ki, hogy Janka, a Kőrösi  
ösztöndíjasunk, aki Pistinél lakik, hétközben is segíthessen a 
könyvek katalogizálásában. Az elmúlt hetek nem teltek 
eredménytelenül. Közel 500 könyvre került címke, s az adatok 
nyílvántartása is megtörtént a kis könyvtári kompjuteres 
rendszerünkben. A honlapon ugyan még nincsenek az új 
katalogizált könyvek jelen, de hamarosan hozzákerülnek az 
adatok a meglévő 1200 könyvhöz.   
A könyvtári katalógus itt megtekinthető:  
   

  Jó olvasgatást!          http://boskola.org/konyvtar 



Ha valaki megkérdezne egy debreceni általános iskolás 
diákot, hogy ismeri-e az  Ibolya Utcai Általános Iskolát, a 
válasz biztosan igen lenne, mert ez a város egyik 
legkedveltebb és legnépszerűbb iskolája. 
  
A nagy múltra visszatekintő iskola 1962-ben létesült, 
hogy az akkor frissen felépült lakótelep gyerekeinek 
biztosítson értékes oktatást és magas szintű tudást. 
Ekkor még az Új Élet Parki Általános Iskola nevet viselte, 
amelyet a tanulók javaslatára 1994-ben változtatott meg 
a tantestület Ibolya Utcai Általános Iskolává. 
  
Az Ibolya Utcai Általános Iskola nyolc évfolyamos, 
amelyben két-két párhuzamos osztály működik minden 
évben. Hogy mit is jelent ez? Évente ugyanabból az 
osztályból kettő indul, egy A osztály és egy B osztály. Az 
oktatás igen magas színvonalú, ahol a gyerekek és 
szülők egyaránt nagyon fontosak és értékesek. A 
kisiskolások már az 1. évfolyamtól tanulnak angol 
nyelvet heti egy órában, amit aztán a 3. osztálytól  már 
magasabb óraszámban folytatnak tovább. 
  
Az angol nyelven kivül a gyerekek tanulhatnak még más 
nyelveket is és szabad idejükben részt vehetnek 
különböző szakkörökben mint pl. szolfézs órán, gitár 
órán, sakk, tűzzománc, aikido, tánc, kosárlabda, tenisz és 
focisuli foglalkozásokon. Mint ahogy itt a Boskolában is, 
a debreceni tanárok versenyeket és vetélkedőket 
rendeznek a gyerekek számára, hangversenyeket, 
farsangi jelmezes bulit, matematika, vers- és 
mesemondóversenyt szerveznek, hogy minél 
élvezetesebbé tegyék a tanulást. A tanítónénik magas 
követelményei ellenére is a gyerekek szívesen mennek 
az iskolába, mert a tanulás mellett sok szórakoztató 
egyéb programban is részt vehetnek és az iskola 
“családias” hangulatú légköre a szigorú, de egyben 
következetes nevelés és a “nagy szeretet és türelem” 
nagyon jó osztályközösségeket alakít ki. A tanítónénik 
nagy gondot fordítanak arra is, hogy az osztálytársak 
segítsék egymást, és az osztályokban kitűnő és sokrétű 
képzést nyújtsanak a gyerekeknek, ahol még  az 
egyéniségeket is figyelembe tudják venni. 
Ebben a gyermekközpontú, jó pedagógiai programban 
tanított Éva néni is egy tanévig, amikor elvitte a két fiát, 
az akkor 8 éves Ákos és 11 éves Petit innen Bostonból 
Debrecenbe, hogy a gyerekek megismerjék milyen is az 
oktatás egy magyar iskolában. Az ott töltött tanév alatt 
nagyon megszerette a gyerekeket, a tanárokat és sok 
kedves emlékkel érkezett vissza Amerikába. Ekkor 
határozta el, hogy amint teheti, kialakít egy programot, 
amelyben majd közösen részt tudnak venni a rajzolni 

vágyó bostoni gyerekek és a debreceni iskolások is. Így 
született meg a "Rajzpályázat". 
Öt évvel ezelőtt hírdettük meg az első Rajzpályázatot 
és azóta minden év október végén megjelenik a felhívás: 
“Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl!” 
A “Karácsonyi Rajzpályázat” alkalmával a rajzolni 
szerető bostoni és debreceni gyerekek tucatjával küldik 
be rajzaikat, megelevenítve a karácsonyi készülődést, a 
várva várt ünnep meghitt örömét, a családok 
szeretetteljes együttlétét és mindazt, ami kölcsönösen 
jelent boldogságot a debreceni gyerekeknek és a 
Boskola tanulóinak is. 
Az idén tizenhét nagyon kedves munka érkezett be a 
Boskolás gyerekektől, amelyeket értékelés után 
Gyurcsán Ferenc vitt el Magyarországra, hogy ott 
postára adva még karácsony előtt, időben 
megérkezzenek az Ibolya Utcai Iskolába. A rajzokat 
aztán Sulyok Erika néni, az angol szakos vezető 
tanárnéni, állította ki a karácsonyi ünnepségen, hogy 
necsak az iskola diákjai, hanem a szülők is 
megcsodálhassák a szép munkákat. 
Az Ibolya Utcai Általános Iskolások rajzait az idén a 
posta késedelmes kiszállítása miatt csak januárban 
tudtuk kiállítani, a Boskolában de elmondhatjuk, hogy az 
öt év alatt talán az idei munkák voltak a 
legszinvonalasabbak.  Ebben az évben 42 rajzzal leptek 
meg bennünket a debreceni gyerekek, és az 
igazgatóhelyettes bácsi elmondása szerint, egy egész 
verseny alakult ki az osztályok között, hogy kik lesznek 
a legsikeresebbek. Ezúttal az iskola minden osztálya 
részt vehetett a rajzolásban, és a gyerekek abban 
versenyeztek, hogy ki lesz az, aki a legszebb kivitelezésű, 
legtökéletesebb és leghitelesebb rajzot tudja majd 
elkészíteni. A Bostonba elküldött rajzok a debreceni 
zsűri által kiválasztott legszebb munkák voltak, amelyek 
méltóképpen jutottak el a bostoni kiállításra. 
Éva néni és a zsűri tagjai ezúttal is szeretnék 
megjutalmazni a debreceni iskolások szorgalmát, így 
kérik, hogy április 2-ig a bostoni gyerekek és szüleik 
családonként adományozzanak egy rajzeszközt: például 
festéket, ceruzát, filctollat a debreceni iskolának. Kérjük, 
adjátok ezeket oda az osztályban tanító tanítóknak, 
hogy amikor Éva néni áprilisban Debrecenbe repül az 
édesanyja 90. születésnapjára, el tudja vinni magával az 
Ibolya Utcai Általános Iskolásoknak meglepetésként. 
Az adományokat a debreceni gyerekek nevében is előre 
köszönjük és további jó rajzolást, hasznos időtöltést és 
felkészülést kivánok a következő Karácsonyi 
Rajzpályázatra. 
Éva néni 
(Baloghné Kovács Éva) 
  

      “Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl!” rajzolók
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      “Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl!” 

Fotók: Baloghné Kovács Éva



Kicsiknek, kicsivel nagyobbaknak, és egészen 
nagyoknak is mindíg jó mulatság jelmezbe öltözni. 
De vajon tudjátok-e, hogy miért és hogyan alakult 
ki a farsang szokása? Igen, akik arra tippeltek, hogy 
az emberek a régi időkben (a középkorban) is 
unták már februárra a hosszú, kegyetlen telet, 
azoknak igazuk van!  Hogy véget vessenek a 
télnek, megpróbálták elkergetni, így február elején 
beöltöztek ilyesztő öltözetekbe (BUSÓ 
jelmezekbe), és körbe járva a falvakban, 
ijesztgettek, mulattak, és legalább addig sem azon 
mérgelődtek, hogy mikor lesz már vége a 
nélkülözésnek, a kínzó hidegnek. Ez volt a Busó 
járás. Szalmabábokat készítettek, és küzdelmeket 
játszottak el. Számos idegen nép szokásai, 
különbözô vallások jellegzetességei honosodtak 
meg egyben az évszázadok alatt.  
Manapság már igen másként alakul ez az ünnep 
(is), főleg itt Amerikában, miután sok gyerek a 
Halloween jelmezét szokta felvenni, de mi mindíg 
 nagyon értekeljük az eredeti, magyar vonatkozású 

jelmezeket! Idén minden gyerek, aki beöltözött 
kapott ajándékot, de minket felnőtteket 
rendszeresen lenyűgöznek az újszerű, jó jelmez 
ötletek, mint például idén a lekvár, a pöttyös Túró 
Rudi, mindenki kedvenc meséje az Öreg Néne 
őzikeje, vagy éppen az olimpiai magyar úszócsapat 
kreációja!  
A farsang elmaradhatatlan velejárója a fánkevő 
verseny. Igen, tudjuk, hogy sokan nem is annyira a 
győzelem öröméért neveztetek be, de sokkal 
inkább azért, hogy jól teleegyétek magatokat az 
édes fánkokkal! Ilyenkor mi is egy kicsit 
engedékenyebbek vagyunk, mert ennyi nektek is 
jár a hosszú tél után!  
Hát lássuk, hogy sikerült- e legalább egy kicsivel 
hamarabb elűznünk a telet!  
(Torontáli Kati) 
 
Fűrész Gábor farsangi képei itt tekinthőek meg: 
https://picasaweb.google.com/
103727558738013514696/BoskolaFarsang2016

Itt a farsang, áll a bál!

2016. februárFotók: Torontali Kati és Fűrész Gábor

https://picasaweb.google.com/103727558738013514696/BoskolaFarsang2016
https://picasaweb.google.com/103727558738013514696/BoskolaFarsang2016


Amire több mint 700 napja – az előző bál napja óta – várunk, végre itt van! 

 A 2016-os bostoni Magyar Bál végre kartávolságnyira került.  Április 23. –ánál 
X-eljétek ki a naptárt, mert semmi más nem férhet ide, a Bál helyére! 

 Szeretettel hívjuk a résztvevőket. Fiatalt és lélekben fiatalt egyaránt  
várunk erre az elegáns bálra.  (http://bostonmagyarbal.com) 

 A helyszín a már jól ismert Needham-i Sheraton Hotel, könnyen 
elérhető az autópályákról és biztonságosan, könnyen parkolhatunk.  

 A Continental zenekar húzza a talpalávalót, amíg bírjuk a táncot. 

 Elsőbálosaink izgalommal várják a nagy napot és lelkesen készülnek a 
nyitótáncra.  

 A szekrényekben már mocorognak a szmokingok és az estélyik, kopognak a 
cipellők, izgágán szedelőzködnek a csokornyakkendők és puderfelhőt vernek fel 
lelkesedésdükben a pamacsok.  

 Remek cocktailok, ízletes vacsora, táncparkett, aukció, tombola.  

 Cserkészeink programja és kiállitása. 

 Gyertek és hozzátok el a barátaitokat is. Szeretettel várjuk az amerikai 
vendégeket is, a konferálás kétnyelvű lesz! 

 Támogassuk részvételünkkel a helyi magyar közösséget és a cserkészeket!

!

Végre!  

2016. február

!

!

http://bostonmagyarbal.com
http://bostonmagyarbal.com


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
                  
A Boskola Tanács 2014 márciusi és áprlisi ülésen megszavazta a Boskola Ösztöndíj 
kiírását. A pályázat feltételei a következők: 
 • Pályázhatnak az adott évben végzős középiskolai diákok. 
 • A Pályázó a Boskola diákja, és rendszeresen látogatja a Boskola óráit. 
 • A Pályázó kitölti az alábbi Adatlapot. 
 • A Pályázó rövid esszében (250-500 szó) magyar nyelven kifejti, hogy mit adott 

neki a Boskola. 
 • A kitöltött Adatlapot és esszét pdf formátumban eljuttatja a boskola@boskola.org 

címre április elsejéig. 
A pályázatokat a Boskola Tanács bírálja el, és választja ki nyertes pályázókat.  
A nyertesek fejenként maximum $500 díjban részesülnek, amelyet a Boskola évzáróján 
ad át az iskola titkára. 

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULT DIÁKOK 

Boskola Ösztöndíj

2016. február

 Adatlap 

 Név: 
 Cím: 
 Telefonszám: 
 Mely években látogatta a Boskola foglalkozásainak legalább felét: 
 Mely Boskolás (jelen vagy múltbélli) tanárok tanítottak:

SOK SIKERT !

Fotók: Facebook

mailto:boskola@boskola.org?subject=
mailto:boskola@boskola.org?subject=


Az úgy volt, hogy … sok hirdetés után, kialakult, hogy 
péntek estére jó huszonöten megszálljuk a Marshall 
Tomiék új házát, hogy teherpróbát tartsunk. Kibirta. 
Szóval jövőre többen kell menjünk megint 
kipróbálni...pedig még szombaton is érkeztek emberek, 
de a házigazdák csak mosolyogtak...  Bár nem sok hó 
volt, erős hidegben zajlott le a körzeti ŐV-képző eleje. 
Azután a végére a jó munkát látva még a zord idő is 
megenyhült… 

A körzet legtöbb csapatából érkeztek őrsvezetők vagy 
őv-jelöltek erre a fontos hétvégére. Azért kellett a 
képzést megnyitni a jelöltek számára is, mert vannak 
csapatok, ahol most, a JUBI éve után inkább jelöltek 
vannak, mint őrsvezetők.  Igy azután, New Brunswickról 
(10), Garfieldről (8), Wallingfordról és Bostonból (5-5) 

valamint New Yorkból (1) képviselő érkezett. A körzet 
trópusi csapatai (Washington és Florida) a nagy hideg 
miatt nem vállalták a megmérettetést, de Washington 
két héttel korábban maga is tartott továbbképzést és a 
Venice-i csapatnál nemrég járt a körzeti paracsnok 
hasonló ügyben. Igy a január-február mindenhol a 
fejlesztéssel is telt. 

Pénteken játékkal, ismerkedéssel kezdtük és egy rövid 
tábortűzzel, ahol mindenki adott egy nótát és elmondta 
legkedvesebb cserkészélményét. Nem kellett altató a 
sok messziről jött vándornak. Szombaton őrsökre és 
korosztályokra bontva folyt a képzés. Tanultunk a 
könnyű és nehéz gyerekekről, s hogyan lehet 
utóbbikból előbbieket varázsolni, majd megbeszéltük 
ezt a témát egy őrs szintjén is. A másik csoport ezalatt 
a rögtönzésről tanult, hogyan kell kimászni nehéz 
őrsvezetői helyzetekből és visszaszerezni a foglalkozás 
lendületét? Később a cserkészcélokról és módszerekről 
volt egy izgalmas jeopardy stilusú óra, majd a délutáni 

mintafoglalkozásra alakitottunk ki vendégŐV-kből és 
garfieldi őrsökből párokat. Az Ővk a maguk hozta és a 
helyszinen kapott anyagokból dolgozva összeraktak egy 
minta-munkatervet, amiben feladatuk volt, hogy annyi 
módszert és ötletet alkalmazzanak, amennyit csak 
tudnak. Remek programokat irtak, még a jelöltek is. A 
gyors de finom ebéd után, metsző hidegben hat autóval 
vágott át a karaván New Jersey-n és rohantunk be a 
finom meleg garfieldi cserkészházba, ahol már 
gyülekeztek az áldozatok... akarom mondani a helyi 
próbacserkészek.  

New York körzeti cserkész őrsvezetőképző hétvége, 2016 február 13-14, Garfield

2016. február
Fotók: Móricz Attila



Közös zászlófelvonás után, a Bodnár Gábor cserkészház minden zugát megtöltöttük őrsökkel és nagyon vidáman és 
gyorsan teltek el a 75 perces mega-őrsi foglalkozások. A senior vezetők és a KCSP ösztöndijasok megfigyelőkként 
dolgoztak. A zászlólevonásnál több őrs is vállalta, hogy legközelebb is az új, más városból érkezett vezetővel legyen, 
de amikor cserébe le kellett volna mondani az igazi garfieldi ŐV-jükről, előjött a helyi büszkeség és azt már senki 
nem vállalta...  A kiértékelés során délután sokat lehetett tanulni, majd forgószinpaddal folytattuk: ének, játék és népi 
hagyományőrzés volt a három állomás. Vacsora után pedig filmvetités (Emberebb ember, Debreceni TV, 2015) majd 
ennek a tutaj-témájához kapcsolódva hallottunk a vizicserkészetről és a tervezett nyári tutajtáborról, amire 
örsvezetőket és segédtiszteket is várnak New Hampshirebe. Este néhányan még rajzoltak a belülről is zuzmarás 
ablakokra, de jól aludtunk.  

Másnap reggel 8-as misére mentünk, ahol a harmincas csapatlétszámmal a helyi lengyel pap bácsinak is örömöt 
szereztünk...a délelőtt folyamán pedig további képzések folytak a Hét módszerről, a 12 – 13 éves őrs lelkivilágáról és 
egy jó kézművességgel zártunk. Reméljük, hogy mindenki vitt haza sok mindent, amivel a képzeletbeli ŐV-tarisznyáját 
megtöltötte. Köszönet a következő segítőknek: M.né Felsővályi Olga, Marshall Laci, M.né Huszti Márti, Marshall Tomi, 
Rudán Jani és Csenge (Budapest), Felsővályi Klára, Szilágyi Alexa, Kelemenné Bányai Bibor, Vámos István, Bányainé 
Gorondi Réka, Vargáné Pándi Réka, Eizen Fruzsina, Fábry Katalin .          

Jövőre folytatjuk! Jó munkát, 

Fogarasi Miki, Cscst.   New York, körzeti parancsnok 

2016. februárFotó: Torontali Kati

New York körzeti cserkész őrsvezetőképző hétvége, 2016 február 13-14, Garfield

A telet nem csak farsangi 
mulatságokkal, továbbképzéssel lehet 
elmúlatni, de egy jó kis disznótoros 
vacsorával egybekötött mulatsággal 
is. Mi ennek már mesterei vagyunk itt 
Boston környékén! Idén rendkívül 
sok szerencse sorsjegyet adtak el a 
gyerekek, és rengeteg ajándék kosár 
lett kisorsolva. A vacsorához való 
hurkát, kolbászt most is a New 
Jersey-ben ban lakó magyar hentesek 
biztosították, és mit ne mondjak,  jó 
forgalmat bonyolítottak ismét, mert 
sokan vettünk a hentesárujukból! A 
magyar szakács brigád, ami boskolás 
és cserkész közösségünk tagjaiból 
verbuválódott, ismét kitett magáért, 
hajnaltól kezdve sütöttek, főztek, 
hogy este mi  mind jóllakhassunk.  
Azért maradt helye a fantasztikus 
francia krémesnek, és meg egy kis 
pálinka után az én frissen műtött 
vállam is végre fájdalom mentesse 
vált másfél órára, így még táncolni is 
tudtam !

Disznótoros vacsora - 2016. február 13

Takács Dénesék népi tánc előadását mindíg lenyűgözve nézzük, és jókat 
éneklünk a zenét szolgáltató Horváth Trióval.  
Ez is egy olyan ünnep, amelyen minden korosztaly képviselteti magát a 6 
hetes ujszülöttől kezdve, az ugyancsak ifjoncként táncoló nyolcvan 
évesekig. 
Jó buli volt, a kegyetlen hideg idő ellenére! (Legalább nem kellett 
hűtőtáskát hozni a hurkának, mert pár perc alatt megfagyott a kocsiban! 
       Torontáli Kati



Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Lassan hátunk mögött tudhatjuk az idei nem túl vészes telet, s 
tervezhetjük a tavaszi programokat. Télbúcsúztatóként egy jó kis 
csapattábort ajánlunk,  majd márciustól a házi és körzeti 
szavalóversenyeken való részvételt.  Ne felejtsük el 
megünnepelni Március 15-ét  és az elsőbálozóinkat az április  
Magyar Bálon! 
 
Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne 
maradjon le a fantasztikus élményekről,  amiket ezek a 
programok nyújtanak!

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - IDŐPONTOK 

Téli Csapattábor: Február 27-28  
Peabody Mill Environmental Center (Joe English Reservation) Amherst, NH  
1956-os eseményeink tovább gyűrűződnek e táborunk alatt is. Erre minden nagycserkészünket és 
őrsvezetőnket várjuk, azaz 10 éves kortól.  
 
Házi és körzeti szavalóversenyek: Március 3, Április 2  
A helyi szavalóversenyen mind a kiscserkészek, mind a nagyok elmondhatják a szabadon választott 
és a kötelező verseiket. A kiscserkészek és a nagycserkészek külön szavalnak. Korcsoportonként az 
első három helyezett jut tovább a nagycserkeszéktől. A döntő április 2-án, New Yorkban lesz. 

Március 15-i ünnepség: Március 19, 20  
Az 1848-as szabadságharcra két helyszínen és időpontban is emlékezni fogunk. Az ünnepség a 
Sacred Heart Parish-ban lesz március 19-én, délután 1/2 3-kor.  A műsort a Boskola diákjai adják.  
Másnap, 20-án, a Prudential Building-ben a Petőfi szobornál lesz koszorúzás  

Ösztöndíj: Április 1  
A Boskola Ösztöndíj beadásának határideje: április 1. 

Magyar Bál a cserkészek javára:  Április 23
Mindenkit szeretettel várunk a cserkészet javára szervezett bálra a Needham Sheraton Hotelben. 
Bővebb információ a postán jön, illetve a www. bostonmagyarbal.com címen található.

2016.. február

TÉLI SZÜLINAPOK:
DECEMBER: BOYLE, ÁDÁM, BURBECK 

JAMES, FELCSUTI DANIEL, GYURCSÁN 

IZABELLA, HEGEDŰS ROLAND, KHAN-
KISS NORA, KONCZ ATTILA, KUN 
JULIANNA, MAROSFŐI ANNA, VINCE, 
ZITA, MIHÁJLOVITS LILI, MÓRICZ 
ÁBEL,PITLIK VIKI, RÁCZ-KOZUMA 
HANNA ,WATER ZSÓFIA, WILDE JANE, 

WITH SAMI

JANUÁR: CSER DÁVID, CSERNYI KATA, 

ECHANIZ ZSÓFI, GYURIS BENCE, 
JACOBS KARA, MÓRICZ SIMON, 
MOULIN ANDRE, MÜLLER LILI, OLLAND 

GABRIEL, SANDY-ROCHE KAMILLA,, 
SCHNEIDER ÁDÁM, SCHWEIER ELLA, 

TORONTÁLI LILLA , TÓTH ANDERSON

FEBRUÁR: GYURCSÁN ROBI, LABONTE 

AYDEN, LOH LILLIANA, MENYHÁRT 
LILLY, MEZEI JÓNÁS, MÜLLER VILMOS, 

OLLAND MARIE, RASMUSSEN ANNA, 
SOLTI GYUSZI

BOLDOG  
SZÜLINAPOT!!!


