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 SÜN BALÁZS

 Nemrég kezdtük el a tanévet, s máris eltelt három hónap, jobbnál jobb programokban bővelkedve. 

Az idei évnyitó, bár szokásainkhoz híven szabad térben zajlott, de mégis eltért ünnepi mivoltában a 

korábbiaktól. Cserkészcsapatunk ugyanis 15 éve létezik 2. sz. Bodnár Gábor Cserkészcsapatként, s ezt az 

évfordulót az évnyitóval egybekötve ünnepeltük, amely eseményről Sípos Adrien képei számolnak be. Akárcsak 

a legtöbb Boskolában zajló programról (ismerkedés, közös éneklés, Márton Nap) szóló képes összeállítás 

is az ő munkáját dicséri.  
A Boskolás programokon kívül persze a szabadban zajló, főleg cserkészek által szervezett eseményekről 

(kenutúra, szigettábor, őrsi nap, kiscserkész kirándulás) szóló beszámolók is helyet kaptak ebben a 

számban. 

A Massachusettsi Magyar Egyesület programjainak mozgatórugói és gyakori szereplői is körünkből 

verbuválódnak, így helyet adunk azoknak az eseményeknek (szüreti mulatság, táncház, Tudósklub) is 

lapunkban. 

A többi hír pedig legyen meglepetés!  

 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!

A 15 ÉVES CSERKÉSZCSAPAT VEZETŐI

Polgár-Turcsányi Mariann

2018. november
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2018. novemberFotók:  Sípos Adrien



2018. novemberFotók: Sípos Adrien

A cserkészcsapat 15 éves születésnapja- 2018. szeptember 1



Szüreti mulatság  - 2018. szeptember 15

2018. novemberFotók: Sipos Adrien, Virga Ágnes, Sóti Adrienne

Mint Új Angliai magyarok és a magyar 
hagyományok után érdeklődők egy modern 

falut alkotunk. Vannak közöttünk, kik 
állandóan a Piactéren pletykálkodnak, 
vannak, akik oly elfoglaltak, hogy ritkán 

jutnak el még a boltba is. Közösségünknek 
vannak templomai, vásárai, ahol időről időre 
átélhetjük, hogy valami összeköt bennünket. 

A szombati rendezvény is egy ilyen vásár 
volt. Jó volt látni azokat, akikkel ritkán hoz 
össze a hétköznap mostanság. S jó volt 

látni, hogy milyen befogadóak vagyunk az 
újonnan érkezőkkel. Örülök, hogy 

találkoztunk. 

Gyuris Viktor



Kenutúra - 2018. szeptember 22.

2018. novemberFotók Bruce Kozuma



2018. november
Fotók Orosz Sára, Bruce Kozuma

Meglátogatott minket volt ösztöndíjasunk, Orosz Sára

Visszavágytam. És azóta, hogy 2017. május 31-én elhagytam Bostont, tudtam, hogy valamikor, valahogy vissza kell 
jönnöm Hozzátok. Jól jött ürügynek a Fogarasi Kristóf szeptemberi esküvője. 
Nyáron, amikor Fogarasi Ildivel Magyarországon találkoztam, már megvolt a repülőjegyem, tudtuk, hogy megyek. 
És azt is tudtuk, hogy az esküvő előtti napon Boskola és cserkészet is lesz. Nekem nem volt kérdés, hogy 
beugrok Ildi helyett a fia esküvője előtti napon a Boskolába, hogy megtartsam az órát az osztályában, az meg 
már csak hab volt a tortán, hogy a cserkészek kenutúrája is aznap volt. Tekintve, hogy az utolsó, ösztöndíjasként 
Amerikában töltött hétvégémen a kiscserkésztáborban Emesének öltöztem és a keretmese most is Emese álma 
volt, szinte kötelező volt a tábortűzbe is beszállnom. 
Nagyon tetszett, hogy igazán visszatérhettem. Sokan rám köszöntek, hogy “Szia Sára!”, aztán esett csak le nekik, 
hogy én hogy kerülök ide. Kalandos hazaérkezésük után a Polgár család fogadott be, aztán néhány napot 
Connecticutban töltöttem. Közben befejeztem a nászajándékba szánt bábokat, az ifjú pár kicsi képmásait – 
hiszen mi mást is adhattam volna, ami ennyire egyedi ajándék? 
A Boskolában és a kenutúrán sikerült beszélgetnem néhány régi ismerőssel, amiből egy rádiós riport is készült. 
A köztévénél dolgozom ugyanis lektorként, de itt minden egy helyen van, házon belül, és néha készítek a 
Kossuth rádió Határok nélkül című műsorába is anyagokat. Ebben a műsorban szerepeltetek (itt egy 
rövidlink, amin keresztül elérhető: https://goo.gl/D473CG). 
Az esküvő után is maradtam még pár napig és pihentem, nézelődtem, barátokat látogattam. 
A hazautamat egyébként a természet csodái eléggé felejthetetlenné tették. Induláskor a hold fénye festette meg 
az óceán vizét, landolás előtt pedig a napkeltébe repültünk bele. Gyönyörű volt. 
Mióta elkezdtem dolgozni, azóta látom csak igazán, mennyire nehéz közösségszervező dolgokat csinálni akkor, 
amikor ezt úgy kell csinálni, hogy közben teljes állásban dolgozol valahol. Hiszen itthon sem álltam le ezzel, 
csakhogy amikor Köztetek voltam, akkor ez volt a fő feladatom. Most viszont a szabadidőmből kell feláldoznom, 
pont mint Nektek. Megtanultam, mit jelent ez, és micsoda óriási dolog, hogy kitartóan és éveken át dolgoztok a 
magyar közösségért. Büszke vagyok rá, hogy megismerhettelek Titeket. 
Orosz Sára



2018. novemberFotók Sándor András, Polgár-Turcsányi Mariann

Kristóf és Sofia - 2018. szeptember 23.

Szívből gratulálunk Fogarasi Kristóf volt boskolásunk, jelenlegi cserkész parancsnokhelyettesünk és 
Sofia del Rio jelenlegi boskolás házasságkötéséhez. Sok boldogságot kívánunk az ifjú párnak!
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2018. novemberFotók: Gyurcsán Robi, Rácz-Kozuma Hanna

Idén a Lowell szigeten tartottuk a szokásos évi nagycserkész szigettáborunkat. Kivételesen nagyon jó 
idő volt, sütött a nap és egy szem eső sem esett.  A bátrabbak még az óceánban is megfürödtek. Tele 
volt a hétvége érdekes programmal, talán a fénypontja a tábornak a vérszerződés volt, amikor a hét 
vezér összetalálkozott a tábortűznél és a meleg láng mellett fogadalmat tettek, hogy közösen, 
összefogva megküzdenek a besenyőkkel. Szükség is volt erre az összefogásra, ugyanis az éjszaka 
folyamán riadó volt, mert  újabb támadás érte a magyarokat.  A hős magyarok újra győztek!  Izgalmas 
programokban vettek részt a cserkészek, volt íjászat, forgószínpad a sziget körül, és rohampálya.  
Nagyon izgalmas volt a számháború, ahol sikerült a Magyaroknak győzedelmeskedniük az ellenség 
felett. 
A legkisebb nagycserkészek is nagyszerűen megállták a helyüket.  
Gratulálunk Annabellának, akit nagycserkésszé avattunk! 

Köszönjük a szülők segítségét! 

Mihajlovits Lili, rajvezető

Szigettábor - 2018. szeptember 29-30.



2018. novemberFotók: Gyurcsán Robi, Rácz-Kozuma Hanna

Szigettábor - 2018. szeptember 29-30.



Pillanatképek a Boskola életéből

2018. novemberFotók Sipos Adrien, Veres Fruzsina
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Fotók Facebook 2018. november

Októberi ünnepség - 2018. október 21.

Megtiszteltetés volt számomra, amikor Gyuris Viktor, a Massachusettsi Magyar Egyesület elnöke 
megkért, hogy szervezzem meg az idei 56-os magyar forradalom emlékműsorát ! Szerencsések voltunk, 
hogy egy újonnan érkezett család két gyermeke hamarosan érkezések után a Boskola diákjai lettek, 
Somodi Kinga és öccse Somodi Zétény, akik a műsor főszereplői lettek.  
Zétény a szobornál szavalta el P Kováts Irén Szabadság című versét és nővére, Kinga Káldor Vera néni 
visszaemlékezéseit idézte. 
Egyesületünk egykori elnöke, Kristóffy Iván pedig a szobor történetét mesélte el.

Az ünnepi megemlékezés a tiszteletbeli konzulátus épületében folytatódott, ahol jómagam, Bognár Erzsébet, a Boskola 

tanára  és Somodi Zétény, a Boskola tanulója előadásában elhangzott P Kovács Irén:  A lélek rejtett ösvényein 1956-ban.  

Majd Csete Örs: 1956 Budapest ,  Arcok és sorsok gyűjteményből Pongrátz Gergelyt idéztük, én magyarul és Badics 

Dóra angolul. Káldor Vera emlékeit Somodi Kinga (magyarul) és Gyuris Eszter (angolul) olvasták fel. Szintén elhangzott 

Szabó Lőrinc 1956-ról írt verse. 

A nagy sikerű ünnepi beszédet, Dr. Novák Tamás, a New Yorki Magyar Főkonzulátus tudományos attaséja mondta, amit 

Bartal Zsófia fuvola előadásában népdalok követtek. A közös éneklést Sóti Sára gyönyörű hangjával vezettük be. 
Az ünnepi műsor után megnéztük egyik honfitársunk, Bartos Ádám Szentgyörgyi Albertről készült filmét. 

Mindig egy csodálatos élmény összegyűlni az 56-os szobornál, a ma már öregedő 56-os generáció szemeibe könnyeket 
csalni a szép versekkel és emlékezéssel, a fiatalok jövőt építő mosolyával. 
Köszönöm mindenkinek, aki szerepelt és segített a szervezésben. 

Bogi 
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Márton Nap az oviban - 2018. november 3.

Fotók Sípos Adrien

Az idei Márton napot, a három ovis csoporttal közösen november 3-án 
ünnepeltük. 
Mindannyian izgalommal készülődtünk, ez a jeles napi ünnepek közül az egyik 
nagy kedvencünk. 
A programot közös népi gyermekjátékokkal kezdtük, amit Szent Márton 
életéről szóló interaktív mesével folytattunk  Az óvónénik, Vera néni,  Adri 
néni és Fruzsina néni teljes átéléssel alakították a szerepeiket. Ekkorra a 
gyerekek már büszkén viselték a libás fejdíszeket és lelkesen vettek részt a 
mesejátékban. Sokat énekeltünk, mondókáztunk, táncoltunk és szebbnél 
szebb libákat ragasztgattunk. 
Beszélgettünk a Márton napi hagyományokról és ennek kapcsán a szokásos 
tízórait hagyományőrző zsíroskenyérrel egészítettük ki. Ennek különös sikere 
volt. Egyik kis ovisunknak az volt az anyukájához való kérése, hogy az otthoni 
‘második ebédre” is ezt kapja. 
Emőke néni mesetakaróján Benedek Elek: Rókáné libacombra vágyik című 
meséjét hallgathatták a gyerekek. 
A délelőttöt egy közös táncolással zártuk.  

Hiszek abban, hogy népi hagyományainkat legkönnyebben úgy tudjuk átadni 
gyermekeinknek, ha mindezt élményekben gazdag programokban ők maguk is 
megélik, átélik. 

Márton napról röviden. 

Szent Márton az egyik legnépszerűbb szent volt a középkorban. A legenda 
szerint a ludak óljába bújt, hogy ne válasszák meg püspökké, de a libák 
gágogása elárulta őt. 

Ezen a napon le lehetett már vágni a tömött libát, amit Szent Márton lúdjának 
hívtak. Úgy gondolták, hogy “Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át 
éhezik.” 
A liba csontjának méretéből és színéből pedig az időjárásra jósoltak, ha 
hosszú és fehér a csont, akkor havas tél lesz, ha rövid és barna, akkor sáros. 
Az ország számos területén nagy lakodalmakat rendeztek egészség- és 
bőségvarázsló célzattal. Úgy tartották, ha sokat esznek, isznak ezen a napon, 
akkor egész évben lesz mit fogyasztaniuk és egészségesek lesznek. Azt is 
mondták, hogy “A bornak Márton a bírája”, mert ezen a napon kóstolták meg 
az újbort. 

Márton napján szokásban volt, hogy a pásztorok vesszőt vittek a gazdáknak 
ajándékba. Ezt hívták Szent Márton vesszejének, melyet köszöntők 
kíséretében adtak át a háziaknak. Például az istálló vagy az ól egy kiemelt 
pontjára tűzték a vesszőt, és tavasszal ezzel hajtották ki először az állatokat. 
Az egészségüket és a termékenységüket próbálták elősegíteni ezzel. 

Egyes helyeken a mai napik vásárokat, bálokat rendeznek ezen a napon. 
 
Varga Emese
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Márton Nap az oviban - 2018. november 3.

Fotók Sípos Adrien
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Fotók: Rácz Livia , FB

Cserkész tiszti konferencia & Őrsi Nap - 2018. november 3.

November 3-án, amíg az ovisok Márton-napi mulatságon vettek részt Fogarasi Kristóf cst és Gyurcsán 
Robi kcsst az évente megtartott kétnapos központi cserkész tiszti konferencián vettek részt Buffaloban. 
Idén kb. 30-35 vezető beszélte meg a cserkészetet érintő fontos témákat illetve szereztek fontos 
információkat a szövetség programjairól, különös figyelmet szentelve a 2020-as Jubi Tábornak.

Mialatt cserkészvezetőink továbbképzésen voltak, a cserkészfoglalkozás sem maradt el,  s az őrsök 
különböző helyeken tartották a szokásostól eltérő érdekes foglalkozásokat.  Az alábbi képeken éppen a 
Rózsa őrs készít almás sütit Rácz Hanna vezetésével.



2018 novemberFotók Tóth Ildikó

Kiscserkész kirándulás - Stoneham, MA - 2018. november 10.

Kedves Cserkészek, szülők! 

Örömmel jelentjük, hogy Csillagszemű Juhász barátunk sok viszontagság  kiállása után sikeresen 
kiérdemelte Királylányunk kezét. Sőt, hozomány gyanánt kapott még egy ezüsterdőt, egy arany 
palotát, és  királyunk fele királyságát! Úgyhogy talán kijelenthetjük, hogy megérte megharcolni a 
morcos medvével és a szörnyeteges sündisznókkal egyaránt! 

Szombaton tipikus novemberi napunk volt, szemerkéléssel indult, néha a nap is kikukkantott, a 
tábortűzre pedig már egy kis vacogás is kijutott.  
A mi talpraesett kiscserkészeinknek ez persze nem jelentett akadályt, sikeresen végigmentek az 
akadálypályán, teljesítettek minden feladatot az állatkertben, és a végére meg három 
nyakkendőtlen kiscserkészünk, Marosfői Zita, Marosfői Vince és Schartner Anna is kiérdemelt egy-egy 
szép pöttyös kék nyakkendőt, gratulálunk nekik!   
Gratulálunk a kiránduláson résztvevő összes kiscserkésznek! Köszönjük a rajvezetők, őrsvezetők 
és szülők odaadó segítségét. A kirándulás vezetőinek, Dömötör Csillának és Gyurcsán Robinak 
pedig külön elismerés is jár a remek programért. 

Gyurcsán Feri 

Mellékelve: meghitt hangulatban énekeltük el a Himnuszt a zászlólevonás alkalmával.
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Kiscserkész kirándulás - Stoneham, MA - 2018. november 10.



2018 november

A könyvről és az előadóról

Tudósklub:  A képlet - 2018. november 9.

Amint bizonyára tudjátok közösségünkben nagyon sok tehetséges és sikeres kutató van.  Arról  is 
hallottatok már, hogy Bostonban havonta egyszer egy magyar nyelvű Tudósklub működik.   
Az előadások nagy sikernek örvendenek, a fantasztikus előadóknak, és a szintén fantasztikus 
közönségnek köszönhetően.  Annak érdekében, hogy még többen gondtalanul élvezhessék az 
estét, a szervezők gyermek felügyeleti lehetőséget is ajánlanak, amit érdemes kihasználni.   
Az elmúlt évek során többen a szülők közül már megismertették munkájukat az érdeklődőkkel.  

November 9-én pedig a Tudósklubnak évek óta otthont adó Barabási Albert László tartott egy 
remek előadást a siker törvényszerűségéről, amely téma a most megjelent könyvének is alapja.

Az életben gyakran tapasztaljuk, hogy a kimagasló 
teljesítmény és a siker nem feltétlenül jár kéz a kézben. 
Barabási Albert-László, a hálózatok világhírű kutatója legújabb 
könyvében a tudósokra jellemző kíméletlen logikával tárja fel 
előttünk a siker kollektív természetét, azaz hogy a siker 
valójában annak függvénye, hogy mit gondolnak rólunk a 
többiek, és hogyan reagálnak a cselekedeteinkre.  
A KÉPLET  című könyv a mindennapi életből vett példák 
segítségével világítja meg a siker törvényszerűségeit: azokat a 
törvényeket, amelyek alapján megdöbbentő pontossággal 
jósolható meg, hogy adott feltételek között ki lesz valóban 
s ikeres , és miér t . Barabás i Alber t-Lász ló révén 
megismerhetjük a  siker titkos képletét,  s ezáltal választ 
kapunk arra is, mi magunk hogyan lehetünk sikeresek. 

Barabási Albert-László 1967-ben született 
Erdélyben.  Egyetemi tanulmányait Bukarestben kezdte, 
majd a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
diplomázott fizika szakon. Doktori fokozatát a Bostoni 
Egyetemen szerezte meg.  
A komplex hálózatok elméletének kutatásával vívott 
ki magának nemzetközi elismerést, és ma már az 
egyik legsikeresebb magyar kutatóként tartják 
számon.  A legrangosabb tudományos folyóiratokban 
publikál. A Magyar Tudományos Akadémia és az  Akademie 
Europeae külső tagja, az egyesült állomokbeli Northeastern 
Egyetemen működő Komplex Hálózati Kutatóközpont 
vezetője, a Harvard Egyetem és a Közép-európai Egyetem 
oktatója.

A Tudósklub szervezői szívesen látnak minden érdeklődőt, és javasolják, hogy iratkozzatok fel a 
Tudósklub új levelezőlistájára itt: bostontudosklub-subscribe@yahoogroups.com !

mailto:bostontudosklub-subscribe@yahoogroups.com
mailto:bostontudosklub-subscribe@yahoogroups.com
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Erdőfű zenekar koncert és táncház - 2018. november  16

A magyar népzene és néptánc fontos eleme kultúránknak, így köszönettel 
tartozunk azoknak, akik ilyen programot szerveznek közösségünknek. 
Az alábbiakban Varga Emese, az esemény szervezője számol be a programról. 

A szerencse velünk volt és a zenekar amerikai túrnéjába még utolsó pillanatban 
mi is bekerültünk.  
A péntek esti időpont ellenére  80-90 vendég látogatott el a programra. Volt aki 
munka után RI-ből vezetett el Newtonig. 
A tiszta, autentikus magyar népzenei élmény közben régi erdéyi hangszerekkel 
ismerkedhettünk meg.  A zenekar tagjai magas színvonalú koncertet adtak, 
szívvel-lélekkel zenéltek. 
Az estét táncházzal folytattuk, ahol éjjelig táncolhattunk. Természetesen az evés-
ivás sem maradhatott el. Végül éjfél körül fejeztük be a táncot, igazán jól 
mulattunk! 

A zenekar tagjai: 
Salamon Soma - furulya, harmonika, 
A népművészet Ifjú Mestere, Junior Príma díjas népzenész 
Kiss-Balbinat Ádám – hegedű, ének,  
Junior Prima díjas hegedűs, az I. Kalotaszegi Prímásverseny győztese 
Maruzsenszki Andor – hegedű, az I. Kalotaszegi Prímásverseny harmadik 
helyezettje 
Éri Márton – brácsa 
Éri Katalin – nagybőgő 

Tánctanáraink: 
Márton Réka és Horvát Dániel néptáncpedagógusok, a Kőrösi Csoma Sándor 
Program ösztöndíjasai
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Kedves Kiscserkészek és Szülők! 
  
Szeretném megosztani a legfrissebb furulya karaté eredményeket és figyelmetekbe ajánlani új tananyagot, 
amiből otthon is tanulhattok.  Az első hét szinthez készítettem rövid videókat, amiket a cserkész csapat 
Facebook oldalán megtalálhattok.  Alul minden szint mellett ott a kapcsolódás a 2-5 perces leckéhez. 
  
Akinek már megvan az a színű zsinórja ( ott áll a neve ) , az a következő leckét nézze! Aki nem találja a 
nevét, kezdje a fehérrel ! Használjátok egészséggel! 
  
FEHÉR ZSINÓR: 
1. Lecke   https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078405228922943/ 
Schartner Ágoston 
  
SÁRGA ZSINÓR:  
2. Lecke  https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078407132256086/ 
Schneider Ádám 
  
NARANCSSÁRGA ZSINÓR:  
3. Lecke  https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078408228922643/ 
Jacobs Kara 
Tamang Tóbiás 
Hegedűs Betti 
  
ZÖLD ZSINÓR:   
4. Lecke https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078410302255769/ 
  
LILA ZSINÓR:  
5. Lecke https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078411785588954/ 
Szentpály Elise 
  
KÉK ZSINÓR:  
6. Lecke https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078414655588667/ 
Cserny Anna 
  
PIROS ZSINÓR:  
7. Lecke  https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078415102255289/ 

BARNA ZSINÓR: 
FEKETE ZSINÓR: 
  
További jó furulyázást kívánok mindenkinek! 
Jó munkát:  
   
                            Rácz Lívia  fcs.

Furulya karate
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https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078411785588954/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078414655588667/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078415102255289/
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https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078415102255289/


Kincskereső Könyvtár - Kölcsönözzetek, olvassatok !

2018. novemberFotók: Sipos Adrien
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Legkedvesebb magyar népmesém - rajzpályázat

Szilágyi Norbert - 7 éves - Ábelesz Kóbelesz 
http://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/tuendermesek/abelesz-kobelesz

Szilágyi Krisztina - 9 éves - A kékfestő inas 
http://meselandia.tv/magyar-nepmesek-a-kekfestoinas/ 

A pályázat célja, hogy 
gyermekrajzok segítségével 
bemutassuk a magyar népmesék 
varázslatos világát az anyaország 
határain túl. Szeretnénk 
szemléltetni, hogy minden magyart, 
éljen a világ bármely pontján, 
összekötnek a közös gyökerek, 
köztük a magyar népmesék világa 
is.  A pályázattal egyben 
ösztönözzük és biztatjuk a 
hazájuktól távol élő magyarokat, 
hogy érdemes átadniuk magyar 
identitástudatukat az ifjabb 
generációk számára. 
A rajzpályázatra olyan alkotásokat 
várunk, amelyek bemutatják, hogy 
az anyaország határain túl élő 
gyermekeknek melyek a kedvenc 
magyar népmeséi. Várjuk a 
klasszikus és jól ismert 
történeteken túl a kevésbé 
elterjedt, magyar vonatkozású 
mesék alapján készített rajzokat 
egyaránt. 

Rajzpályázat 5–12 éves, diaszpórában és szórványban élő magyar gyermekek számára.

magyarokegyhelyen.hu

Jobb oldalon a Boskola két 
diákjának beküldött alkotásai.

http://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/tuendermesek/abelesz-kobelesz
http://meselandia.tv/magyar-nepmesek-a-kekfestoinas/
http://meselandia.tv/magyar-nepmesek-a-kekfestoinas/
http://www.nepmese.hu/mesetar/mesek/tuendermesek/abelesz-kobelesz
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Magyarságismereti vizsga = két év középiskolai nyelvóra

Örömmel osztjuk meg a hírt, miszerint a cserkészek által tavasszal sikeresen letett, illetve majd leteendő 
magyarságismereti vizsgát a Magyar Külügyminisztérium olyan oklevéllel igazolja, ami két évnyi idegen 

nyelvi középiskolai követelmény elismertetésére jogosítja fel az oklevél tulajdonosát. 

A vizsgát nem csak cserkészek tehetik le, de a vizsgáztatás a cserkészek által megszabott helyen és 
időben történik.

 
A következő vizsga időpontja: 2019. május 11
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - DIASZPÓRA PROGRAM 2019

A Rákóczi Szövetség – a Magyar Diaszpóra Tanács megfogalmazott kérése alapján, a Magyar 
Kormány támogatásával – 2019 folyamán a „DIASZPÓRA PROGRAM” keretében lehetőséget teremt 
magyarországi tanulmányúton való részvételre akár 1000 diaszpórában élő 10 és 29 év közötti magyar 
fiatal számára immár harmadik alkalommal. 
1. A Program célja: 
• Személyes kapcsolatok által elősegíteni a diaszpóra magyar fiataljainak egymás és az anyaország 

közötti, valamint a Kárpát-medencei magyar fiatalokkal való összetartozás tudatának erősítését. 
• Magyarországi szakemberek bevonásával a diaszpóra fiataljai magyarságtudatának és 

anyanyelvtudásának fejlesztése. 
• A diaszpórában megvalósuló, nemzeti kötődést célzó minőségi ismeretátadás hatékonyságának 

növelése. Továbbá a hazai környezetben történő széleskörű tapasztalatszerzés, valamint az ezt 
szolgáló szellemi, kulturális és módszertani tudás bővítése. 

• A diaszpórában élők magyar szervezetekhez való kapcsolódásának és az aktív külhoni közösségi 
részvételnek szakmai támogatása és inspirálása. 

• A diaszpórában élő magyarság anyaországgal való kapcsolatának erősítése újfajta kapcsolathálózat 
létrehozásával, valamint a határon túli, szórvány és diaszpóra területek közötti együttműködések 
aktiválása és szélesebb körű kiterjesztése összmagyar szinten. 

2. A Program tartalma: 
A Diaszpóra Program több különböző programidőszakot tartalmaz 2019 januárja és decembere között, 
köztük tematikus tanulmányutakat és nyári táborokat, amelyek közül tetszés szerint választhatnak a 
jelentkezők. A kiválasztott programidőszakon belül, 5-10 napos összefüggő időintervallumban vehetnek 
részt magyarországi tanulmányúton.

2.1 A tervezett programidőszakok:

Program neve Időpont

1 Farsang 2019. február 18-27.

2 I. Összmagyar középiskolás tábor 2019. július 1-7.

I. Néptánctábor 2019. július 15-24.

I. Anyanyelvi tábor 2019. július 15-24.

I. Sporttábor 2019. július 15-24.

3 II. Összmagyar középiskolás tábor 2019. augusztus 12-21.

II. Néptánctábor 2019. augusztus 12-21.

II. Anyanyelvi tábor 2019. augusztus 12-21.

II. Sporttábor 2019. augusztus 12-21.

A Programra való jelentkezés időszaka: 2018. december 1. – 2019. február 28. 

További részletek itt:  https://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora/dszp-palyazati-felhivas

https://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora/dszp-palyazati-felhivas
https://www.rakocziszovetseg.org/diaszpora/dszp-palyazati-felhivas
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Az ünnepség 11:30-kor kezdődik, az ebéd kb. 12:30-kor  
 

Menü: marhapörkölt és somlói galuska  
vegetáriánusoknak:  gombapörkölt 

 
Ebédjegyek a helyszínen vásárolhatók illetve  

elővételben a cserkeszcsapat.boston@gmail.com PayPal címen. 
 Helyszínen fizetni lehet készpénzzel vagy csekkel  

(Hungarian Society of Massachusetts névre kiállítva). 

      Jegyárak: Felnőtt: $20, gyerek: $10, 5 év alatt ingyen 
 

Szombaton a templomok tömegközlekedéssel is elérhetők  
az Alewife megállótól induló 62/76-os busszal  

 (Mass. Ave & Curve Str. megálló)

                                  
	 	 	 	 	 	 	           Sok szeretettel várunk mindenkit  

	 	 	 	 	 	 	   

	 	 	 	 	 	 	 2018. december 15-én  

           	 	 	 	  a Boskola és a 2.sz. Bodnár Gábor Cserkészcsapat  
                     		 	 	  közös karácsonyi ünnepségére  
                  	 	 	  és az azt követő jótékonysági ebédre 

 

        a  lexingtoni Sacred Heart Parish-ban 

      (21 Follen Road, Lexington, MA).

mailto:cserkeszcsapat.boston@gmail.com
mailto:cserkeszcsapat.boston@gmail.com


Kodály Hétvége 2019 - Meghívó
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Kedves Cserkészek, 

Szeretettel meghivunk a 2019 január 18. péntek este 7 órától  - 20. vasárnap 
délután 4-ig tartó Kodály Hétvégére.  
Vasárnap 2 órától a szülőknek és vendégeknek szóló gálaműsor is lesz.	
  

Hol:	 	 HAAC ház, 233 Somerset St. , New Brunswick, NJ 08901	
Téma:	 A Dunántúl világa 
Költség:	   $55.00,  második gyerek $40, harmadik gyerek $30, negyedik $0.	
Jelentkezés:     https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6SETy2FwMhaOory 
Ebws2I2ZuLI8RJTj124ypNsPO-MomEHA/viewform?usp=sf_link  
Minden gyermek számára külön lapot kell kitölteni.  Idén is 120 gyermeket fogadunk csak, így 
kérjük minél hamarabb jelentkezni.   
Kérdésekkel forduljanak Kozma Fannihoz: fannikozma@gmail.com  vagy Fogarasi Mikihez: 
mikifogi@yahoo.com	

Jelentkezési Határidő: 2019. JANUÁR 7.

Lehet élni zene nélkül. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyerek 
kezébe kapja a jó zene kulcsát s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, 
mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken.”  

mailto:fannikozma@gmail.com
mailto:mikifogi@yahoo.com
mailto:fannikozma@gmail.com
mailto:mikifogi@yahoo.com


Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
A tanév első felén már majdnem túl vagyunk.  Ahogy ígértük, 
unatkozásra nem volt módunk az őszi hónapokban.
A lenti felsorolás pedig már a téli hónapok változatos programját 
kínálja.  
 
Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne 
maradjon le a fantasztikus élményekről,  amiket ezek a programok 
nyújtanak! 

Kellemes ünnepeket és pihenést a téli szünetben!

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - IDŐPONTOK  
 
Karácsonyi vásár - december 1  
Sacred Heart Parish 
 
Mikulás ünnepség - december 8 
Sacred Heart Parish 
 
Karácsonyi ünnepség - december 15 
Sacred Heart Parish 

Kodály hétvége - január 18-20 
New Brunswick 
Jelentkezési határidő: 2019. január 6. 
mikifogi@yahoo.com 

Cserkész szülői értekezlet- január 22 
Sacred Heart Parish 

Téli portya  -  február 2 
Quechee, VT 

Farsang - február 9 
Sacred Heart Parish 

Körzeti őv továbbképzés - február 9-10 
Belmont, MA
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ŐSZI SZÜLINAPOK:
SZEPTEMBER: FAGYAL ADRIANA , 
FÜRST ALMA, GYURCSÁN KRISZTIÁN, 

INNES-GARA ATTILA, INNES-GARA IAN,

KEREKES ISLA ENIKŐ, PENUMELLA 
DANIEL, RANALLI OLIVER, SCHARTNER 

ANNA

OKTÓBER: BEKIROV ATILA, GYURIS 
ESZTER, KIMBALL ÁDÁM, RÁCZ-
KOZUMA EMMA, ZOBOLYÁK BALÁZS

NOVEMBER LENT OLIVER, MAROSFŐI 
ÁGOSTON, MEZEI RÓZSA HANNA, 
ÖLVECZKY ÉVA, RANALLI BENJAMIN, 

SZIKLÁSSY BOTOND


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 

mailto:mikifogi@yahoo.com
mailto:mikifogi@yahoo.com

