
BOGÁNCS SÁRI 
ÉS  

 SÜN BALÁZS

Alig kezdtük el a tanévet és máris a második félévet tapossuk. Nem mondhatjuk, hogy egy pillanatig is 

unatkoznánk. Igaz, hogy csak minden második szombaton találkozunk, de minden alkalomra jut valami 

élményteli beszámolnivaló. 

A legutóbbi szám óta, decemberben találkoztak a gyerekek a magyar Mikulással, részt vettünk egy 
nagyon szép karácsonyi ünnepségen, amit vásár és finom ünnepi ebéd egészített ki. Elküldtük 
Debrecenbe és megkaptuk onnan a karácsonyi rajzpályázatra készült rajzokat. Valamint Edinburghból 
is kaptunk csomagot.  Az idei Kodály Hétvégén szép számmal képviseltette magát a bostoni csapat.  
Az őrsi nap is nagy sikerrel zárult. Készülnek a szánkók a téli táborra. Vendégül láttunk egy világjáró 

családot, tartottunk farsangi mulatságot, segítkeztünk a disznótóros vacsoránál,. Köszönhetően a 
nagy havazásnak, hóember alkotásokat is sikerül bemutatni. Az említett eseményeken kívül 
beszámolunk még a furulya karate eredményeiről, valamint emlékeztetjük a végzős diákjainkat a 
Boskola ösztöndíj lehetőségére, s üdvözlünk egy jövőbeli kiscserkészt. 
 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!

FARSANGI PILLANATKÉP

Polgár-Turcsányi Mariann

2017. február

 A 2. sz. Bodnár Gábor cs.cs. és a Boskola közös hírlevele
2017 - téli szám #40

Alapítva: 2006
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Eljött a Mikulás Lexingtonba - 2016. december 11.

2017. február

Hosszú útján átszelve az óceánt, a hóban párszor 
elakadva, így kicsit késve, de december 11-én hozzánk 
is újra eljött Bostonba a Mikulás Bácsi! Nem  tudott 
időben elindulni, mert a Magyar gyerekeknek 6-án 
reggel kiosztotta az összes csokit, amit a bostoni 
gyerek imádnak, így újra fel kellett töltenie a zsákját 
Balaton,-és Sport szelettel, valamint egyéb 
finomságokkal. Úgy láttam, késését az itteni gyerekek 
kicsit sem bánták, mert igen türelmesen vártak rá. 
Mindenféle kézműves feladatokkal foglalták el 
magukat, amiket Fagyal Zoli Bácsi figyelmes 
szervezésének köszönhetően kis tálcákon, szatyorba 
rakva biztonságosan haza is tudtak vinni a csemeték. 
Még arra is volt idő, hogy a karácsonyi rajzverseny 
minden résztvevőjének díjat osszunk ki. Aztán amikor 
végre megkaptuk a hírt, hogy végre megérkezett a 
várva várt vendég, hangos éneklésre váltott át az 
izgatott gyerek csapat. Volt ám nagy öröm, amikor 
aztán végre minden kisgyerek -meghallgatva a Mikulás 
gondolatait - kapott egy- egy kövér csomagot tőle! Volt, 
aki verset is mondott neki, volt aki énekelt, és volt egy 
kisfiú, aki azt vette észre, hogy Ő volt az "egyetlen jó 
gyerek", mert az ő csomagjába valahogy nem jutott 
virgács! Mikulás Bácsi szerint is: "minden gyerekben 
van egy kis rossszaság", de azért jót nevetett a 
nézőközönség az észrevételén és humorán! 
Köszönjük szépen Mikulás Bácsi, hogy idén is eljöttél 
hozzánk, és biztosan tudod, hogy közel száz kisgyerek 
visszavár téged jövőre is ! 

Torontáli Kati

Fotók: Hugo Abdulla
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Karácsonyi vásár - 2106.december 3 és 17

Fotók: Kiss Csilla
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Karácsonyi ünnepség - hóvihar - 2016. december 17.

Fotók:Sándor András, Bói Tünde

Karácsony a Boskolában 

Minden csoport szépen felkészült a karácsonyi ünnepségre a saját előadásával, ahogy az a nagy 
könyvben meg van írva. No, de mi történik akkor, ha a társaság jó néhány tagja behavazódik és nem 
tud eljönni?... 

Ez történt a Boskola 2016-os karácsonyi ünnepségének napján. De azok a bátrak, akik mégis vállalták 
az utat ilyen zord körülmények között is, örülhettek – egymásnak, mézeskalácsnak és 
székelykáposztának is. Miután ugyanis mindenki előadta a maga kis darabját, elkezdődött az ünnepi 
ebéd. Mellette pedig a szokásos karácsonyi vásár,  ahol mindenféle földi jóhoz hozzá lehetett jutni. 

A karácsonyi hangulat mindenkiben fellobbant és az év utolsó együtt töltött szombatja igazán meghitt 
és barátságos élményként maradt meg – bennem legalább is mindenképp.  
Orosz Sára

Bojtorján: Összetartozunk 

R. Egyszer megszülettünk, ezért majd 
egyszer meghalunk, 
Adj hálát érte, hogy még együtt 
vagyunk! 
Mert volt már pár utunk és sok 
mindent tudunk, 
De legfőképpen azt, hogy 
összetartozunk. 

1. Csak ahhoz kell most erő, hogy jó 
kedvünk legyen. 
Ígérem neked, ígérd meg nekem, 
Hogy bármi lesz velünk, bármennyit 
tévedünk, 
Mindig megbocsáthatunk, mert 
egymásért vagyunk. 

2. Te is tudod jól, hogy gyengék, 
törékenyek vagyunk, 
A szándékunk lehet jó és mégis 
hibázhatunk, 
Mert könnyű bántanunk egymást, vagy 
önmagunk, 
De nem hazudhatunk, mert egymásért 
vagyunk. 

3. És ha jönnek rossz idők, 
elbúcsúzhatunk, 
De ne hidd, hogy ettől már meg is 
változunk, 
Mert volt már pár utunk és sok 
mindent tudunk, 
De a legfőképpen azt, hogy 
összetartozunk. 

A Boskola indulóját a tanárok vezetésével mindenki együtt énekelte.
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Karácsonyi ünnepség - hóvihar - 2016. december 17.

Fotók: Sándor András
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Karácsonyi ünnepség - hóvihar - 2016. december 17.

Fotók: Torontáli Kati és Móricz Attila

Azt hiszem mindannyiunk kedvenc 
Boskolás ünnepe a karácsonyi műsor és 

főleg az azt követő ebéd! Méltó lezárása az 
évnek, nem csak azért mert családias a 

hangulat, de a magyaros ízeknek válogatós 
gyerek legyen a talpán, aki ellent tud állni!  

Idén is a már jól bevált szakács csapat 
Mihájlovits Milán vezetésével igen kitett 

magáért!  Fantasztikus székely káposztát és 
sok meggyel megszórt somlói galuskát 
kaptunk, de még a vegetáriánusoknak is 
volt gomba pörkölt tésztával. A menü 

egyszerűen isteni volt!  
Köszönjük most is, mint mindíg!  

S hogy ha már nem jöttünk üres kézzel, ne 
is távozzunk egy tál varázslatos süti 

kavalkád nélkül, ami házi készítésű sütit a 
vendégek reggel felajánlottak a cserkészek 
támogatására, azt szorgos kezek gyorsan 

összekevertek és becsomagolták. Ó azok a 
beiglik, kókusz golyók, mandulás kiflik és 
még sok minden szem-szájnak ingere! Aki 

nem jött éhesen, azt lent úgyis megcsapta a 
hentesektől áradó kolbász szag, amitől 

aztán kész volt az éhes nép mindent felfalni. 
Sajnos a hóviszonyok miatt sokan nem 

mertek elindulni, így sok étel megmaradt, 
de így legalább degeszre ehette mindenki 

magát! Hajrá januári fogadalomból 
fogyókúrázók ! 

   Torontáli Kati 



Jól sikerült az őrsi nap - 2017. január 7

2017. februárFotók:  Móricz Attila
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Kodály Hétvége - New Brunswick, 2017. január 13-15

Orosz Sára beszámolója 

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon 
hiányzik.” – Kodály Zoltán 

2017-ben a Kodály Hétvégének New Brunswick adott otthont, ahol mintegy százhúsz cserkész csemete 
tölthetett el néhány napot a zene bűvöletében. Furulyázni tanultak, népdalokat énekeltek és 
kézműveskedtek is, a szombati nap végét pedig táncház koronázta meg. 

Ez az esemény egy különleges cserkészprogram. Szombaton egy teljes napon át annyi magyar kultúrát 
szívhattak magukba a gyerkőcök, amennyit csak bírtak. A vasárnapi gálaműsorra pedig a szülők is mind 
hivatalosak voltak, ahogy ez minden évben lenni szokott. Akkorra a két, nagyobb lélegzetvételű alkotás is 
díszítette a színpad két oldalát: a legidősebb korosztály által, kartonból készített székely kapu és a 
feldíszített májusfa. A hétvége témája ugyanis a pünkösd volt és ennek az időszaknak a szokásai. De a 
kisebb fiúcskák is büszkén viselték a saját maguk által díszített kalapokat és a kislányok a pántlikás 
hajdíszeket, kalárisokat. 

Mint utólag kiderült, az egyik lelkes résztvevő vasárnap este a zuhany alatt is pünkösdi versikét szavalt. 
Ennél jobb bizonyíték nem is kell arra, hogy a hétvégének minden szempontból nagy sikere volt. 

Fotók: Móricz Attila

Bostont az alábbi családok képviselték:   
Cserny, Fogarasi, Gyuris, Koncz, Labonte, McMullin, Mihajlovits , Móricz, Nickle 
Rácz-Kozuma, Sandy-Roche, Schneider és Orosz Sára KCSP
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Képek a Kodály Hétvége jó hangulatáról

Fotók: Móricz Attila, Tóth Ildi
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      “Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl!”

Boskolások rajzainak  kiállítása Debrecenben

Fotók: Torontáli Kati, Nickle Annamária, Baloghné Kovács Éva

Debreceni diákok rajzainak  kiállítása  a Boskolában

Az edinburghi magyar iskola karácsonyi ajándékának bemutatója a Boskolában



        Világutazó látogatók a Boskolában, 2017. február 4

2017. február
Fotók: Torontali Kati, Polgár-Turcsányi Mariann

2017. február 4-én egy Ausztráliából évekkel 
ezelőtt útnak induló magyar világutazó család 
látogatta meg a Boskolát. 
A 15 éves ikrek, Réka és Lali több 
csoportonban is beszámoltak élményeikről, 
amiket a szüleik vállalkozó szellemének 
köszönhetnek.  Az évek során ők maguk is 
kifejlesztettek sok olyan képességet, amik 
hasznosak a mai modern világban, s amik 
révén maguk is sokat tanultak, érettebbé 
váltak. 
Kalandjaikról, életmódjukról Réka blogján 
lehet többet megtudni, itt: 
https://www.dreamtimetraveler.com 

Réka élményei kapcsán még fantáziaregény 
írására is vállalkozott, amelynek kész 
termékét, a Dawn of the Guardian regényt 
helyben dedikálta is.

https://www.dreamtimetraveler.com
https://www.dreamtimetraveler.com
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Nor’easter - 2017. február 10.

Alkotók és alkotások
Marosfői Zita és Vince

Rácz-Kozuma Hanna és Emma

Mihaljovts Mira

Rácz-Kozuma Hanna

Hegedűs Bettina és Roland Mihajlovits gyerekek

Bogi

BogiBogi

Jacobs Kara

Fogarasi Bence



    Csenge és Jani Budapestről jelentkeztek , 2017 február 14

2017. február
Fotók:

Kedves Bostoniak!  

Január elején bár kicsit szomorúan, de rengeteg szép 
emlékkel gazdagodva jöttünk haza Budapestre. Az elmúlt 
évben sok új barátot és ismerőst szereztünk, rengeteg 
szép helyen jártunk és Jani kutatási szempontból is 
sikeres időszakot zárhatott. Nagyon jó volt a bostoni 
magyar közösségben élni!  
Hazatérve gőzerővel készültünk kislányunk születésére, 
aki nagyon kedvesen megvárta, hogy mindenben 
előkészüljünk fogadására. A kiváló bostoni alapanyagból 
igazán kedves gyerkőcünk született, Luca 2017. febr. 14-
én látta meg a napvilágot. Az itthoni kórházban csupa jó 
tapasztalatot szereztünk, nagyon kedvesen bántak 
mindannyiunkkal.  
Luca azóta szépen növekszik, mi pedig nagyon örülünk, 
hogy már több bostoni barátunkkal is sikerült találkozni 
Budapesten - reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz.  
Korábban számunkra Amerika nagyon messzinek tűnt, 
de már nincs így - Boston például nagyon is közel került 
a szívünkhöz!  

Csenge, Jani

Csenge és Jani búcsú ajándéka a 
cserkészektől a leendő 

kiscserkésznek. 



Farsangi mulatság - 2017. február 18.

2017. februárFotók: Tóth Ildikó, Bói Tünde, Kiss Csilla

A februári szünet ellenére és nagy örömünkre meglepően sok család eljött a február 18-i 
foglalkozásra.  A farsang jegyében tartott rövidített óra után a jelmezbemutató során 
megcsodálhattuk az ötletesebbnél ötletesebb jelmezeket, melyek közül a közönség 
választotta ki a nyerteseket (az első helyezett: Rácz-Kozuma Emma, Schneider Réka és 
Khan Nóra, a második: Koncz Attila, a harmadik: Mihájlovits Márk).  
A mulatságot mókás játékokkal folytatták a gyerekek. Reméljük, mindenki jól érezte magát.



Farsangi mulatság - 2017. február 18.

2017. februárFotók: Torontali Kati, Bói Tünde, Rácz Lívia, Varga Emese, Máté Gabriella, Kiss Csilla, Rácz Livia
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Disznótoros vacsora - 2017. február 18

Fotók: Bói Tünde, Virga Agnes

Amíg mi a Boskolában mulatoztunk,  szorgos kezű apukák az esti disznótoros vacsorához sütötték a finom 
kolbászt, hurkát.  A kétszáz fős vacsorán sok boskolás es cserkész család vett részt, élvezve az ízlésesen tálalt, 
jóízű vacsorát, s folytatva a délelőtti jó hangulatú táncikálást.  
Hálásak lehetünk, hogy ilyen jó közösségünk van,  hogy a gyerekeink már egész fiatal korban megismerkednek 
a közösség érdekében kifejtett önkéntes munkával, s hogy már ők maguk is részesei lehetnek annak, például 
azzal, hogy tombolajegyet árulnak a disznótoros vacsorán. 
A képek tanusága szerint jól érezték magukat a jelenlévők. Köszönjük a szervezést.



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 - SOK SIKERT ! 

Boskola Ösztöndíj

2017. február

Adatlap 

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

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.  Gratulálunk a legújabb eredményekhez ! 

 
Fehér:  Szentpály Elise, Cserny Anna, Koncz Aranka 
Sárga: Olland Sophie, Gombos Henrik  
Narancssárga: Mihájlovits Márk, Marosfői Ágoston 
Zöld: Woods Zsóka, Nagy Bardócz Flóra 
Lila: Khan Nóra 
Piros barna csíkkal: Walker Miki  
Piros: Hegedűs Rolcsi

 Legújabb furulya karate eredmények

Fotók: Facebook

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


Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Megviccelte az időjárás a téli csapattáborba készülőket, ami miatt 
el kellett a tábort halasztani márciusra.  Ami késik, nem múlik.  
Addig is ajánljuk, hogy élvezzétek Lackfi János előadását, aki 
bizonyára lendületet ad a közelgő szavalóversenyre való 
felkészüléshez! Előtte még megünnepeljük Március 15-ét, utána 
pedig mindenkit várunk majd az érdekesnek ígérkező 
Hagyományőrző Napra. 
 
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 
 
 
Találkozó Lackfi János költővel: Március 4 

Téli Csapattábor: Március 11-12 
Quechee, VT,  
A táborunk alatt tovább követjük Körösi Csoma Sándor kalandos útját. Erre minden 
nagycserkészünket és őrsvezetőnket várjuk, azaz 10 éves kortól. 

Március 15-i ünnepség: Március 18, 19 
Az 1848-as szabadságharcra két helyszínen és időpontban is emlékezni fogunk. Az ünnepség a 
Follen Church-ben lesz március 18-án, délután 2-kor.  A műsorban a Boskola diákjai is szerepelnek. 
Másnap, 19-én, a Prudential Building-ben a Petőfi szobornál lesz koszorúzás  
 
Házi szavalóverseny: Április 1 
A helyi szavalóversenyen mind a kiscserkészek, mind a nagyok elmondhatják a szabadon választott 
verseiket. A kiscserkészek és a nagycserkészek külön szavalnak. Az idén nem lesz körzeti verseny 

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

Hagyományőrző Nap:  Április 8 
Mindenkit szeretettel várunk az immár hagyományos évi magyar szokásokat, hagyományokat 
bemutató programra a Sacred Heart Parish-ban.

2017.. február

TÉLI SZÜLINAPOK:
DECEMBER: BÉKY NÁNDOR, BOYLE, 

ÁDÁM, BURBECK JAMES, FELCSUTI 
DANIEL, GUTHY NOÉMI, GYURCSÁN 
IZABELLA, HEGEDŰS ROLAND, 
HERNANDEZ GABRIELLA, KHAN-KISS 

NORA, KONCZ ATTILA, KUN JULIANNA, 

MAROSFŐI ANNA, VINCE, ZITA, 
MCMULLIN SAMUEL, MIHÁJLOVITS LILI, 

MÓRICZ ÁBEL,PITLIK VIKI, RÁCZ-
KOZUMA HANNA   

JANUÁR: BEKIROV LILLA, CSERNYI 

KATA, ECHANIZ ZSÓFI, GYURIS BENCE, 

JACOBS KARA, MÓRICZ SIMON, 
MOULIN ANDRE, OLLAND GABRIEL, 
SANDY-ROCHE KAMILLA,, SCHNEIDER 

ÁDÁM, TORONTÁLI LILLA , TÓTH 
ANDERSON

FEBRUÁR: GYURCSÁN ROBI, LABONTE 

AYDEN, LOH LILLIANA, MEZEI JÓNÁS, , 

OLLAND MARIE, RASMUSSEN ANNA, 
SOLTI GYUSZI

BOLDOG  
SZÜLINAPOT!!!


