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 Mit gondoltok, miről fogunk beszámolni a nyári számunkban?  

Tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor - tábor  

 Miután júniusban még zajlott az iskolai szezon, a csapatunk saját táborait úgy időzítettük, hogy még 

azelőtt megtartsuk, mielőtt mindenki szétszéled. Bár a hivatalos foglalkozásokat június 2-i évzáróval befejeztük, 

még nem kezdődött el a pihenés, volt egy tanároknak tartott konferencia, amin képviseltettük magunkat, s a 

lelkes cserkészvezetők két élvezetes tábort is megszerveztek a kis és nagy cserkészeinknek. Árgyélus 

Királyfi és Tündérszép Ilona táborában a kiscserkészek vettek részt, míg a nagyok az újonnan vásárolt 

kenukra épített tutajokon táboroztak. 

 A nyár folyamán aztán különféle helyszíneken és szervezésben találta meg ki-ki a maga táborát.  
Többen tánctábori élményeikről számolnak be e lapban,  s hírt adunk a Fillmore -i továbbképző táborról 

is, valamint a körzeti kiscserkész tanyázásról is. 

 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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 Évzáró - 2018. június 2.

2018. augusztusFotók:  Bognár Erzsébet

Az idei utolsó óránk rendhagyó volt. Míg az ovisok 
közösen játszottak, addig az iskolások a cserkészektől 
kölcsönzött “forgó színpad” módszerrel búcsúztatták az 
évet. Öt állomást látogattak végig a gyerekek 
osztályonként. Nyelvi totóval a kisebbeknek egy kicsit 
meggyűlt a baja, de a képrejtvények nagyon könnyűnek 
bizonyultak.  Célbadobálás és kézműves asztal is volt, és 
természetesen az uzsonna sem maradt el.  A feladatok 
megoldására tíz perc jutott asztalonként.  Az öt asztalt öt 
közmondás jelképezte, ezek kitalálása után lehetett a 
következő állomásra menni.  A fegyelmezett időtartásban 
Gyurcsány Robi segített.  Az asztalfelelősök szerepét 
részben a szülők, részben a gimisek vállalták. Segítségüket 
ezúton is nagyon köszönöm. Nélkülük nem lehetett volna 
ilyen izgalmas és játékos évzárónk.  

Tóth Ildi
VAKÁCIÓ !!!!!

A játékos utolsó foglalkozást a szokásos oklevél kiosztás, köszönetnyilvánítás, búcsúzkodás követte. 



2018. augustusFotók: AMIT

 AMIT konferencia - 2018. június 8-9.

Június 9-én Magyarország New York-i Főkonzulátusa hatodik alkalommal adott otthont az 
AMIT tanítás-módszertani konferenciának, ezzel biztosítva Észak- Amerika pedagógusainak a 
személyes találkozásra való lehetőséget. 

Hétvégi iskolában tanítani, azt fenntartani rengeteg energiával és komoly elkötelezettséggel járó önkéntes 
feladat. A résztvevők fontosnak tartják, hogy legyen egy fórum, ahol az érintettek személyes kapcsolatok 
révén is megoszthatják, megvitathatják ötleteiket, tapasztalatot cserélhetnek. 

Az előadások és muh̋elyek anyagait a szervezők minden évben egy-egy témakör köré csoportosítják. Az 
2018-as találkozó címe MINDENKI ISKOLÁJA volt.  Arra keresték a választ, hogyan képes egy 
hétvégi magyar iskola sokrétu ̋közösségek igényeit kielégíteni és ezáltal az első, másod, többed generációs 
diákok és családok közötti egyensúlyt fenntartani. 

A diaszpóra magyarság diákjai időben, térben, sokrétu ̋kulturális háttérrel rendelkező diverz közösségek 
tagjai. Ebből adódóan különféleképpen élik meg magyarságtudatukat. De vajon mit jelent számukra a 
magyar iskola? Milyen elvárásokkal, célokkal érkeznek? Hogyan tudjuk e komplex közösségek 
tevékenységét összehangolni? Erre keresték a választ a konferencia résztvevői, köztük a Boskola 
képviselője, Tóth Ildikó is.

  
  

 



Kiscserkész csapattábor - Június 16-17 
Willard Brook State Forest 

2018. augusztusFotók: Dömötör Csilla, Izsák Carolina, Tarcsa Edit

Pillanatképek Árgyélus Királyfi és Tündérszép Ilona táborából
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Willard Brook State Forest 

2018. augusztusFotók: Dömötör Csilla, Izsák Carolina, Tarcsa Edit

Pillanatképek Árgyélus Királyfi és Tündérszép Ilona táborából



2018. augusztusFotók: Gyurcsán Robi, Rácz-Kozuma Hanna

Csapattábor az Umbagog tavon  - Június 21-24

Ahogy sokan tudjátok, csapatunk 
sikeres pályázattal elnyert egy 
támogatást a Bethlen Gábor 
Alapítványtól, ami útján új kenukat 
szerzett be a vízi cserkészet 
fejlesztésére.  

Tételesen:  
8  db 15-láb 3 személyes zöld 
kenu, régi cserkész őrsök után 
elnevezve, (8 már nem létező őrs, 
akik legtöbb évet voltak együtt): 

1. PULI (Erdei Anna 2001-2008) 
2. CÁPA (Fűrész Gábor, B. Dani 
2005-2010) 
3. KOLIBRI (Fogarasi Bea 2007-2011) 
4. BÚBOSBANKA (Polgár Zita 
2007-2011) 
5. ALIGÁTOR (Fodor Karcsi 2007-2011) 
6. TIGRIS (Bathó Michelle, Sándor 
Johanna 2008-2013) 
7. BÁLNA (Fogarasi Domos 2009-2015) 
8. MAJOM (Juhász Andris 2010-2015) 

2 db kis egyszemélyes piros 
kajak , régi kiscserkész őrsök után 
elnevezve: 

1. Gekkó (Vámos Tas, Rasmussen Anton) 
2. Napraforgó (többen) 
————————————

A kenuk új otthona szárazföldön 
Gyurcsán Feri háza.



2018. augusztusFotók: Gyurcsán Robi, Rácz-Kozuma Hanna

Csapattábor az Umbagog tavon  - Június 21-24



Cifra Táborok  - 2018. június 29 - július 22 - Kanada - Árpád Park

2018. augusztus

Az idén immár 27. alkalommal tartották meg a kanadai 
Árpád Parkban, a Niagara vízesés közelében a Cifra 
néptánctábort.  Tizenkét éve tanít itt a bámulatos energiával 
rendelkező békéscsabai Mlinár Pál és felesége Kőrösi Kata, 
akik hivatásos néptánctanárokként nagy szakértelemmel 
adják át tudásukat és fáradhatatlan energiával szervezik a 
szórakoztató programokat. Két kisfiukat az idén nem 
hozták magukkal, mert Katának több pihenésre volt 
szüksége keble alatt növekvő új kis magzata miatt. 

 A Cifra tábor egy családi hétvégével indul minden évben, 
mely az idén június 29, 30, és július 1-re esett.  Ezt követte 
egy egy hetes gyermektábor július 2-8. között a 7-12 éves 
korosztálynak, majd egy tíz napos ifjúsági tábor július 12-22 
között a 12 és 17 év közötti korosztálynak.  Az idén az 
ifjúsági táborban egy erdélyi mezőségi táncot tanultak 
Magyarpalatkáról és egy egyszerűbb belföldi táncot, a Bagi 
térségről.   

Ötven érdeklődőnek biztosítanak helyet az ifitáborban a 
szervezők.  Jönnek táncolni Kanada távolabbi részeiből, 
USA-ból, sőt az idén még Magyarországról is. Az egyik 
Magyarországról érkező kisfiút Washington DC-ből hozta 
magával egy házaspár, kikről rövid beszélgetés után kiderült, 
hogy Bostonból költöztek oda néhány éve.  Ekkor jutott 
eszembe, hogy az apuka arca ismerős volt egy Boskolás 
emailből, melyben vesedonort kerestek számára.  Örömmel 
jelentem, hogy Csenteri Csaba talált is egy marosvásárhelyi 
fiatal hölgyet, kinek köszönhetően makk egészségesnek 
érezheti magát.  Fia, Hunor két másik Washington DC-ből 
érkező kisfiúval együtt kápráztatta el hegedűjátékával a 
közönséget a Ki Mit Tud-on.  Bár ők voltak a legfiatalabbak 
a táborban, magabiztosan forgatták karjuk alatt a tőlük két 
fejjel magasabb lányokat is. Hunor nővére, Eszter is most 
vett részt a táborban először, de ügyesen szedte lábait.

Fotók: Sóti Adrienn



Fotók: Sóti Adrienn 2018. augusztus

A résztvevők sátrakban alszanak.  A fiúk és lányok sátrait egy 
kis patak választja el egymástól, melyet kis-Dunának 
kereszteltek a táborozók. Minden reggel 8-kor van ébresztő a 
színpadnál elhelyezett hangszórókból áradó népi muzsikára. 
Délelőttönként van egy két órás táncpróba, melyet egy 
háromnegyed órás pihentető énektanulás szakít meg.  Ebéd 
után egy órás pihenés, majd egy órás kézműves foglalkozás 
következik. Uzsonna után másfél óra erejéig ismét táncolnak 
az ifjak.  Vacsora után minden este van egy különleges 
program, melyek emlékezetessé teszik a tábort.  Ekkor kerül 
sor önfeledt karaoké-ra, akadályversenyekre, focira, útleveles 
játékra, Ki Mit Tud-ra, táncházra és diszkóra.  A hét egyik 
délutánján lazítósabb programként víziparkba is megy a 
csapat.  Egy este pedig rendszeresen meglátogatjuk a Niagara 
vízesést, ahol tűzijáték után egy mindenkit magával ragadó 
néptánc flashmob-ot rögtönöz a társaság. 

Minden évben van egy témakör, ami köré szervezik a 
kézműves foglalkozásokat és a táborzáró előadás műsorát- ez 
idén a Farsang volt. A kézműves foglalkozás keretében az idén 
készült busó álarc, krumplipuska, gyöngyös bokréta, farsangi 
fánk, valamint szitanyomással kispárna amit összevarrtak és 
hímzéssel is díszíthettek.  

Ha felkeltettem érdeklődéseteket, további információt, 
képeket és videókat láthattok a tábor Facebook oldalán. 
https://www.facebook.com/CifraTabor/ 
 Jövő év elején már fel is lehet iratkozni a 28. táborra! 
Remélem találkozunk!  
     Sóti Adrienn

Cifra Táborok  - 2018. június 29 - július 22 - Kanada - Árpád Park
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Diaszpóra Néptánctábor Magyarországon - 2018. július 14 -23.

Fotók: Móricz Attila

Július 14. és 23. között a Boskola ajánlásával nyolc 
gyermek és kísérőjük vett részt a Rákóczi Szövetség 
diaszpóra táborában.  A bostoni magyar közösségből 
Walker Hanna, Eszter és Miki, McPherson Kinga, 
valamint Móricz Anna, Dani, Ábel és Samu töltött 
kilenc napot az idei néptánc táborban. Móricz Attila 
vállalta a csoport kíséretét.  
A magyar diaszpórából százhatvan fiatal érkezett a 
Rákóczi Szövetség első néptánc táborába. A sűrű 
program több helyszínen folyt.  A budapesti program 
városnézés és ismerkedés volt.  A fiatalok a főváros 
nevezetességei közül a Gellért-hegyre, a Várhegyre, a 
Nemzeti Múzeumba, a Nemzeti Galériába és az 
Országházba látogattak.  A szentendrei Skanzenben 
magyar néphagyományokkal ismerkedtek. 
Sátoraljaújhelyen került sor a néptánc tanulásra, kezdő, 
középhaladó és haladó szinten.  A délelőtti és délutáni 
táncpróbák után élő zenével kísért táncház zárta a 
napokat, hungarikumkóstolóval, valamint népviselet- és 
hangszerbemutatóval.  A táncórák közötti szünetekben 
sportolásra és kézműves foglalkozásra is lehetőség 
nyílt.  A bostoni csoport aktívan, strandolással, 
focizással, kosárlabdával töltötte ezt az időt.  Az utolsó 
állomás Kassa volt. Itt a gyerekek a város legfontosabb 
magyar vonatkozású történelmi emlékeivel 
ismerkedtek meg.  A Szent Erzsébet Székesegyházban 
II. Rákóczi Ferenc sírját keresték fel, majd a Rodostói 
Házba látogattak.  A kassai kirándulásra igazi 
különlegességet tartogattak a szervezők.                                                                               

Néptánc flashmobot szerveztek a kassai dóm elé, 
amire meghívták a magyar diaszpóra közösségeit, hogy 
világszerte, virtuálisan kapcsolódjanak be a 
tánceseménybe.  A táborosok a Somogyi ugróst 
táncolták.  A csoport hazafelé megállt egy kis felvidéki 
településen, Buzitán is, ahol a helyi magyar táncházban 
próbáltak.  A tábort gálaesttel zárták, ahol a résztvevők 
bemutatták a látogatóba érkezett szülőknek frissen 
szerzett tánctudásukat.  A gáláról készített videót és a 
tábori összefoglalót itt lehet megnézni:  
https://www.youtube.com/watch?v=RofM1GOxzLM 
https://www.youtube.com/watch?v=130G_e-
FHTk&feature=youtu.be. 
A  Rákóczi Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács 
kérése alapján a diaszpórában élő magyar fiatalok 
számára szervez magyarországi tanulmányutakat, ezzel 
segítve a magyar identitásuk megőrzését.  A táborra 
azokat a 10 és 29 év közötti fiatalok pályázhattak, akik 
a helyi magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, 
cserkészcsapatok, hagyományőrző- és kulturális 
egyesületek munkájában aktívan részt vállalnak.  A 
tanulmányút során a résztvevők minden költségét a 
Rákóczi Szövetség fedezte, részben pedig az 
útiköltségükhöz is hozzájárult. 
Köszönjük a Boskolának, hogy támogatta a 
pályázatunkat, így a gyerekek egyedülálló   kulturális 
élménnyel gazdagodtak a nyári szünetben. 

Walker, McPherson és Móricz család



2018. augusztus

Ifjúsági Vezetőképző tábor a Hargitán - 2018. július 13-30.

Az Erdélyben szervezett cserkésztáborban bostoni közösségünk két családja is képviselte magát. 

A táborba 344 cserkész érkezett.  Voltak Magyarországról és a  Vajdaságból is. Páran Kanadából, páran Svájcból 
(Koncz Attila és Aranka, volt boskolások) és egy fő a bostoni csapatból (Mihajlovits Mira) 

Az OKCST (Országos Kiscserkész Tanyázás) július 19-24 között zajlott, amin 59  kiscserkész vett részt. 

A külföldről érkezett anyukák és egy nagymama a GH-ban (Gazdasági és Hivatali altábor) tették hasznossá magukat, 
részt vállalva a főzésben, étkeztetésben, mosogatásban. 

Életreszóló élmény volt úgy nekünk, mint a gyerekeinknek!  
A vezetőképző tábor parancsnoka Szőcs József –Mezitlab- volt, aki nagyszerű munkát végzett. 

Köszönjük a szervezőknek és a raj-és őrsvezetőknek egyaránt!      
           Kőrös Rita

Fotók: Kőrös Rita gyűjteményéből



2018 .augusztus

94 vezetővel gyarapodott a KMCSSZ az idei központi vezetőképző táborok után. 
2018. augusztus 2. és 12. között folytak le a Külföldi Magyar Cserkészszövetség központi vezetőképző 
táborai a Sík Sándor Cserkészparkban, mely Buffalótól kb. 2 órányira fekszik délkeleti irányban. 
Szövetségünk ebben az évben jobban kiemelte a “Légy Résen” cserkészjelszót mint közös tábori témát 
kiegészítvén a sok gazdag vezetéssel foglalkozó előadást.  A közös „nagytábortűz” témájaként a 
cserkészjelszót használtuk, ami egész tömören magába foglalja a cserkészek jellemét – hogy mindig 
résen áll minden feladat előtt, amely Istennek, hazának, embertársainak és magyarságának tartozik. 
Nyolc önálló táborban 302 résztvevő dolgozott a tíznapos vezetőképző tábor alatt. A 14-16 éves 
jelöltek kiképzésének középpontjában a kis csoportok, azaz őrsök vezetése, a 17-21 éves jelöltekében a 
nagyobb csoportok, azaz rajok koordinálása állt.  A 22+ éves jelöltek a cserkészcsapatok vezetésének 
titkait sajátították el.  A táboron résztvettek cserkészek Angliából,  Argentínából,  Ausztráliából, 
Kanadából, Németországból és USA-ból. De ezen kívül érkeztek cserkészek Magyarországról és 
Felvidékről, Kárpátaljáról és Vajdaságból is. Egy napra meglátogatta a tábort dr. Szilágyi Péter, 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos, hogy a diaszpórában működő magyar cserkészet életébe 
betekintést nyerjen. 
A táborokat nemcsak a számos előadás és gyakorlat tette érdekessé, hanem a 24 órás portyák és 
kirándulások is.  A táboron résztvevő “minta” kiscserkészek és cserkészek lehetőséget adtak rá, hogy a 
cserkészvezető-jelöltek valós helyzetben kipróbálják az újonnan tanult vezetői fogásokat. 
A táborzáráson a vezetőképző vezetőtiszt nagy örömmel és büszkeséggel üdvözölte az újonnan végzett 
38 őrsvezetőt, 25 kiscserkész-őrsvezetőt, 8 kiscserkész-segédtisztet, 15 cserkész-segédtisztet és 8 
cserkésztisztet. Számukra a kihívás most a sok tanultat átültetni a KMCSSZ 4 világrészen, 13 országban 
működő 70 csapatának életébe. 
Szövetségünk fennmaradásának és erősségének egyik titka a sikeres vezetőképzésünk – hálásak vagyunk 
minden cserkészvezető munkájáért, aki vezetőképzésünk megalapozásához, megerősítéséhez és 
mindennapi működéséhez hozzájárult! Teleki Pál szavaival élve, “A vezetés elsősorban példa”. Ez 
mindannyiunk kötelessége, hogy vezetőképzésünk és cserkészetünk erős maradjon. 
 
Pigniczky Eszter, Vezetőképzés Vezetőtiszt, Cleveland, OH 
KMCSSZ Sajtószolgálata

KMCSSZ  Vezetőképző Tábor - 2018. augusztus 2-12 - Fillmore, NY



KMCSSZ  Vezetőképző Tábor - 2018. augusztus 2-12 - Fillmore, NY

2018 augusztusFotók: Mihajlovits Lili gyűjteményéből

Augusztus 2-án kezdődött az idei vezetőképző tábor Fillmore-ban, New 
York államban. Őrsvezetőket, segédtiszteket, és tiszteket képeznek évente 
ebben a táborban. 23-an vettünk részt Bostonból a Kis Minta, Nagy Minta, 
Dobó, Kis Segédtiszti, és tiszti altáborokban. Én a kis világon töltöttem a 
tábor tíz napját. Összesen hat lány és kettő fiú jelölt volt a kis segédtisztin. 
Petőfi Sándor János Vitéz című verse volt a téma a kiscserkészeknek. 
Nagyon jó volt látni, ahogy beleélték magukat a történetbe és együttéltek 
a szereplőkkel, például nem hitték el, hogy meghalt Iluska.  Az egyik 
legemlékezetesebb emlék számomra a mese akadálypálya volt, amit 
terveztünk a kicsiknek. Minden nehéz pillanatot elfelejtettünk, amikor 
hallgattuk, hogy mesélték azt, hogy milyen óriásokkal találkoztak, hogy 
hogy keresték a krokodilokat és még Iluskát is megmentették.  A  
tábortűz is nagyon nagy emlék volt, mivel látszott a gyerekeken az öröm, 
ahogy énekeltek es élvezték a meséket.  Azt gondolom, hogy nagyon sok 
hasznos dolgot tanultam a vezetőktől, amit itt Bostonban, a helyi 
cserkészeknek is át tudok adni.  
 
       Mihajlovits Lili



KMCSSZ  Vezetőképző Tábor - 2018. augusztus 2-12 - Fillmore, NY

2018 augusztusFotók: Mihajlovits Lili gyűjteményéből + Gyurcsán Ferenc

Örömmel (nagy örömmel) jelentem, hogy 
sikeresen visszaérkezett a cserkészcsapat 
kontingense az idei vezetőképző táborból. 
Idén is szép számmal vettünk részt, többen 
vezetőkké cseperedtek a sok-sok tudás 
befogadása után, velük szeptembertől már 
találkozhattok is, mint friss őrs- és rajvezetők. 
Mások pedig segítettek a kiképzésben. 

Összefoglalva: 
-Fogarasi Kristóf sikeresen elvégezte a 
cserkésztiszti tábort 
- Kiscserkész ŐV képesítést szerzett Móricz 
Anna, Boyle Ádám, Gyurcsán Krisztián 
- Kiscserkész Segédtiszti képesítéssel 
Mihajlovits Lili és Gyurcsán Robi gazdagodtak 
- Nagycserkész ŐV képesítést Olland Gabriel 
és Mihajlovits Bálint szereztek 
- Dobó tábort végzett Beacom-Dömötör Ilona 
és McPherson Kinga. 

Ezen kívül segítettek a tábor lebonyolításában, 
mint vezetők, akik nélkül nem lenne 
vezetőképző tábor: Gyuris Eszter, Rácz-
Kozuma Hanna, Fogarasi Ildi, Fogarasi Bence, 
Halácsy Béla, Fogarasi Miki, Gyurcsán Feri 
Akik pedig túlélték a Kiscserkész Minta és a 
Cserkész Minta táborokat, miközben a jelöltek 
rajtuk gyakoroltak cserkészvezetői tudásukat:  
Rácz-Kozuma Emi, Szentpály Elise, Halácsy Edő, 
Barabási Izabella, Barabási Leo, Móricz Dani 

És lett egy tiszteletbeli bostoni cserkészünk is, 
aki sajnos olyan helyen lakik, ahol nincs még 
cserkészet, viszont szépen megállta helyét a 
Cserkész Mintatáborban: Marian Aaron 

Köszönjük Cserny Andrásnak, hogy hazahozott 
minket Fillmore, NY-ból!!! 

Mellékelem a kontingens-portrét, sajnos 
néhányaknak már korábban el  
kellett indulniuk, úgyhogy ők nincsenek a 
fényképen. 

Hajrá Boston! 
                          Gyurcsán Feri



2018. augusztus
Fotók: Facebook, Fogarasi Miki

Körzeti kiscserkész tanyázás - Hereford, Pennsylvania-i 
Magyar Tanya - Augusztus 16-19

Ezen a nyáron is gyerekzsivajtól voltak hangosak a környékbeli kis 
erdők.  Amitől ez nagyon érdekes volt, hogy magyar gyerekzsivaj 
hallatszott Pennsylvania szívében a dombokon és kis utakon, a nagy 
kőház és a medence, az apró tó és a kis rét között újra a mi 
kiscserkészeink táboroztak a Magyar Tanyán. New York, Garfield és 
New Brunswick csapataiból vagy harminc kéknyakkendős vidám fiú és 
lány érkezett három napra, hogy megszállja a Philadephia környéki 
magyar sportház minden zugát és környékét. Fogarasi Bence, 
Gyurcsán Robi és Romhányi Dani személyében három bostoni vezető 
is volt – bár sajnos idén nem jött tőlünk kiscserkész! Köszönjük fiúk a 
jó szolgálatot! 

A program nagyon gazdag volt – kárpótolta azokat, akik még túl 
fiatalok, hogy Fillmore-ba menjenek. Nekünk itt is nagyon jó helyünk 
van, a rét teljesen a miénk és vidáman sorakoznak rajta az őrsök 
színes sátrai. Rögtön emellett van a tábortűzi helyünk, ahol minden 
este mese-tábortüzeknél figyeltünk, nevettünk és énekeltünk. Egyik 
este még egy új kiscserkészt is avattunk.  A tábor során Tudós Tamás, 
Csillagász Csiga és Fizikus Farkas révén egy kicsit a tudományokba is 
belenyaltunk a sok finom reggeli kakaó, ízletes ebéd és tápláló 
vacsorák mellett, amiket a nagy teraszon az árnyékot adó sátortető 
alatt vidáman és jó étvággyal fogyasztott el a csapat. Itt jelent meg 
sokszor Lollibolli is (egy kicsit meghatározhatatlan zoknibábu) talán 
szitakötő, talán kolibri? – hogy belekóstoljon a konyhások főztjébe és 
serkentsen mindenkit a jó étkezésre és talán repetára is. 

A tábor során részt vettünk az augusztus 20- i Szent István 
ünnepségen, aminek a nemzetiszínű szalaggal átkötött friss új kenyerét 
utána meg is kaptuk es mind megettük! Cserébe a helyszínen pár 
próba alatt megtanult kis néptánc bemutatóval szórakoztattuk az 
ünnepre érkezett helyi idősebb magyarokat, a telep alapítóit és 
vendégeit.  A napok gyorsan telnek, ha minden napra jut bábszínház és 
nagy fürdések a medencében.  A szappantól síkos hosszú csúszda 
mesterei is kitettek magukért, volt sivalkodás. Nem tévedtünk el 
(nagyon) a mese-akadálypályán sem az elvarázsolt erdőben és a 
gyorsan eltelt napok végén, a titokzatosan szép tábortűznél, ahol 
kiderült, hogy meglettek a tudósok elvesztett tárgyai, együtt örültünk 
egy közeli tűzijáték felvillanó színeinek is és megfogadtuk, hogy jövőre 
újra jövünk! 

A tábor 5-9 éves kor közötti kiscserkészeknek van, NAGYON 
szeretnénk, ha újra elkezdenének jönni rá a bostoni kiscserkészeink is!  
Találkozzatok a többiekkel 2019-ben, a tábor ideje augusztus 15-19 
lesz! 
     Fogarasi Miki



Az alumni csapat : 
Pisti, a volt 

könyvtárosunk, 
Yoyó. a volt 

boskolás
& 

Zsófi és az 
újszülött Sára Zoé

Alumni hírek : Sára a Sáriban

2018. augusztusFotók: Mórocz Pisti

Minden a Boskola büféje előtt kezdődött, valamikor 2008 
őszén.  Leendő édesanyám interjút szeretett volna 
készíteni leendő édesapámmal a diaszpóra magyarokról, és 
én ott akkor csak mint terv körvonalazódtam.   
Az ezt követő tíz évben egymást kerülgették szüleim, 
kísérleteztek és kalandoztak a budapesti Feneketlen tónál 
vagy egy Nyúhampsíri kunyhóban, míg végül Montreálban 
2018. augusztus 19-én megszülettem 2.825 kg súllyal.   
Bátyám, Yoyo felajánlotta bébiszitteres szolgáltatását.  
Köszönöm neki, majd igénybe veszem, ha már szüleim nem 
bírják a 24 órás szolgálatot.  De meséljenek inkább a 
képek: 

 http://pistikem.org/sara/main.html 

Sára Zoé - Zsófi -Yoyo - Pisti

Yoyó - 1998 Sára Zoé - 2018

http://pistikem.org/sara/main.html
http://pistikem.org/sara/main.html


2018 augusztus

Rácz-Kozuma Hanna a Boston Symphony-ban

Tavaly december volt, amikor a bostoni szimfónikus 
zenekar (Bos ton Symphony Orches t ra ) 
meghírdette, hogy alapítani fog egy gyerekkórust, 
és negyedikesektől kilencedikeseket kerestek 
hozzá.  Mivel én kilencedikes voltam, és éppen 
tudtam egy szólót a templomi operett előadásunk 
miatt, el akartam menni meghallgatásra.  Anyukám 
elvitt és kint várt, amíg én bent énekeltem.  Nagyon 
nehéz volt és nem gondoltam, hogy jól ment.  
Később, az énektanárom is nagyokat hümmögött, 
amikor elmeséltem neki, hogy miket kellett tudni.  
Szólómon kívül és blattoláson kívül a zongorán 
játszott három-, meg négy hangos akkordokból 
kellett kiválasztanom egy-egy belső hangot. 

Fotók: Bruce Kozuma

Két hét eltelt, én közben lebetegedtem, és nem kaptam 
semmi hírt. Otthon aludtam, amikor szólt a telefon.  Engem 
keresett személyesen a karmester! Azt mondta, hogy aznap 
küldte el a leveleket azoknak, akiket meghív az új kórusba, 
de én nem fogok levelet kapni.  Nem egészen értettem, 
hogy miért kellett ezért felhívni, de aztán folytatta, hogy  
200 + gyerek közül, akit meghallgatott, én voltam a legjobb, 
de volt egy baj. Nincs már gyerek hangom. Kérdezte, hogy 
mi lenne, ha meghívna a felnőttekkel énekelni! Így történt, 
hogy januárban elénekeltem Mahler harmadik szimfóniáját a 
Tanglewood Festival Chorus-szal, és visszahívott most 
nyáron is. Azt is megengedte, hogy részt vegyek a többi 
darab próbáján, ami azon a héten lett előadva. Ennek egyike 
volt egy nagy gála műsor, amiben benne volt Yo-Yo Ma, 
Steven Spielberg, John Williams, és még sok más híres 
ember. Nagyon nagy élmény volt, és remélem, hogy ha 
sokat tanulok, egyszer igazán bekerülök hozzájuk.   



Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Gyorsan eltelt a nyári szünet, s kezdődik az új iskolaév.
Amint a lenti felsorolásból láthatjátok, nem fogunk ősszel sem 
unatkozni. Jobbnál-jobb programok várnak ránk, amikről bővebben 
majd a következő számban olvashattok. 
 
Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne 
maradjon le a fantasztikus élményekről,  amiket ezek a programok 
nyújtanak! 

Reméljük, már mind beiratkoztatok az új tanévre.

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - IDŐPONTOK 
 
Évnyitó,  
15 éves cserkészcsapat ünneplés– szeptember 1 
Zucker Birtok, Upton, MA 

Szüreti mulatság - szeptember 15   
Rod and Gun Club, Maynard , MA  
 
Szülői értekezlet, kenutúra- szeptember 22   
South Bridge Boathouse, Concord, MA 

Sziget Tábor - szeptember 29-30 
Lowell Island 

1956-os ünnepség - október 21 

Kiscserkész kirándulás - október 27 
 
Karácsonyi vásár - december 1  
 
Mikulás ünnepség - december 2 
 
Karácsonyi ünnepség - december 15

2018. augusztus

NYÁRI SZÜLINAPOK:
JÚNIUS: BARABÁSI LEO, DENECKE-
SPAKOVSZKY FELIX, GOMBOS HENRIK, 

KOVÁCS RAMÓNA, KOVÁCS SZEBATIÁN., 

PENUMELLA MAX, SÓTI LEVENTE, 
WALKER HANNA
JÚLIUS: BEACOM-DÖMÖTÖR 

ALEXANDRA, CSERNY ANNA, FELCSUTI 

LILIANNA, HALÁCSY EDÖMÉR, KOVÁCS 

VIKTÓRIA, MCPHERSON KINGA, 
MCPHERSON MANGA, MCPHERSON 
NATE, SOLTANOV ATTILA, SZENTPÁLY 

ELISE, WALKER MICHAEL, WOODS 
ZSÓKA

AUGUSZTUS: ABDULLA PÉTER, DÓCZI 

TAS, GUTHY ZOLTÁN, MAROSFŐI VIRÁG, 

MIHAJLOVITS MIRA, MOULIN COLETTE, 

OLLAND SOPHIE, RASMUSSEN 
JULIA,REINOSO ELI, SANDY-ROCHE 
ANNABELLA, SCHARTNER ÁGOSTON,, 

SCHNEIDER RÉKA, SZÁSZ OLIVÉR, 
TAMANG TÓBIÁS, WALKER ESZTER
REMÉLJÜK, JÓL TELT A  SZÜLINAPOTOK

2018/19 

Szeptember 8  
Szeptember 22  
Október 6  
Október 20  
November 3  
November 17  
December 1 
December 15 
Január 12 
Január 26 
Február 9 
Február 23 
Március 9 
Március 23 
Április 6 
Április 13 - itt változik a ritmus 
Április 27  
Május 11  
Május 18 - itt változik a ritmus 
Június 1 


