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 SÜN BALÁZS

Ebben a nyári szünet előtti számban a februári szám óta eltelt eseményekről olvashattok, láthattok képes 

beszámolókat.  Ha jól megnézitek a címekben szereplő dátumokat, észrevehetitek, hogy bár hivatalosan csak 

minden második szombaton vannak foglalkozásaink, szinte minden köztes hétvégén volt valamilyen 

boskolásokat, cserkészeket érintő programunk. Rögtön március elején Lackfi János, költővel töltöttünk egy 

kellemes napot,  s még egy verset is írtunk közösen az irányításával. A téli portya idején kegyes volt hozzánk 

az időjárás, havat is szolgáltatott a kellemes szabadtéri programhoz. Ahogy illő, a márciusi ünnepségen is 

felléptünk, s büszkeséggel töltött el bennünket a gyerekek szereplése.  Akárcsak az Anyák napi kedves műsor. 

Nem felejthetjük el megemlíteni az egyik legsikeresebb programunkat, a Hagyományőrző Napot sem, s a 

Föld Napja alkalmából indított kezdeményezést; s végre egy helyen láthatjuk az idei Kőrösi ösztöndíjasunk által 

készített bábokat. Szavalóverseny, szendvicsverseny, biciklitúra, jurta tábor, akadályverseny, 
cserkész továbbképzés mind-mind egy érdekes téma, amikről olvashattok, vagy képekben gyönyörködhettek 

ebben a számban. Természetesen, a tanév végén a búcsúzások sem maradhatnak el, s az idén is elköszönünk 

egy-két kedves tagunktól, akiknek gondolataival is megismerkedhettek.  

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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Polgár-Turcsányi Mariann
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 Lackfi János, költő látogatása a Boskolában - 2017. március 4.

2017. májusFotók: Polgár-Turcsányi Mariann

A Boskolában sokat szavalunk. Van 
szavalóverseny a cserkészeknél, tanulunk 
mondókákat a oviban, ünnepélyeken 
mondjuk el Ady, Petőfi híres verseit. Nehéz 
megtanulni, nehéz elmondani őket szépen, 
de mégis csináljuk, mert a vers a 
magyaroknak nagyon fontos. Ez a csodálatos 
nyelv, amit olyan nehéz megtanulni, ha nem 
Magyarországon élünk, gyönyörűen zeng a 
verseiben. Annyira szépen, hogy még azok is, 
akik tökéletesen beszélik választott hazájuk 
nyelvét, néha úgy gondolják, hogy talán a 
fordítás szebb, mint az eredeti. 
Lackfi János, aki a Boskolába látogatott 
márciusban, igazi magyar költő. Olyan, aki 
verseket ír, amit szavalhatunk, aki verssé 
fordítja idegen országok költeményeit. Ír 
verset gyerekeknek, felnőtteknek, ír 
vicceset, szomorút, és nem olyan költő, 
akiket mi eddig ismertünk. Nem halt hősi 
halált, nem élt a régi időkben, hanem itt él, 
most, velünk,neki magának is gyerekei 
vannak és ha új verset ír, olvashatjuk a 
Facebook-on. 
Ellátogatott minden csoportba, mindenhol 
megmutatta nekünk, mit tud a vers. Tud 
szólni egyszerre a gyerekekhez,a szüleikhez 
és még a nagymamához is. Megmutatta 
nekünk, hogy nem boszorkányság az egész, 
mi is képesek vagyunk verset írni. 
Lackfi János Magyarországon híres 
költő.József Attila díjat kapott, tanít és 
fordít. De verseit nem csak akkor 
olvashatjuk, hogy ha Magyarországra 
látogattunk. Elérhetők saját Facebook 
oldalán,vagy a Magyar Elektronikus 
Könyvtárban. 

Mátyás Mónika
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János saját versét olvassa fel.

A közösen alkotott mű előadása

Milyen ? Mi ? Mit tenne ? Bármilyen szó Alkotásaink

nyájas 
heves 
törött 
laza 
lassú 
bohó 
mohó 
szaros 
véres 
büdös 
édes 
ízes 

tehén 
ökör 
tévé 
köcsög 
kávé 
gyerek 
malac 
zsiráf 
főnök 
lóláb 
bolha 

szaladna 
vakarna 
sietne 
mozogna 
hortyogna 
tunkolna 
etetne 
nyomulna 
falazna 
gyógyulna 
ugatna 
piszkálna

tovaszáll 
szalonna 
messze ér 
lótetű 
belefér 
tekintély 
fogat mos 
NDK 
vörösbor 
rágódik 
Elemér 
éjszaka 
gyönyörködik

A világ egy laza köcsög,  
vakarna, de nem éjszaka. 
———————————- 
A világ egy mohó főnök, 
falazna, de nem tovaszáll. 
——————————— 
A világ egy heves gyerek, 
sietne, de nem gyöngyözik. 
——————————— 
A világ egy ízes kávé, 
ehetne, de nem Elemér. 
——————————— 
A világ egy véres lóláb, 
ugatna, de nem szalonna 



2017. május

Téli portya - 2017. március 12.

Fotók: Móricz Attila

Peabody Mill Environmental Center 
Amherst, NH



      Március 15-i ünnepség - 2017. március 18 és19.

2017. május

Gyerekhuszárok a Boskolában 

A márciusi ünnepi műsor tervezésénél az volt a legfontosabb célom, hogy a gyerekek igazán 
beleéljék magukat a szerepükbe, hiszen a színpadon megjelenített karakterek olyan fiatal 
huszárgyerekek voltak, akik korban nagyon közel álltak a boskolás huszárokhoz. Csakhogy 
ma már közel kétszáz évesek lennének ők, akiket a gyerekek életre keltettek piros vagy 
zöld, ferdén félretolt huszárcsákókkal a fejükön. 

A Himnusz után Mihajlovits Lili volt az ünnepi műsor indítója és szavalatával szó szerint ő 
volt most Petőfi Pacsirtája. 

Fogarasi Kristóf egyedülálló ünnepi beszédében a saját gyerekkori élményeit osztotta meg, 
amikor ő maga lehetett huszár, rajzolt bajusszal és csákóval – és azt, hogyan nyert később 
értelmet számára az ünnep. 

A műsor alatt a cserkészek rendületlenül, szó szerint ájulásig álltak hűségesen a zászlók 
mellett. 

Gárdonyi László zongorajátékában különleges ajándékot kaptunk, hiszen a 48-49-es 
forradalom tiszteletére írt saját szerzeményét adta elő. Zenei élményként Khan Lilla 
hegedűjének húrjairól csendült fel az Erdélyi verbunkos, Szokolay Sophia is gyönyörű 
hegedűjátékkal gazdagította a műsort. Majd Rácz-Kozuma Hanna tiszta, csengő hangján szólt 
az Esti ima a hősök tiszteletére. 

Amíg a zenei előadások zajlottak, a gyerekek a templom padjain ülve izgatottan várták, hogy 
színpadra lépjenek és a gyerekhuszárokat a nyolcszögletű templom falai közé idézzék. 
Életrajzi ihletésű történeteken keresztül ismertük meg az életüket, Petőfivel, Bem apóval és 
Kossuthtal együtt, akiről Orosz Sára olvasott fel egy tréfás anekdotát. 

A műsor megkoronázásaként Rácz Lívia vezetésével az egész ünneplő közönség együtt 
zengte Gábor Áron rézágyúját és Kossuth Lajos üzenetét. 

Nagyon büszke vagyok a gyerekekre: Gyurcsán Krisztiánra, Olland Gábrielre, Walker 
Eszterre, Walker Hannára, Beacom Dömötör Ilonára, McPhearson Kingára, Fogarasi 
Bencére, Torontáli Virágra, Marosfői Annára, Mihajlovits Lilire, Mihajlovits Bálintra, Khan 
Lillára és Rácz-Kozuma Hannára. 

Nem pihentük sokáig, vasárnap volt ugyanis a Prudential Centerben a Petőfi emléktábla 
koszorúzása, ahol folytattuk a megemlékezést. Az ünnepnapot nemzeti színekkel díszített, 
élő koszorúval, klarinétjátékkal, Madách és Wass Albert költeményeivel és egy egészen 
különleges, sok generáción átörökített dallal tiszteltük meg. 

       Bognár Erzsébet, Orosz Sára



Március 15-i ünnepség - 2017. március 18 és19.

2017. májusFotók: Botos Fruzsina

Petőfi Sándor “Pacsirta szól” versét Mihajlovits 
Lili szavalta

Gárdony László dzsessz zongoraművész, a 
Berklee College of Music professzora “1848 
március” című saját szerzeményét adta elő.

A Boskolás óvodások népi játékokat adtak elő 
Varga Emese és Rezes Adrienn vezetésével.

Szokolay Sophia, a New England Conservatory 
hallgatójának hegedűjátéka: Fritz Kreisler: 

“Recitative and Scherzo” és Johannes Brahms 
“Hungarian Dance, no. 5”.

Boskolás diákok (Bognár Erzsébet csoportja) 
“A szabadságharc ifjú hősei” műsora Orosz 

Sára, Kőrösi Csoma Sándor Program 
ösztöndíjas közreműködésével.

Khan Lilla erdélyi verbunkost játszott hegedűn.

Gárdony László zongorajátéka – saját 
szerzemény, “Revolution”.

Szabadságharcos dalok éneklésével zártuk a 
műsort.

“Esti ima” – Rácz-Kozuma Hanna éneke.

A közönség élvezeettel hallgatta az ünnepi 
műsort

Fogarasi Kristóf cserkészvezető szívhezszóló 
ünnepi beszédében elmondta, mit jelent számára 
gyerekkora óta résztvenni a nemzeti ünnepeink 

alkalmából rendezett megemlékezéseken.

Koszorúzás a Petőfi Emlékplakettnél

1848. március 15. emlékére



Cserkész őrsvezetőképző hétvége - NY, 2017. március 25-26.

2017. májusFotók Hier Lydia, Móricz Attila

"A jó nevelő örök tanuló, s azonnal fölismeri, ha nálánál különb tanítványra talál." /Pilinszky János/ 

A cserkészetben nem véletlenül fordítanak kiemelt figyelmet az utánpótlás kinevelésére. Hiszen 
ezek a gyerekek adják az egész mozgalom leglényegesebb részét. Ahol jó őrsvezetők vannak, oda a 
cserkészek szívesen járnak vissza. A cserkészet sikeressége főleg rajtuk, és nem a magasabb rangú 
vezetőkön múlik. 

A New York-i cserkészkörzetben most hétvégén tartottak őrsvezető képzést, ahol a helyi 
cserkészekkel is találkozhattak a körzet különböző városaiból érkező őrsvezetők és őrsvezető-
jelöltek. 

A hétvége célja az volt, hogy a már meglévő tapasztalataikat gazdagítva szerezzenek még több 
tudást a vezetésről és közben egymással is ismerkedjenek, összebarátkozzanak. A szervezett 
kapcsolatoknál ugyanis mindig sokkal nagyobb ereje van személyességnek. A legközelebbi ilyen 
eseményen ezek a fiatalok már barátként üdvözölhetik egymást, ezt a fajta találkozást pedig 
mindenki igényli. Végső soron a szervezetet is az ember-ember közti személyes kapcsolat teszi 
élővé, működőképessé. 

Azon túl, hogy az idősebb vezetőktől és egymástól is tanulhattak, igazi közösségi élményt 
szerezhettek az együtt töltött két napban. A közös tanulás, játék, imádság, ének és egymás 
megismerése ilyen rövid idő alatt is feltámaszthatja bennük az összetartozás érzését és azt az 
igényt, hogy együtt hasznos és jó dolgokat tehessenek a magyarság megmaradásáért. 
           Orosz Sára



Fotók Hier Lydia, Móricz Attila 2017. május

Cserkész őrsvezetőképző hétvége képekben



2017. május

Cserkész őrsvezetőképző hétvége a körzeti parancsnok szemével

Idén tavasszal ismét sikerült összetrombitálni a csapatokat: Wallingford, Boston és Garfield után most a new 
yorki csapatok vendégei voltak az őv-k és őv-jelöltek. Utóbbiakat azért hívtuk meg, mert számos csapatban már 
segédŐV-ként is beállnak és az őrsvezetővé válást jelentő Dobó és ŐV táborok közé kellett egy körzeti képzés 
is. 

Közel ötven ŐV-ŐVJ jött el, ami az utóbbi idők legerősebb érdeklődésének és a jó, központi new yorki 
helyszínnek köszönhető. Nagy öröm, hogy idén a körzet minden csapatából érkeztek és rendkívüli, hogy egy 
öttagú floridai csapat is fel tudott jönni. A Törzset körzeti csapataink legjobb vezetői adták. 

A zászlófelvonás után egyből jól összekevert őrsökbe kerültek a tagok. Először a jó őrsi foglalkozás ismérveiről 
tanultunk, sok példával, játszva. Ezek után az őv-jelöltek forgószinpadon vettek részt (kiscsoport-vezetői 
tulajdonságok, népdaltanítási és játéktanitási metodika, és kiscserkész nyelven való kommunikáció). Ezalatt az 
őv-kkel az előfeladatként feladott mintafoglalkozásaik tervét nézte át egy másik csapat. A délutáni new yorki 
rendes cserkészfoglalkozás nagyon érdekesen nézett ki, mert az ideérkező helyi tagokat ötven ŐV-korú vidám 
arc fogadta. A zászlófelvonáson három oldalon vendégek álltak és gyorsan összebarátkoztak a helyiekkel.  

A cserkészetet négy harmincperces blokká alakítottuk. Ebből háromban mindíg másik ŐV-ŐVJ páros 
foglalkozott a tagokkal. Amíg egy páros vezetett, addig egy másik páros figyelt és jegyzetelt magának. Az éppen 
nem cserkészkedők kiscsoportos foglalkozáson tanultak egy, a mai korban fontos témáról: a gyerekzaklatásról 
(bullying). A foglalkozások alatt csaknem szétesett a Ház: sok helyen sok minden zajlott, nagy volt a hangulat. 
Hamar eljött a közös fotó és gyerekektől való elbúcsúzás ideje.  Utána megbeszéltük a tanultakat. Ezután egy 
cserkész témájú kincskeresésen (scavenger hunt) kerestek és találtak csokikat a cserkészkérdések megfejtői.  

Este cserkészmisére mentünk a közeli St. Joseph templomba, ahol Csete Iván atya, maga is cserkésztiszt, beszélt 
nekünk a feladatainkról. Jól hangzott a templomban a zsoltár, az utcákon pedig a vidám egyenruhás csapat 
népdaléneklése, sokan meg is fordultak utánunk. Vacsora után Jankura Kriszti egy 13 éves szemszögéből mesélte 
el a tábortűznél, miért is jó a NY körzetben cserkésznek lenni. Sokan magukra ismertek. Az őrsi számok a NY-i 
körzeti események paródiái voltak, szellemesen, nagyon jó hangulatban. Takarodó előtt volt mód szabad 
beszélgetésre, ismerkedésre, de kézimunkára is (csodaszarvasos könyvborítók és klassz kulcstartók készültek).  

Vasárnap katonás reggeli torna volt egy tartalékos vezetőnk jóvoltából, majd beszélgetések a jó időbeosztásról, 
a nehezen kezelhető, figyelmetlen vagy magyarul gyengén beszelő tag őrsbe illesztéséről (eljátszottuk, hogyan 
lehet mandarinnal is foglalkozni, ha narancsokra készültél fel). Egy őrsvezetői kellékek listájáról (ŐV checklist) is 
hallottak a tagok. Hatalmas játék következett ezután a Central Parkban, a Metropolitan Múzeum melletti füvön, 
amit arrajáró turisták is fényképeztek... ez egyben játéktanítás is volt. Visszaérkezve a Házba, a fiú- és 
leánycserkészek csoportokra válva egy női és egy férfi vezetővel gondolkoztak azon, hogy milyen különleges 
értékek vannak mindkét cserkészetünkben, amikre jó odafigyelnünk a közös próbarendszer, ŐV tábori képzés 
és vegyescsapataink korában is. Utolsó nagy témaként pedig a csapaton belüli vezetőkkel és egymással való 
kommunikációról beszélgettünk, megnézve, hogy egy információs sorozatban kinél, hogyan és miért akadhat el 
egy kézről-kézre adott narancs... Vasárnap közös lapokra írták fel az ŐV-k, hogy ki mit visz haza, mint 
legfontosabbat és az oklevél kiadásokkal véget ért egy jól sikerült hétvége. Reméljük jövőre is ilyen remek lesz. 
Köszönet a vezetői szolgálatért, a KCSP-sek segítségéért és a new yorki csapatok vendégszeretetéért. 

Fogarasi Miki cscst.  
KMCSSZ, New York-i cserkészkörzet



       Szavalóverseny - 2017. április 1

2017. májusFotók Gyurcsán Feri

 
Szavaló cserkészek 

Amikor a házi szavalóversenyen ültem, nem is 
gondoltam, hogy néhányan mennyire meg fognak 
lepni. A kicsik között volt olyan, akinek a versét 
nem voltam képes vigyor nélkül hallgatni, annyira 
aranyos volt. A nagyok között, pedig igazi, komoly 
remekműveket is hallottam. Külön tetszett, hogy 
sok felnőtt is mondott verset, így – annak ellenére, 
hogy csak két rövidke vers volt épp a zsebemben 
– én sem maradhattam ki a mókából. 

Örülök, hogy láttam, milyen komolyan vették a 
gyerekek a feladatot és milyen példaadóan állt oda 
néhány cserkész vezető is a színpadra. Vagy elé. 

A kedvencem – amivel talán nem vagyok egyedül 
– a Gyurisék voltak az ő verspárosukkal.  
Szuper ötlet volt.   Orosz Sára

Gratulálunk a díjazottaknak! 
 
5-6 évesek:   
Koncz Aranka,  Cserny Kata 

7-8  évesek:  
Khan Nóra, Walker Miki, Gombos Henrik 

10-12 évesek   
 Mihajlovits Márk, Rácz-Kozuma Emma, Walker Eszter 

13-15 évesek:   
Rácz-Kozuma Hanna, Mihajlovits Bálint 
Beacom-Dömötör Ilona 

16-20 évesek:  
Mihajlovits Lili, Gyurcsan Izabella, Gyuris Bence 

21 év felettiek:  
Fogarasi Kristóf, Orosz Sára, Rácz Livia, Mező Kornél  
 
Külön díj:  
Szabo Zsuzsa néni , Gyuris Viktor  és Bukur-Dóczy 
Krisztina



       Szavalóverseny - 2017. április 1

2017. május
Fotók Gyurcsán Feri

 Szabó T. Anna:  
 A férfi, ha… 

A férfi, ha negyven, még győzi erővel, 
a férfi, ha negyven, a csúcsra kiáll, 
a férfi, ha negyven, még jól bír a nővel, 
még fess, ha nem alszik, és friss, ha piál.  

A férfi, ha negyven, még állja a harcot, 
és tiszta az inge, a homloka fény, 
és ránca a sármja, ha nézik az arcot, 
és lámpa van hű szive legközepén.  

A férfi, ha negyven, az élete rendben, 
még nem tökörészik, és nem kapuzár, 
nem bízik a földi s az isteni kegyben, 
mert veszt, aki áll és veszt, aki vár.  

A férfi, ha negyven, már tudja a pályát, 
és futja az útját, és hajtja magát, 
s csak módjával szidja a más anyukáját, 
ha úgy kezelik, mint az automatát.  

A férfi, ha negyven, már önmaga szobra, 
de érzi, ha vicces a szónoki póz, 
és tudja, amit tud, s nem veri dobra, 
a semmiben, csendben ringva hajóz.  

A férfi, ha negyven, az élete játék, 
és tétje a hit meg a hír meg a név, 
de tiszta a sor, míg tiszta a szándék, 
a férfi, ha negyven, még fűti a hév. 

  Lackfi János:  
  A nőci, ha negyven 

A nőci, ha negyven, még gondos a sminkje, 
a nőci, ha negyven, aligha riszál, 
a nőci, ha negyven, már taxikat int le, 
és áll körülötte az éjjeli bál.  

A nőci, ha negyven, a ráncai szépek, 
és lányos a lába, hisz fitneszezik, 
ügyel vonalak, szinek egyvelegére, 
és ötletes öltözetek övezik.  

A nőci, ha negyven, még beste a teste, 
a lánya kamasz, vele harcol erőst, 
még könnyeden ébred, elalszik az este, 
s útjára bocsátja a reggeli hőst.  

A nőci, ha negyven, beszéde a pajzsa, 
és rendezi vígan a környezetét, 
már bomlik előtte jövő kusza rajza, 
s múltjáról is egyre kitisztul a kép.  

A nőci, ha negyven, biztos hely az űrben, 
vevő a humorra, de el nem alél, 
bár vágyai vannak, nem vágyik el innen, 
nem húzza a csőbe a szoknyapecér. 

A nőci, ha negyven, savanyíthat uborkát, 
hümmögve idézed a gondolatát, 
és összedob este egy isteni tortát, 
és rendezi újra zilált csapatát. 

A nőci, ha negyven, már támasz a bajban, 
körötte pörögnek a lét körei, 
és úgy megy az utcán, mint penge a vajban, 
s nem bánja, ha medve, ki átöleli.

Gyuris Viktor előadásában:Bukur-Dóczy Krisztina és
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Hagyományőrző Nap - 2017. április 8.

Fotók:  Polgár-Turcsányi Mariann

Különleges Hagyományőrző Nap 

Az idei Hagyományőrző Napot az eddigiektől eltérően szerveztük. 
A megszokott kézműves technikák kipróbálása, az autentikus élő magyar népzene és tánc mellett tavaszi 
népműves vásárt tartottunk. 
Ezutóbbi különlegessége, hogy a Magyarországon található Nádudvari Népműves Iskola diákjai és tanárai 
munkáiból tudtunk kiállítást szervezni, aminek anyaga egyben megvásárolható is volt. Meghívott vendégünk, 
Kovács Attila, elismert világbajnok cipész mester pedig az ország minden tájáról gyűjtötte össze a 
kézműves asztalok hagyományos alapanyagait. (Vessző, íróka, méhviasz, stb) 
Az apukákból álló szakács csapat dicséretre méltó lángost és hideg gyümölcslevest készített, ami mellett 
ízletes gulyás leves is az asztalra került. 
A vásárban résztvevők sok esetben New Jersey,  New York térségéből érkeztek, hajnali 3-4 órai indulással, 
ennek ellenére jókedvűen dolgozták végig a napot. 
A színvonalas zenéért az Életfa együttest, a tánctanításért Nagy Ildikót és Gorondi Rékát illeti a köszönet. 
Mindannyiunk örömére évről-évre egyre több látogató érkezik a programra. Ha fárasztó és hosszantartó is 
a sok szervezés, készülés, de a végén mindig azt látom, hogy megéri. Olyan szép és gazdag a magyar kultúra, 
hogy érdemes megőrizni, továbbadni és büszkén megmutatni, terjeszteni más nemzetiségek fele is! 

Varga Emese
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Hagyományőrző Nap - 2017. április 8.

Fotók:  Polgár-Turcsányi Mariann

A hagyományőrző nap sikeréhez 
sokan hozzátették az önzetlen 
é s o d a a d ó , ö n k é n t e s 
munkájukat, de a Varga Emese 
neve biztosan felkerülne a 
dicsőségfalra. Ha lenne ilyenünk.



Föld Napja - 2017. április 22.

Torontáli Kati, aki évek óta mindenféle módon a 
környezet védelmén dolgozik, idén új akcióba kezdett. 
Megelégelve az utcákon a hó alól kiolvadó szemét 
látványát, kihívás elé állította Facebook-on elérhető 
barátait. Felkért mindenkit, hogy legalább 1 zacskó 
szemetet szedjen fel egy közterületről, majd 
fényképezze le magát és a fotóját a Facebook-on 
posztolva kérje fel további barátait ugyan erre. A 
kihívas remekül indult, két hét alatt a Föld Napjára 
már az eddigi elérhető számítás alapján legalább 230 
papírzacskónyi szeméttel lett tisztább a Földünk! 
Persze, még milliárdnyi szemét van mindenhol, ezért 
itt is próbáljuk népszerűsíteni a kezdeményezést. 
Többen is gumikesztyűt és papírzacskót ragadtunk, 
és meglepődve tapasztaltuk, hogy az eddig tisztának 
vélt városunkban mennyi szemetet találtunk!  
A mellékelt képeken a Torontáli Katitól kapott pólókat 
viseljük, amire az van ráírva, hogy a Föld az egyetlen 
hely, ahol élhetünk. Szóval védjük Őt!  
Mint tudjuk, a magyarok tiszta és szorgalmas 
emberek, hova tovább a cserkész testben és lélekben 
is tiszta…..
Ez az akció azért is remek kezdeményezés, mert 
nem ismer határokat, azaz akár  Magyarországon is 
folytatható. Szóval kérünk benneteket, hogy háláljátok 
meg Föld Anyánknak a gondoskodását, és segítsétek 
Őt megtisztulni az emberek által termelt szeméttől!  
Köszönjük!

2017. májusFotók: Torontali Kati, Kertész Kinga, Ranalli Vera



   🚲  Tekerő Cserkészek  🚲  Cape Cod 🚲  2017. április 29 -30  🚲  

2017. május
Fotók: Orosz Sára, Móricz Attila

🚲  🚲  🚲  🚲  🚲  🚲  🚲  🚲   
 
Tekerő cserkészek 

Április 29-én tizennégy fős legénységgel elindult 
a biciklis karaván Cape Codra, megnézni, milyen 
egy tábortűz az Atlanti-óceán partján. Az ötven 
százalékos móriczságú csapat ragyogó időben 
taposhatta a drótszamarakat, és énekelhette a 
magyar népdalokat a szembe jövő amerikaiak 
nagy gyönyörűségére. Egy ott alvás után, április 
utolsó, szintén egészen szép napján indultunk is 
haza. Miután leadtuk a bicikliket és beültünk az 
autóba, eleredt az eső. Szerencsére az autón 
van szélvédő és ablaktörlő. A biciklin ugyanis 
nem volt. Képzeljétek, mi lett volna, ha azon 
ülve ér el az aznapi csapadék?! Megúsztuk. 
Remek, élménydús, sűrű hétvégén vagyunk túl. 
Menjetek jövőre is! 

Orosz Sára 

🚲  🚲  🚲  🚲  🚲  🚲  🚲  🚲
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Anyák Napja - 2017. május 6.

Fotók: Polgár János

Legszebb ünnepeink egyike az Anyák Napja, ilyenkor minden az Anyukákról, Nagymamákról szól.  A boskolás 
gyerekek, picik és nagyok egyaránt izgalommal készülődtek e nyüzsgő, mozgalmas reggelen.  A fellépő 
gyerekek örömmel szavaltak, énekeltek, táncoltak és adták elő színdarabjaikat. Mindig jó érzés látni a 
meghatódó anyukákat, nagymamákat, akik büszkén hallgatják, nézik gyermekeik, unokáik műsorát.  A program 
végén virágokkal kezükben,   élményekkel teli szívvel távoztak az ünnepeltek.Az idei Kőrösi program 
gyakornoka, Orosz Sára pedig szenzációs bábelőadással lepte meg a közönséget. 
Természetesen a cserkészek is megtartották a hagyománnyá vált anyák napi szendvicsversenyüket, amit a 
finom fagyizás követett.  Apukák és gyerekek egyaránt kitettek magukért. A sok szép szendvicses tálról készült 
fotókat ezúton osztjuk meg veletek. 
Köszönet jár a tanároknak, szülőknek, cserkészeknek a szép és emlékezetes nap sikeres lebonyolításáért! 
 Varga Emese



Anyák Napja - 2017. május 6.

2017. májusFotók: Polgár János

A szendvicsverseny nyertes alkotásai és alkotói

Az elmaradhatatlan szendvics 
verseny, amelyben a résztvevő 
apukák és a gyerekek készítik a 

szendvicseket, s az anyukák 
fogyasztják el.
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Fotók: Bruce Kozuma, Móricz Attila

Ezen a hétvégén a csapat idősebb 
fele Fillmore-ban volt az Akadályversenyen, a kicsik pedig a Jurtatáborban hadakoztak a besenyők ellen! 

Az akadályversenyen három körzet csapatai (összesen 300 cserkész) mérték össze tudásukat 
cserkész feladatokban és az éves téma ismeretében, ami az idén Kőrösi Csoma Sándor élete volt. 

A nagyok a verseny végén kicsit fáradtan, de vidáman integetnek a kicsiknek a fenti képen. 

Boston-Boston-ton-ton-ton! 

Köszönet Bruce Kozumának, és Móricz Attilának a fotókért a hosszú vezetésért. 
Mindenki nagyon jól érezte magát és egy leány őrsünk - a wallingfordiakkal vegyes csapatként - második 
díjat nyert!

AKI - Fillmore, NY - 2017. május 27-28.
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Badics J
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Orosz S
ára 

képriportja 
Kiscserkész Tábor, 2017. május 27-28  

Otter River State Forest



2017. május

Boskola Ösztöndíj - Badics Juli pályázata

Fotók: Facebook, Fűrész Gábor

A Boskola 2014-ben alapított ösztöndíjára az idén egyedül a végzős Badics Júlia  
nyújtott be pályázatot, s a Boskola Tanácsa $500 ösztöndíjjal jutalmazza.  
Köszönjük a kedves szavakat, amelyek megerősítenek bennünket abban, hogy érdemes a gyerekekért 
dolgoznunk. 

Kiskorom óta nagy szemekkel néztem az anyukámat ahogy elővette gitárját és mosolygó 
zeneszóval elindította a reggeli órákat. Közelről figyeltem ahogy a két nővérem belelendült a 
szombati napokba és titkosan vártam, hogy én is hasonló örömet szerezzek a magyar 
társaságban. Ahogy idősödtünk, változtak a tanáraim; Emesétől átirányított a Mariann új és 
érdekes órákra. Gabi néni osztályán lassú vonalakkal gyakoroltuk a magyar folyóírást és törtük 
fejünket az akkoriban hihetetlenül komplikált nyelvtannal. A barátaimmal sugdolóztunk óra 
közben és az asztal alatt üzeneteket küldtünk hajtott papírokban. Ildi óráján szebbnél szebb 
kézműves munkákat készítettünk, és dalokkal felvidult a hangulat. Bogi híres szerepléseire 
beöltöztünk és nagy bajszokkal előadtunk számtalan történelmi darabot.  

A Boskola körbe vett barátokkal. Évről évre felhúztuk a fehér sündisznós pólót és mosolygó 
arccal beálltunk az iskola képre. Ebben a közösségben nőttem fel és boldog emlékek maradnak 
velem, ahogy visszanézek a elmúlt tizennégy évre és felkészülök az egyetemi életre.  

Az a magyarság, amit a szüleim a Boskolával együtt ápoltak bennem, örökre velem marad és 
továbbítani fogom a jövőbeli gyerekeimnek. A közeli barátságok összetartása, erős nyelvtudás 
fejlesztése és magyar kultúránk továbbítása egy különleges nézőpontot adott nekem a Boskola 
évek során. Sokszor az amerikai barátaim nem értették, hogy miért voltak a hétvégéim elfoglalva 
magyar programokkal, de ahogy idősödök egyre jobban látom, hogy milyen fontos megőrizni a 
magyar gyökereimet.

A Boskola és a cserkészcsapat végzős diákjai

Badics Júlia 
University of  Vermont Rasmussen  Anton

Romhányi Réka 
Kent State University
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Bábisztán lakói - Orosz Sára bábjai

Fotók: Orosz Sára
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!

A bábkészítés kulisszatitkai 

Fotók Orosz Sára, Gyurcsán Feri, ?

Egy múltbeli és talán egy jövőbeli bábos találkozása és távozása

Talán kevesen tudjátok, hogy a bölcsődét vezető 
Bardócz Orsi bábszínházas múlttal is rendelkezik.  
Arra pedig bizonyára senki nem gondolt, hogy az 
előző oldalon bemutatott bábok készítője, Orosz 
Sára bábos háttér nélkül érkezett hozzánk.   
Érdekes találkozás, ami talán egy jővőbeli kapcsolatot 
alapoz meg azáltal, hogy mindketten a Boskola 
közösségének tagjai voltak, s remélhetőleg maradnak 
azután is, hogy mindketten visszatérnek 
Magyarországra. Búcsúzó szavaikat a következő 
oldalon olvashatjátok.

Örülünk, hogy velünk voltatok, köszönjük a munkátokat.  
Sok sikert a továbbiakban! Visszavárunk benneteket!
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      “Búcsúzó”

Kedves Boskolások és Cserkészek és 
m i n d e n k i , a k i v e l i t t 
megismerkedhettem! 

Amit ti itt műveltek, az nem csak azért 
megsüvegelendő, mert a szélrózsa 
minden irányából magyarok közé 
hordjátok a gyerekeiteket. Hanem azért 
is, mert ide nem csak a magyar beszéd 
miatt érdemes eljönni. Rendkívül jó 
csapat vagytok. Persze, hogy nálatok is 
megvan a rámenős, az erőszakos, az 
okoskodó, aki mindenkinél mindent 
jobban tud, a csendes, aki viszont 
tényleg mindig ki tud találni valamit, az 
idegesítő, aki mindenbe beleszól, a 
szerény zsenik, az utánozhatatlan 
mosolyok, és az a minden gondot 
legyőző humorérzék, ami segít nektek 
ennyire jól együtt működni. Ettől ilyen 
dinamikus és élő az egész. Ezért öröm 
itt lenni. A Boskola egy színes és 
különleges hely, boldog vagyok, hogy 
megismerhettem. 

A cserkészcsapat pedig… hát… 

Tudjátok, miért Boston a legjobb? Mert 
ezek ti vagytok. És az utóbbi időben 
már kicsit úgy éreztem, mi vagyunk. 
Köszönöm a sok örömet, amit veletek 
élhettem át. Nagyon jó volt közétek 
tartozni. 

Boston az otthonom lett erre a néhány 
hónapra és mindig az életem része 
marad az itt eltöltött idő. Tudnotok kell, 
hogy nem vagyok nagy világutazó. 
Illetve nem voltam. Eddig. Ti voltatok, 
vagytok életem eddigi legnagyobb 
kalandja. 

Sokat tanultam itt. Köszönöm nektek! 

Orosz Sára

Kedves Boskola, kedves barátaim! 
 
Soha nem gondoltam volna, hogy valaha búcsúlevelet 
írok. Ugyan 3 év után visszaköltözünk Budapestre, 
nem tudok klasszikus értelemben elbúcsúzni a 
Boskolától. Aki már hosszabb időt eltöltött a 
Boskola falai között az jól tudja, hogy végérvényesen 
elszakadni ettől a barátságos, családias és segítőkész 
közösségtől nem lehet. 2004-ben jártam először a 
Boskolában, Bogi csoportjának tanítottam be néhány 
karácsonyi dalt, amivel a Mikulás ünnepségen is 
szerepeltünk. Két évvel később visszaköltöztünk 
Magyarországra, de a barátság megmaradt és 
nemcsak Bogi, hanem Mariann és Emese is régi 
kollégaként fogadott vissza, amikor 8 évvel később 
újból felbukkantunk Bostonban. Összetartozunk – 
harsogja az újdonsült Boskolás induló! Még ha sok-
sok évre is máshová sodor a sors minket, mindig 
megmaradnak a Lexingtonban megkötött 
barátságok. Ezért gondoltam arra, hogy legyen ez 
inkább egy köszönetnyilvánítás. Hálás vagyok a 
Boskola és a Cserkészet oktatóinak, hogy a 
gyerekeimet lelkiismeretesen tanították. Flóra mára 
már ízig-vérig Boskolás növendékké vált, amit jól 
bizonyít, hogy az elmúlt három év alatt csak egyetlen 
egyszer hiányzott az iskolából. Mindig nagy 
izgalommal vártuk a „második hétvégét”, amikor 
végre a versek és énekek tanulása mellett, magyar 
gyerekekkel lehetett egész nap játszani. Ezért a 
fokozott ragaszkodás miatt vállaltam el a bölcsis 
csoport vezetését, ahol a nagyszámú szülők, sőt 
nagyszülők részvételével, mindig emlékezetes 
foglalkozásokat tartottunk. Így nem csak kaptam, 
hanem én is adhattam valamit a tudásomból, hogy a 
legkisebb Boskolásoknak gazdag magyar zenei 
nevelést adjunk közösen, méltón felkészítsük az 
óvódás évekre. Felejthetetlen emlékek lesznek a 
Hagyományőrző napok, a Mikulás és Karácsonyi 
ünnepségek, a beszélgetések, a cserkésztáborok, és 
még sorolhatnám az élményeket, amik hiányozni 
fognak. De néhány év után nagy valószínűséggel, 
mint a bumeráng újból visszatérünk hozzátok.  

 
Bardócz Orsi



Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Nyakunkon a nyári szünet. Ha még nem döntöttétek el, milyen 
magyar nyelvű környezetben töltitek a nyarat az alábbi 
programokból is válogathattok. 
 
Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne 
maradjon le a fantasztikus élményekről,  amiket ezek a 
programok nyújtanak! 

Várunk benneteket szeptemberben.  
Jó nyaralást!

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - IDŐPONTOK 
 
Amerikai Magyar Iskolák Találkozója (AMIT) – június 10 
New Yorki magyar főkonzulátus 
Idei téma:  A családközpontú iskola 
Jelentkezés: http://amit-ny.org/index.html  
 
64. Ifj. Keresztes Béla Atlétikai Emlékverseny - Edison Park, NJ - Június 11   
Jelentkezés: Gyurcsán Ferinél, ez egy körzetek csapatai közötti verseny (futás, váltók, 
súlylökés, távolugrás)  
 
Csapattábor a Connecticut folyón  - Június 24-27 
Jelentkezés:  Vámos Istvánnál 12 éves kortól  
 
Őrsvezetői körút – 3 hét Magyarországon - Július 2-23 
Erre a csapat vezetői választanak ki két főt a jelentkezők közül,. 

Nyári magyar iskolatábor - Fillmore, Sík Sándor cserkészpark - Július 8-22  
Jelentkezés: http://iskolatabor.org/ 
Ide nem csak cserkészetre járó, hanem más gyerekek is jöhetnek. A 8-14 éves korosztálynak. Ezen felülieket 
szeretettel várnak tanár kisegítőnek is.   

VK tábor (éves központi cserkésztábor) -  Fillmore, Sík Sándor cserkészpark - Augusztus 3 -13 
Jelentkezés és tábori befizetés: Gyurcsán Ferinél 7 éves kortól  
Corvina tábor -  Fillmore, Sík Sándor cserkészpark - Augusztus 3 -13 
Magyar kultúrával foglalkozó felnőttesebb tábor- limitált létszámban a cserkészet iránt érdeklődő, de még nem 
cserkész felnőttek is eljöhetnek. Erről info: Fogarasi Mikitől  
 
Körzeti kiscserkész tanyázás - Hereford, Pennsylvania-i Magyar Tanya - Augusztus 17-20   

Jelentkezés: Fogarasi Mikinél 5 éves kortól  
Ez a tábor nagyon jó bevezető az 5-10 éves korúaknak, akik három éjszakára már kipróbálhatják, milyen nem otthon 
aludni. Kb. negyven gyerek jön el a körzet csapataiból	(Bostontól	Washingtonig).		
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TAVASZI SZÜLINAPOK:
MÁRCIUS: BEACOM-DÖMÖTÖR 
ILONA, ELLIOT ADÉL, FOGARASI 
BENEDEK, FŰRÉSZ GERGŐ, LOH 
ANNABELLE, MIHAJLOVITS BÁLINT, 
MÓRICZ SÁMUEL,NAGY-BARDÓCZ 
FLÓRA, RANALLI ALEXANDER, 
RASMUSSEN ANTON, TAMANG 
MÁTYÁS, TÓTH KAYA, YEOH-
SZILÁGYI KRISZTINA
 

ÁPRILIS: ELLIOT KORNÉL, GÁCS 
OLIVÉR, HORVÁTH HANGA, TORONTÁLI 

VIRÁG, YEOH-SZILAGYI NORBERT
MÁJUS: BADICS JÚLIA, CZIFRIK 
EMMA, FAGYAL ALEXANDRA, HEGEDŰS 

BETTINA, KONCZ ARANKA, 
MIHALJLOVITS MÁRK, MÓRICZ DÁNIEL, 

NICKLE ANNE-CLAIRE
BOLDOG  
SZÜLINAPOT!!!

http://amit-ny.org/index.html
http://iskolatabor.org/
http://amit-ny.org/index.html
http://iskolatabor.org/

