
BOGÁNCS SÁRI 
ÉS  

 SÜN BALÁZS

Ez a szám az eddigi legbőségesebb az összes korábban megjelent Bogáncs Sárihoz képest.  

Bár hivatalosan csak minden második szombaton vannak foglalkozásaink, annyi minden történt velünk az elmúlt 

negyedévben, hogy nem is sikerül mindenről beszámolni.  
A márciust a cserkészek szokásos szavalóversenyével kezdtük, amit számos sok embert megmozgató esemény 

követett. Részt vettünk a márciusi ünnepségen, majd a Varga Emese által szervezett óriási sikerű 

Hagyományőrző Napon. Emese óvónőknek szervezett értekezletéről is beszámolunk, s bemutatunk 

néhány hóember alkotást a tavaszi hóesés okozta iskolai szünet eredményeként. A tavasz egyik nagy 

eseménye a 15. születésnapját ünneplő cserkészcsapat támogatására rendezett Magyar Bál volt. Erről az 

eseményről képekkel és köszöntőkkel is tudósítunk. Az Anyák napi kedves műsor képei is szívet 

melengetőek, akárcsak a ballagó óvodásokról és gimisekről szóló összeállítás. Beszámolunk még különféle 

díjakról, sikeres pályázatokról, akadályversenyről, és bemutatjuk Massachusetts híres szülöttjének, Henry 
Thoreau-nak boskolás megtestesítőjét Brent Ranalli-t. 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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 Házi szavalóverseny - 2018. március 3.

2018. májusFotók:  Virga Ági, László Noémi

Kovács Barbara: Ma rossz leszek 

Ma rossz leszek. Elhatároztam. 
Senkinek nem köszönök. 

Az oviban verekedni fogok, 
meg egy tányért összetörök. 

Zsuzsi haját meghúzom, 
Laci rajzára odafirkálok, 

a várat feldöntöm, 
lehet, hogy ezért majd sarokban 

állok, 
de ma akkor is rossz leszek, 

olyan rossz, mint soha, 
fog majd csodálkozni az egész 

óvoda! 
Foglalkozás alatt mindig felállok, 

mindenbe úgyis belekiabálok, 
az ebédet nem fogom azért se 

megenni, 
hiába bíztat majd az óvónéni. 

Még az is lehet, hogy kiöntöm a 
vizet... 

a mosdóban folyton pacsálok,  
kinyújtom a nyelvem a Zolira, 
alvás helyett az ágyon ugrálok 

Még sosem voltam rossz, 
ezért észre se vesznek, 

de jó annak a sok 
nagyon rossz gyereknek! 

Az óvónéni egész nap beszélget 
velük, 

lefoglalja őket, hogy ne legyen idejük 
a rosszalkodásra, meg semmi másra. 
Velük mindig, mindig beszélgetnek, 

meg feladatot kapnak, hogy ügyesek 
legyenek! 

Az a szörnyű Karesz dícséretet kap, 
ha nem csinál semmi jót, csak 

egyszer szót fogad... 
Én mindig jó vagyok. 

Ma azért is rossz leszek! 
Szeressenek engem is úgy, 

mint egy rossz gyereket!



2018. májusFotók: Bruce Kozuma

 Házi szavalóverseny - 2018. március 3.

Az évenként megtartott cserkész szavalóversenyt mindig izgatottan várjuk. Szívet melengető 
élmény a gyerekeket hallgatni, amint magyar költők verseit szavalják el nagy átéléssel, szép 
kiejtéssel.   
A technika adta lehetőségek és az alkalmanként fellépő különleges körülmények lehetővé 
teszik, hogy akár távolabbi helyszínről is elmondhassa a szavaló a versét. Az idén Rácz Líviát 
tartotta vissza a személyes megjelenéstől az időjárás, s nem tudták kihagyni a versenyzést az 
ősszel Svájcba költöző Koncz gyerekek sem, akik videón küldték el szavalataikat.  

Köszönjük az elhivatottságot és a szép verseket. Így tovább! Gratulálunk minden résztvevőnek! 

Kétévente a versenynek külön tétje is van, ugyanis a nyertesek továbbjutnak a körzeti szavalóversenyre, ahol más 
cserkészcsapatok nyerteseivel mérik össze versmondó tudásukat.  Az idén a Fogarasi, Gyurcsán és Rácz-Kozuma 
család képviseli Bostont a washingtoni versenyen.



Állami kitüntés - 2018. március 12.

2018. májusFotók:  Polgár János

Nagy örömünkre szolgált a hír, hogy Áder János, Magyarország köztársasági elnöke idén márciusban a MAGYAR 
ARANY ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adományozta dr. Polgárné Turcsányi Mariann, a Bartók Béla 
Bostoni Magyar Iskola és Óvoda titkárának és alapító tagjának. Az ünnepélyes alkalom során a díjat Mariann-nak a 
“massachusettsi magyar közösség identitásának megőrzése, valamint a bostoni magyar iskola és cserkészet elindítása 
és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége” elismeréseként adták át New Yorkban. Szívből gratulálunk Mariann! 

Néhány szó az ünnepeltről, aki az elmúlt húsz évben lelkesen, fáradtságot nem ismerve, amikor kellett húzta, amikor 
meg az kellett, akkor tolta az iskola szekerét lelkesen, télen-nyáron. 

Mariann 1997 őszén érkezett az USA-ba férjével Jánossal és az ötéves Zitával, a tízéves Dáviddal és a 13 éves 
Ádámmal, hogy 6 és fél évnyi svájci tartózkodás után Bostonban folytassa pályafutását. 
Nemcsak a Boskola, hanem az egyesület és a cserkészcsapat eseményein is a kezdetektől részt vett, mint szervező 
majd, mint vezető. Közel 15 éve segíti a Massachusettsi Magyar Egyesület munkáját, mint vezetőségi tag és még 
régebb óta, 2000-től ott volt és minden lépésben támogatta a cserkészet és az iskola munkáját is. Évek óta vezeti -
matematikusi pontossággal- az iskola adminisztrációs munkáit, de emellett van valahogy ideje, és energiája hogy pl. 
2015 ősze óta a negyedévenkénti Bogáncs Sárit is ő szerkessze… Nem is csoda, hogy lassan, mint egy bostoni „hub” 
azaz kommunikációs-kulturális csomópont alakult ki körülötte és newtoni házukban. 

Mariann más alkalmakhoz hasonlóan, most is elmondja és így is hiszi: ez a díj és a korábbiak is  (a KMCSSZ 2o1o-es 
díja, a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Emlékérme 2012-ben és az Amerikai Magyar Iskolák Találkozóján 2o16-
ban kapott emléklap), mind a közös munka eredményei. Nem saját maga miatt örül tehát, hanem a kapott díjakra úgy 
tekint, mint a bostoni magyar közösség kitartó és színvonalas magyarság építő munkájának elismerésére.  
Személyes ars poetica-ját igy fogalmazta meg: “nekem mindennél fontosabb a békességben és 
eredményesen zajló munka, nem vágyom nyilvános elismerésekre”. 

Még egyszer melegen gratulálunk a jól megérdemelt kitüntetéshez és kívánjuk magunknak és persze Mariann-nak, 
hogy még sok-sok évig szolgálja a helyi ügyeket!  

           Fogarasi Miki



2018. május

Hóemberek és alkotóik - 2018. március 16.

Fotók: Bói Tunde, Bognár Erzsébet, Katherine Beaty, Torontáli Kati

Hegedűs Bettina Hegedűs Roland

Bognár Erzsébet és 
családja

Béky Nándor és 
BenceTorontáli Virág 

alkotása



      Március 15-i ünnepség - 2018. március 17-18.

2018. május

1848. március 15-e.  
Mindegyikőnknek ismerősen cseng ez a dátum, egy dobbanás a szívünkben. A szabadság napja, ilyenkor ezt 
érezzük a levegőben. Együtt énekeljük a nép Kossuth nótáit, kifutunk a Kossuth térre, vagy a Duna-partra, vagy 
együtt tolongunk a Várban a néppel. Talán sokan nem ismerik már a történelmét sem ennek a napnak, mégis 
megtartja a varázsát, és az embereket ünneplésre bíztatja. A kislányok nemzeti színű szalaggal a hajukban futnak, az 
idős hölgyek szőrme kabátjukra kokárdát tűznek. A villamosok és a buszok is nemzeti színbe öltöznek, úgy érzem, 
velem együtt mosolyognak. Így éltem meg mindig is gyerekkorom óta március 15-ét. Idén azonban távol a nyüzsgő 
Budapesttől, veletek ünnepeltem. 

A Massachusettsi Magyar Egyesület 2018. március 17-én tartotta meg ünnepi emlékműsorát a lexingtoni 
Sacred Heart Parish-ban. Az ünnepség a Boskola és a cserkészet foglalkozásai után kezdődött délután 14 órakor. 

A Himnuszt követően a műsort Koncz Aranka szavalata kezdte, aki a videó képernyőjén keresztül is nagy 
hatást gyakorolt az összegyűlt közönségre Pósa Lajos: Magyar vagyok című versével. Őt Juhász Ildikó ünnepi 
köszöntője követte. A műsor szívet melengető részeként következtek a Cserny testvérek; először Kata, majd 
pedig Anna szavalt el egy-egy az alkalomra írt verset Donászy Magdától. Ezután levetítésre került a Kőrösi Csoma 
Sándor Program ösztöndíjasainak videója a Nemzeti dalról, melyben a Boskola harmadikosai is elszavaltak egy 
sort: „Fényesebb a láncnál a kard, // Jobban ékesíti a kart”. 

A rendezvény kiemelt vendége volt a clevelandi ösztöndíjas, Illés Bertold, aki Forradalmi hullám Európában 
– A magyarországi események 1848 március idusán című előadásával emlékezett meg a forradalom és szabadságharc 
170. évfordulójáról. Előadásában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc előzményeit is kívánta bemutatni, 
majd a távolabbi képből közeledett a magyarországi eseményekhez. Beszéde fiatalos, friss és lendületes volt. 
Különleges látószögből világította meg a hallgatók számára a 19. század történelmi eseményeit. 

A közönség talán már azt hitte, hogy a műsornak vége, amikor Marosfői Anna és Gyurcsán Robi 
szaxofonnal jelentek meg a teremben, és nekik köszönhetően szaxofon kísérettel énekelhettük együtt a Kossuth-
nótát. 

Így emlékeztünk meg a szabadságharcot indító nap 170. évfordulójáról. 
               Konkoly Borbála

Fotók: Polgár-Turcsányi Mariann



2018. május

Észak-Amerikai Magyar Óvodák Szakmai Értekezlete 
2018. március 24 - Boston

Nagy örömünkre, március 24-én, első alkalommal Bostonban sikerült megrendeznünk az Észak-Amerikai 
Magyar Óvodák Szakmai Értekezletét.  

Garai Gábor tiszteletbeli konzul úr nagylelkű felajánlásával helyszínként a Boston szívében található 
egyik felhőkarcoló kényelmes és elegáns ügyvédi irodáját használhattuk. A továbbképzésen NH, MA, NY, 
NJ, IL, GA, FL, MD, államokból, illetve Kanadából és Magyarországról érkeztek a résztvevők.  

Előadóink nagy tudású, elismert magyarországi szaktanárok, kutatók, akik szívüket, lelküket beleadva 
biztosították a program sikerét. A mese, a mozgás, a játék és a finommotorikus képességek fejlesztési 
lehetőségeinek módszertanával foglalkoztunk. Bajzáth Mária a mese, Balatoni Katalin és Nagy Ágnes a 
mozgás és tánc, Vetró Mihály pedig a hagyományok, illetve kézműves technikák világába vezette a 
vendégeket.  

A szakmai nap tartalmasan, jó hangulatban telt. Az előadásokat gyakorlati képzések váltották, ahol a 
meséket, mozgásos játékokat, mondókázást saját magunkon és kollégáinkkal együtt éltük meg. Rövid 
időn belül nemcsak óvónő társakat, de barátokat is láttunk egymásban. Reméljük, hogy ennek a 
kezdeményezésnek lesz folytatása! Igény mindenképpen van rá.  A továbbképzést közös énekléssel és 
énekes játékokkal zártuk, amit egy finom vacsora követett.  

Később pedig ugyanezen a helyen egy fogadás után Berecz András, Kossuth-díjas népdalénekes és 
mesemondó fantasztikus estjét, a “Ha vagyunk, legyünk!” élvezhettük. Erre a programra már a helyi 
magyar közösségből is sokan ellátogattak, közel száz vendég kacagott, énekelt együtt.     
             
         Varga  Emese

Fotók: Badics Emi



2018. május

Hagyományőrző Nap - 2018. március 25.

A szakmai találkozót a másnapi Bostoni Hagyományőrző Nap követte. Idén új helyszínen, Boston egyik 
külvárosában, Newtonban tartottuk meg rendezvényünket. Közel 400 vendég fordult meg az eseményen.  

Gazdag programmal vártuk az érdeklődőket. A remek zenét az Életfa együttes és két Magyarországról 
érkező fiatal tehetséges zenész, Rigó Márton és Salamon Soma szolgáltatta. A színvonalas 
táncbemutatókról, tánctanításról pedig Varga Ottilia (FL) és Szabados Tamás (KCSP ösztöndíjas NY-ból) 
gondoskodott. Ezenkívül, a New Yorki Délibab együttes tíz fővel mutatott be Mezőségi es Kalotaszegi 
táncokat.  

Egy rövid játékfűzéssel bemutatkozott a helyi “Így tedd rá” néptáncelőkészítő kiscsoportunk. Napközben 
többször táncoltak picik, nagyok és a felnőttek is. Idén sem maradt el a hagyományőrző kézműves 
technikák bemutatása, kipróbálása. Gyerekek és felnőttek egyaránt próbálgatták az írókával történő 
tojásírási díszítéseket, nemezelést, kosárfonást, gyertyaöntést, szövést, varrást, botbaba készítést és a 
nagyon piciket egy gyurmás, színezős asztal várta. A nemez technikát Vetró Mihály (Nádudvar), a 
tojásírást Nagy Ildikó és Hegedűs Hajnalka (NY) tanítottak. Bajzáth Mária pedig szép mesékkel szerzett 
varázslatos pillanatokat a mesesarokban.  

Örömmel látjuk, hogy a kézműves vásárra is egyre többen érkeznek távolabbi helyekről, NJ-ből, NY-ból. 
A magyarországi Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolából második alkalommal kapunk kézi 
készítésű vásári kézműves termékeket, amiket az iskola tanárai és diákjai készítenek. Nagy sikere volt a 
finom kürtöskalácsnak és az igazi magyar gasztronómiai ízeknek, a töltött káposztának, a pörköltnek, 
uborkasalátának, réteseknek, de a magyar hentesárut is örömmel vásárolták a látogatók.  

A programot egy lendületes moldvai táncházzal zártuk, ahol az összekapaszkodott felnőttek közé egy-
egy kisgyerek is ahol tudott, bebújt. A helyi vendégeken kívül sok más nemzetiségi csoportból érkeztek, 
akik szintén mosolygó arccal táncoltak, kézműveskedtek. Valóban büszkék lehetünk gazdag kultúránkra, 
hagyományainkra, amit ilyen hagyományőrző napok évenkénti megrendezésével szeretnénk életben 
tartani és átmenteni a jövő nemzedéke számára.  

E csodás hétvégéből sok szép emléket tudunk magunkkal vinni, ami még egy jó ideig sokunkat feltöltve 
tart.  

Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Bethlen Gábor Alapítványnak, amiért pénzügyi támogatásával 
lehetővé tette a fent említett mindkét program színvonalas megvalósítását. A helyi magyar közösség 
lelkes, önkéntes tagjainak segítsége nélkül ez a hétvége nem jöhetett volna létre.  
Köszönjük!  
               
                                              Varga Emese

GRATULÁLUNK !

Tudjátok, kinek köszönhetjük a két fenti eseményt?  Varga Emésének és 
Badics Tamásnak, akik megírták és megnyerték az események szervezéséhez  
szükséges pályázatokat, s megszervezték ezeket a színvonalas programokat.

 
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN, EMESE ÉS TAMÁS !



Hagyományőrző Nap - 2018. március 25.

Fotók: Badics Emi 2018. május



Dömötör Gábor: SZÜLETÉSNAPI  FELKÖSZÖNTŐ

2018 május

Kedves Bodnár Gábor cserkészcsapat! 

Szeretettel és büszkeséggel köszöntelek titeket tizenötödik születésnapotok alkalmával. Büszkeséggel, mert ott lehettem 
bölcsőtöknél, amikor a csapat megszületett és mert látom, hogy milyen szép, erős fiatallá fejlődött az akkori kis csemete.  

Mert nagy utat tett meg a csapat ez alatt a tizenöt év alatt.  Gyenge kis poronty volt, amikor kinőtt a Boskolából. Szerencsére 
volt Bostonban két cserkésztiszt, akik az első években anyáskodtak felette, amíg megtanult járni és elkezdett növögetni. De 
máshonnan is jöttek nagynénik, nagybácsik, akik segítettek fejlesztgetni, nevelgetni: ezek cserkészvezetők voltak az ország 
más részeiből, akik Bostonba érkeztek egyetemre és beálltak segíteni. 

És ha megnézlek titeket ma, mit látok? Egy erős, nagy csapatot. Egy csapatot, amely már nem függ külső segítségtől, mert a 
tizenöt év alatt kiváló saját vezetői gárdát nevelt ki. Egy olyan gárdát, amely ötletes, mozgalmas, valóban cserkészies 
foglalkozást és nevelést biztosít a csapatnak. Olyan foglalkozást, amely a helyi összejöveteleken, kirándulásokon, táborokon, 
bálokon és ünnepélyéken kívül részt vesz a Külföldi Magyar Cserkészszövetség távolabbi rendezvényein: az 
akadályversenyeken, a Kodály hétvégén, a vezetőképző táborokon és a magyarországi őrsvezetői körúton, hogy csak 
néhányat említsek. Egy olyan csapatot látok, amely ma már egyes területeken példát mutathat többi csapatainknak. Ezek közé 
tartozik a kiváló együttműködés a Boskolával, és ide sorolnám a remek gyakorlati programokat, mint a tutajtúráitokat és a 
nemrég megtartott téli táborotokat. 

Eddigi életutatok talán az első virága a Külföldi Magyar Cserkészetben egy új korszaknak. Mert, mint tudjátok, a KMCSSZ a 
második világháború utáni ausztriai és németországi menekülttáborokban indult. Magyarországról kijött cserkészvezetők 
maguk köré gyűjtötték a gyerekeket, hogy el ne kallódjanak, foglalkoztak velük és cserkészcsapatokat létesítettek. Ahogy 
aztán ezek a vezetők továbbvándoroltak, mindenütt csapatokat alakítottak. Ennek köszönhető, hogy ma  72 csapatunk négy 
földrészen működik: Nyugat-Európában, Dél-Amerikában, Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez volt a szövetség hőskora: 
erős, száz személyes csapatok világszerte. Sok elhivatott, kimagasló cserkészvezető jellemzi ezt a korszakot, akiket 
csapatotok névadója, Bodnár Gábor bá irányított. 

Aztán következett a KMCSSZ életpályájának második szakasza: közel négy évtized, amikor szinte teljesen megszűnt a 
kapcsolat a megszállt Magyarországgal, azzal a Magyarországgal, ahol a cserkészet be volt tiltva.  Két nemzedék nőtt fel ez 
alatt az idő alatt, amikor külföldi elszigeteltségünkben magunkra voltunk hagyva. Néha szinte reménytelennek látszó munkánk 
célja magyarságunk megőrzése és a cserkészszellem  lángjának életben tartása volt, mindaddig, amíg a fáklyát egyszer majd 
átadhatjuk egy felszabadult, új Magyarországnak. 

És bár nem nagyon reméltük, bekövetkezett a harmadik korszak: Magyarország felszabadult, újra beindulhatott a cserkészet 
nemcsak Magyarországon, hanem a Kárpát-medence összes magyarlakta vidékén: Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, 
Vajdaságban. Itt mindenütt magyar cserkészszövetségek alakultak, amelyekkel ma már szorosan együttműködünk  a Magyar 
Cserkészszövetségek Fórumának keretén belül. 

Ez a korszak, amit most élünk, az újra fellendülés korszaka. A negyven évig tartó “vasfüggöny” lehullásával az emberek 
szabadabban utazhattak külföldre és ezt nagyon sokan meg is tették. Ez adta a lökést a bostoni magyar közösség 
növekedésének, a Boskola megalakulásának és a Bodnár Gábor cscs. megszületésének is. De ez nem csak bostoni jelenség: új 
csapataink indulnak világszerte: Angliában, Belgiumban, Németországban, Svédországban, Kanadában. USA-ban pedig többek 
között Connecticutban, Floridában, Californiában, Oregonban és Washington államban. 

Látjátok hát a magyar cserkészet különleges életerejét: sikeresen túlélt két világháborút, negyven év működési tilalmat és 
szétszóródását a világban. És mindebből a megpróbáltatásból újult erővel, mint egy a földgömböt átfogó szervezet került ki, 
hiszen ma már Magyarországon és a Kárpát-medencén kívül Nyugat-Európában, Ausztráliában valamint Észak –és Dél-
Amerikában vannak magyar csapatok. Cserkészetünk erejét erkölcsi tartalma és maradandó értékű célkitűzései adják:  
jellemes, erkölcsös, hívő, testben és lélekben egészséges, az életre szellemileg és gyakorlatilag jól felkészült fiatalokat 
igyekszünk nevelni segíteni. Külföldön és az elszakadt területeken pedig magyarságunk megőrzését szolgáljuk.  

Kedves Cserkésztestvéreim! 
Amióta tíz éves koromban cserkész lettem – és az bizony nagyon rég volt – elkötelezett, meggyőződéses tagja vagyok a 
magyar cserkészetnek. Most, csapatotok fennállása tizenötödik évfordulójának ünnepélyes alkalmával arra kérlek titeket, hogy 
nektek se csupán egy gyerekkori élmény, hanem egy valóban maradandó életforma legyen a cserkészet. Életetek 
tartalmasabb, gazdagabb lesz. Ehhez kívánok mindannyiótoknak további sikert és Jó munkát!  
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Vámos István

Romhányi Linnea és Sándor András

Dömötör Gábor Max Teleki

Halácsy Béla és Sóti Adrienne
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Kedves Boston környéki és messzebbről érkezett 
támogatóink! 

Ezúton szeretnénk kifejezni köszönetünket, hogy 
részvételetekkel és adományaitokkal támogattátok idei 
magyar bálunkat, aminek anyagi hasznát az idén XV éves 
cserkészcsapat jövőbeni programjainak és eszköztárának 
támogatására használjuk fel. Reméljük, hogy a résztvevők 
egy kellemes estét töltöttek el. 

Egy ilyen bál megszervezése és levezetése RENGETEG 
munkával jár, amihez idén is egy egész sereg önkéntes 
munkája járult hozzá. A báli füzetben, amit megtekinthettek 
a lenti linkeken, felsoroltuk támogatóinkat, 
szponzorainkat és a báli szervezőbizottság tagjait. Ha most 
mindenkit név szerint kiemelnék, biztos, hogy kifelejtenék 
önkénteseket, mert tényleg annyira sokrétű volt a 
hozzájárulás, hogy néha nem is feltétlenül regisztrálódik, 
hogy egy-egy feladatot csak mentálisan ki kell pipálni, mert 
valaki azt már el is végezte. 

Szeretnék azért kiemelni néhány hozzájárulót: 
-Először is díszvendégeinket szeretném kiemelni, akik 
jelenlétükkel megtiszteltek bennünket és emelték bálunk 
színvonalát. Díszvendégeink kiemelkedően sokat tettek az 
elmúlt évtizedekben magyarságunkért és magyar 
cserkészetünk fenntartásáért, így példamutatóan járnak elől 
a következő generáció előtt, ezért esett rájuk választásunk. 
Most itt csak röviden, bővebb életrajzukat a báli 
programfüzetben olvashatjátok: 

- Dömötör Gábor bá és neje Sára: a KMCSSZ alelnöke 
- Teleki Maximilian ´´s neje Wendy: a Hungarian 
American Coalition emeritus elnöke 
- Vámos István es neje Susan: a Bostoni csapat 
parancsnokhelyettese, a KMCSSZ vándorcserkész 
vezetőtisztje 

- A csendes-árverés-és-tombola-wizardunk, Virga Ági, aki 
egyébként más fontos pozíciókban is hozzájárult bálunk 
sikeréhez, például egyik díszvendégünk felé felvállalta a fő-
liaison szerepét. Ági mar sokadik alkalommal szervezi a 
csendes árveréseket, és évről évre  azon találom magam, 
hogy lenyűgözően színvonalas tárgyakat sikerül gyűjtenie - 
persze ez a nagylelkű felajánlóknak, azaz nektek, is 
köszönhető. 
Olvashattátok már Ági tollából a statisztikákat, azt itt nem 
elevenítem fel.. 

- Szilágyi Charlotte és Reinoso Sára : Ha 
végiglapozzátok a báli füzetet, és talán emlékeztek néhány 
csendes-árveréses tárgyra szponzorainktól, azt fogjátok 
találni, hogy az idén rekord mennyiségű szponzor 
támogatta bálunkat.  

15 oldalnyi szponzori hirdetés került a báli füzetbe - ez 
nem magától intéződött, ez bizony Lotti és Sára rengeteg 
utánajárásának köszönhető - ehhez nem 20 potenciális 
szponzort kellett megkeresnünk, nem is 40-et, hanem nem 
kevesebb, mint 140-et. 

- Polgár-Turcsányi Mariann: Bár kitartóan állítja 
amellett, hogy az idén "nem csinált sokat", Mariann volt az, 
aki beindította a báli szervezést, néha-néha jó érzéssel 
rákérdezett dolgokra, amikre mi nem is gondoltunk, 
meghivók postázását intézte, és még sokminden mást. 

- Izsák Carolina:  Az igényes báli füzet összeállításáért, 
meg a nyomtatás előtti éjszaka is nyaggatott szponzorokat, 
hogy küldjék a hirdetési anyagot, és a családi vakációja alatt 
is a báli füzet összeállításán dolgozott. 

- Sóti Adrienn, Torontáli Kati és Halácsy Béla: A 
keringő és a palotás táncok összehozásáért. Nem is tudom, 
de ha 15 próbánk nem volt, akkor egy sem. Szerencsém 
volt majdnem minden próbán ott lenni, és bizton 
állíthatom, hogy nem Fred Astaire szintjéről indultak a 
táncosok, a végeredmény viszont lenyűgözően szép volt - 
ez Adrienn és Béla kitartásának köszönhető. 
Az pedig, hogy a palotás lányaink gyönyörű díszmagyar 
ruhákban tudtak táncolni,  Torontáli Kati munkájának 
köszönhető. Köszönet illeti a clevelandi regősöket is, hogy 
kölcsönadtak ruhákat. 

- Romhányi Linnea és Sándor András: Már sokadik 
éve biztosítják, hogy a bál gördülékenyen folyjon egészen 
hajnali 1 óráig.  Az idén is voltak last-minute program 
változások, amit ti talán észre sem vettetek, de 
Linneának és Andrásnak sikerült mindazt ügyesen 
elsimítaniuk és tartani a bál pörgő ütemét. 

- Cser András: A fantasztikus fotósunk. Nemigen 
láthattátok Andrást ülni és cseverészni a bál alatt, 
eredményét megtekinthetitek a Bogáncs Sári lapjain.  

- És az elsőbálozóinknak és táncosainknak, illetve 
szüleiknek, hogy próbákra hordozták őket. (Külön 
szeretném megköszönni az elsőbálozó FIÚKnak, hogy 
Dugovics Tituszt megalázó hősiességgel, sok-sok email, 
furfang és rábeszélés után, végül feláldozták magukat a báli 
táncolás oltárán.:-) ) 

Megint kihangsúlyozom, hogy emellett még rengeteg 
önkéntes munkája járult hozzá bálunk sikeréhez. 
Köszönjük morális és anyagi támogatásotokat, 
részvételeteket, önkéntes munkátokat! 

Gyurcsán Ferenc,  
a 2.sz. Bodnár Gábor Cserkészcsapat és a Báli Bizottság
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Linkek a báli program füzethez, amelyben olvashattok díszvendégekről, az adományozókról: 
 (2 file, mert olyan nagy, hogy egybe bele sem fér): 

 https://drive.google.com/file/d/1cF77UxBe4kI15FgpixrduGzqt6d6VkWG/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1d-Dd0H2wlxcTjQtXCKIeJJ85-FidHDRc/view?usp=sharing

A csapat kitüntetettjei: 
Badics Juli 
Fogarasi Kristóf 
Mihajlovits Lili 
Mihajlovits Csilla és Milán 
Mező Kornél

A körzet kitüntetettjei: 
Dömötör Gábor  
Gyurcsán Ferenc 
Rácz Lívia 
Tóth Ildikó  
Vámos István

https://drive.google.com/file/d/1cF77UxBe4kI15FgpixrduGzqt6d6VkWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-Dd0H2wlxcTjQtXCKIeJJ85-FidHDRc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cF77UxBe4kI15FgpixrduGzqt6d6VkWG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d-Dd0H2wlxcTjQtXCKIeJJ85-FidHDRc/view?usp=sharing
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       Körzeti szavalóverseny - 2018. április 14 - Washington DC

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség New York-i körzete 10 csapatával a legnagyobb.  A kétévente megrendezett 
szavalóverseny döntője az egyik legsikeresebb programja, amelyik a magyar szellemi értékek irodalmi ágának terjesztését 
fejleszti, a magyar cserkészet sokoldalúságát bizonyítva. A versenyen alatt először 1963-ban, majd 20 évvel később, 1983-ban 
mérték össze a versmondók a képességüket. Ezután – időnkénti megszakítással – a verseny 2012-ben Cseh Tibor egykori 
cserkészvezető emlékére az ő nevét vette fel, aki a külföldi magyarság körében a magyar kultúrának egyik legalaposabb 
ismerője és közíró volt. A körzet most mér hét városban mintegy Bostontól Sarasotáig terjedő 1400 mérföldes (kb. 2250 
km) távolságban működik. 
Az idei döntőt is a csapatok “házi” versenye előzte meg, amelyen a továbbjutók április 14-én, a Washingtonban rendezett 
döntőn vehettek részt. A vers mondók öt város nyolc csapatából nagy izgalommal sereglettek össze a washingtoni Magyar 
Nagykövetségen, ahol 26 továbbjutó négy korosztály két kategóriájában versenyzett közel 100 fős közönség előtt egy 
kötelező és egy szabadon választott verssel. Az idén már Wallingford, Connecticutban, sőt a sarasotai csapatnál is rendeztek 
házi versenyt. Két év múlva bizonyára ők is küldenek majd a továbbjutottakból a körzeti verseny döntőjére. 
A terem megtelt várakozással teli szülőkkel, kísérőkkel, felkészítő pedagógusokkal, cserkészvezetőkkel és várakozó 
szavalókkal. Az öttagú zsűri különböző városokból érkezett, tagjai: dr. Baloghné Kovács Éva magyar es idegennyelv-tanár 
Boston, Massachusettsből; Kovács Éva felnőtt cserkész, pedagógiai szaktanácsadó és a New Burnsaik-i hétvégi magyar iskola 
egykori tanára Princeton, New Jersey-ből; Dömötör Eva cserkésztiszt, ny. angol irodalom, több város magyar hétvégi 
iskolában tanított, dr. Horváth István cserkésztiszt, kutató orvos, egyetemi tanár, a New Brunswick-i hévégi magyar iskola 
egykori igazgatója, a helyi irodalomkör előadója, valamint Fischer Viktor cserkésztiszt, pedagógus, a szavalóverseny 
létrehozója és zsűrielnöke New York-ból. 
Az ünnepélyes rendezvény szokás szerint a cserkesz induló eléneklésével és, mint minden cserkészfoglalkozáson, imával 
kezdődött, amit nt. Mayer Judit ref. lelkész nő mondott. Ezt követte a remek helyi szervező, Myslenski Adrienne 
cserkésztisztnek, a washingtoni 4. sz. Bátori József vegyes cserkészcsapat parancsnokának köszöntése, a verseny ismertetése 
és eligazítása, majd dr. Fogarasi Miklós, cserkésztiszt körzeti parancsnok köszöntője, aki röviden beszámolt a körzet 
munkájáról, bemutatta a zsűritagokat és ismertette a versenyszabályokat. Külön köszönet illeti a Magyar Nagykövetséget, 
amely a helyiségeit rendelkezésünkre bocsátotta, és még ebéddel is szolgált az összegyűlteknek. A bemondói szerepet a 
szokásos humorával ifj. Vajtay István, New Brunswick-i csapatparancsnok látta el. 
A versenyen résztvevők néhány kivétellel külföldön születettek, vagy meg nagyon kicsik voltak akkor, amikor a szülők 
elköltöztek a szülőföldjükről.  Sőt, voltak olyanok, akiknek már a szülei is külföldi születésűek. Külön ki kell emelni a vegyes 
házasságok gyerekeinek szereplését, és azt az erőfeszítést, amellyel idáig eljutottak. Így az ő élményeik a magyar hazáról nem 
minden esetben személyes tapasztalás útján jöttek létre, hanem a szülők és cserkészvezetők által közvetítve. A fiatalabb 
korosztályoknál a szülők buzdítása és segítsége se maradhat szó nélkül, hiszen gyermekeik magyar nyelvtudása, szókincsük 
bővítése és a szép magyar beszed fejlesztése érdekében kifejtett munkájuk eredménye.  
Minden versmondó egy kötelező és egy szabadon választott verssel indulhatott. A cserkészek verstudása többnyire 
kifogástalan volt, hisz alig volt valaki, aki megakadt vagy egyáltalán a vers szövegét a kezében tartotta volna. Az elmondott 
versekből a kiejtéseken és hangsúlyozásokon csak néha volt észlelhető idegen befolyás, ezzel is tanúbizonyságot adva a 
remek felkészültségről. A bíráló bizottság a pontos vers tudást, a kiejtést, a fellépést es a vers átélését értékelte.  

Mindennek ellenére a fiatalok egy része olyan magas szintű produkciókat nyújtott, hogy bátran felvehették 
volna a versenyt a Magyarországon tanuló kortársaikkal. 
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Külön kategóriát az “A” kategória megjelöléssel alkottak és az első eset, hogy az idei versenyen négy magyar nyelvterületről 
mindennapi magyar iskolába nem több, mint két évet járt és szülőhazáját nem több, mint három éve elhagyott szavaló is volt. 
A legfiatalabb résztvevők, – a 10-12 éves korosztály – akik a kötelező versüket Kányádi Sándor Hallgat az erdő és Tankó Sirató 
Károly Tengerecki Pál művei közül választhatták ki, elsőként léptek fel, és egyhamar magukkal ragadták a közönséget. 
Elragadtatták a közönséget két washingtoni – Csenteri Hunor Kányádi Sándor Hallgat az erdő, Turcsányi Katalin Móricz 
Zsigmond Disznók az esőben c. versei. 
A II. korcsoport versenyzői (13-15 évesek) már magabiztosabban szerepeltek, hiszen életkorukból fakadóan – és a korábbi 
versenyen való részvétel miatt is, –  ők már kissé otthonosabban mozogtak a színpadon. Itt ifj. Bereczki István Remenyik 
Sándor Az ige, a garfieldi Krizsán Elek Petőfi A farkasok dala c. verse kitűnő átéléssel szórakoztatták a megjelenteket. 
A zsűrinek igen nehéz dolga volt a díjak odaítélésében, hiszen a fiatalok alaposan felkészültek a versenyre. A III. korcsoportban 
(16-19 évesek) igen erős mezőny indult, mindegyik szavaló már két évvel ezelőtt is részt vett. Végül is a New Brunswick-i 
Gloetzer Dániel Kosztolányi Dezső Akarsz-e játszani? ´´s a new yorki Kapin Krisztina Petőfi Nemzeti Dal szavalataival kitűnő 
produkciót nyújtott. 
A IV, azaz 20 éves és azon felüli korcsoportban a bostoni Rácz Lívia Illyés Gyula Szekszárd felé és Arany János Vörös 
Rébék c. versekkel lépett a színpadra, valamint Pándiné Kozma Kata, a new yorki csapatok parancsnoka és a nemrégiben 
ikreket szült édesanya Sinka István Anyám balladát táncol és Kosztolányi Dezső Hajnali részegség c. verseivel nyerte el a 
közönség elismerését. Mindkettőjük vezetőkkénti fellépésükkel jó példával járt elől. Magukkal ragadták kifinomult és érett 
versmondásukkal a hallgatóságot, maradandó előadói élményt nyújtva a közönségnek.  
Az „A” kategóriában – a magyar nyelvterületeken iskolába jártak –  a 10-12 évesek korcsoportjában a New Burnswick-i Jalics 
Lea Petőfi Falu végén kurta kocsma c. versével, a new yorki Pintér Marton Remenyik Sándor Az ige és Váci Mihály Még nem 
elég! c. verseivel, és a IV. korcsoportban pedig Fejér Izabella szintén new yorki szavaló pedig József Attila Születésnapomra c. 
verseivel tűntek ki. 
Az eredményhirdetésnél a zsűri elnöke kiemelte a magas felkészültségi szintet es megdicsérté az összes versmondót, akik 
rengeteg időt szántak a magyar irodalom egyes gyöngyszemeinek megtanulására és előadására. 
Korcsoportonként az első öt győztes személyre szóló oklevelet és az első három értékes könyvet kapott jutalmul. Minden 
további versmondó egy szép kiállítású emléklapot vihetett haza. A végső eredmények az alábbiak szerint alakultak: 
I. korcsoport (10-12 évesek): 1. Csenteri Hunor (4. sz. vegyescsapat, Washington), 2. Turcsányi Katalin (4. sz. csapat), 3. Rácz-
Kozuma Emma (2. sz. vegyescsapat, Boston). 
II. korcsoport (13-15 évesek): 1. Ifj. Bereczki István (5. sz. csapat, New Brunswick), 2. Csenteri Eszter (4. sz. csapat), 3. Rácz-
Kozuma Hanna (2. sz. csapat). 
III. korcsoport (16-19 évesek): 1. Kapin Krisztina (46. sz. leánycsapat, New York), 2.  Gloetzer Dániel (5. sz. csapat), 3. Szobacsi 
Lili (4. sz. csapat). 
A csapatverseny helyezései:  Lányok: I.Holtversenyben a bostoni 2. sz. Bodnár Gábor vegyescsapat leány részlege és 
a helyi 4. sz. Bátori József vegyescsapat leány részlege.  Fiúk: 1. az 5. sz. Bornemissza Gergely cserkészcsapat, New Brunswick. 2. 
a 4. sz. Bátori József vegyescsapat fiú részlege, Washington, 3. a bostoni 2. sz. Bodnár Gábor vegyescsapat fiú részlege 
   A félnapos versengés mindenki számára felemelő élményt nyújtott. A magas szintű versmondások arról tettek tanúságot, 
hogy fiataljaink komolyan vették a feladatukat és ismét bebizonyítottak, hogy Magyarországtól több ezer kilométerre is él és 
virágzik a magyar költészet iránti érdeklődés a magyar cserkészcsapatokban és viszik tovább, szerte a világban a magyar versek 
iránti tiszteletet és a költészet örökké élő értekéit. A következő megmérettetés 2020-ban, Wallingford, Connecticutban kerül 
megrendezésre. 
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Fotók: Bruce Kozuma

     Körzeti szavalóverseny - 2018. április 14 - Washington DC
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Anyák Napja - 2018. május 5.

Fotók: Guthy Csaba
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Fotók: Guthy Csaba



Anyák Napja - 2018. május 5.

2018. májusFotók: Guthy Csaba

Az apukák és gyerekek által készített szendvicsek versenyének nyertesei

Évente két olyan ünnepséget tartunk, ahol a gyerekeknek lehetőségük van közös szereplésre. A karácsonyi ünnepség 
és anyák napi megemlékezés mindkettő szívet melengető esemény.  Anyák napján a csoportok ajándékokkal, kedves 
versekkel, énekekkel készülnek, köszöntik az édesanyákat, nagymamákat. Az apukák és a gyerekek szendvicses 
tálakkal kedveskednek a mamáknak, amikből a közösség kiválasztja a neki legjobban tetszőt, a mamák pedig 
elfogyasztják a finom falatokat. 

Köszönet jár a tanároknak, szülőknek, cserkészeknek a szép és emlékezetes nap sikeres lebonyolításáért!

2. Fogarasi Bence1. Innes Ian es Attila 3. Abdulla Péter és Hugo 
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Ballagás - 2018. május 18.

Fotók: Guthy Csaba

Az idei tanévben hat nagycsoportos 
óvodásunk búcsúzik az ovitól, két 
érettségiző diákunk az iskolától, 

valamint az egyik tanárunkat is másfelé 
viszi az élet.  

A ballagókat a csoportok virággal, 
szavalattal, ajándékkal köszöntötték 
miközben végigjárták a termeket. 

Örülünk, hogy velünk voltatok.  
Sok sikert a továbbiakban!



2018. május
Fotók: Bruce Kozuma

AKI - Fillmore, NY - 2018. május 26-27.

Idén is két bátor cserkésszel teli busz indult útnak szeretett cserkészparkunkba, ami Fillmore-ban 
található, hogy megküzdjenek vetélytársaikkal az idei Akadályversenyen – de még inkább, hogy Attila 
vezérünk udvarában megoldjanak sok furfangos akadályt.  Volt, akinek a Kőszívű Táltost kellett 
megtalálnia, volt, akinek azt kellett megoldania, hogy hogyan halt meg Attila, és voltak, akiknek a 
magyarokat kellett megtalálniuk észak felé indulván. 
  
A legfiatalabb, Cserkész I korosztályban mindjárt két őrsünk is indult. 
Az Őzike őrs, ŐV Gyuris Eszter, segéd ŐV Mihajlovits Lili, tagok: Beacom Lexi, Rácz-Kozuma Emma, 
Schneider Réka, Sandy Annabella, Marosfői Virág – vidáman és jókedvűen bírták a tábor teendőit. 
A másik Cserkész I-es őrsünk a Sas volt, Fogarasi Bence ŐV irányításában. Mihajlovits Márk, Móricz 
Dani, Marosfői Ágoston es Walker Miki egészítette ki az őrsöt. Nagyon ügyesen állták a sarat – ami szó 
szerint is értendő, mivel olyan szerencsésen kaptak sátorhelyet, hogy a sártenger közepére esett, de 
szépen helytálltak a viszontagságok ellenére. 
  
A Cserkész II korosztályban a Mókus őrs indult Móricz Anna ŐV vezetésével. Itt 16 őrs versenyzett, 
Lány kategóriában a szép III.helyet szerezte meg az őrs. Rácz-Kozuma Hanna segéd ŐV-ként erősítette 
az őrsöt, McPherson Kinga, Walker Eszter és Beacom-Dömötör Ilona pedig az ügyes versenyzők voltak. 
  
A Cserkész III pályán a Bika őrsünk indult, nekik fizikailag igencsak megterhelő pályájuk volt, ahol GPS-
sel kellett megtalálniuk az állomásokat, és ott különböző feladatokat megoldaniuk. 
A Bika őrsöt Gyurcsán Robi ŐV irányította, a tagok pedig Gyurcsán Krisztián, Olland Gabriel, 
Mihajlovits Bálint es Boyle Ádám voltak, szépen, jó hangulatban dolgoztak össze. 
  
Hazafelé menet viszont a legnagyobb talányra derült fény - a Sas őrsöt felettébb foglalkoztatja, hogy 
melyik Sasnak a legjobb barátja Romhányi Dani. Szabadon idézünk az eszmecseréből, az újság 
terjedelméből kifolyólag csak rövid szemelvényt áll módunkban itt leközölni: 
“-Nekem a legjobb barátom Dani, mert adott nekem egy hájfájvot. 
 -Nem, nekem még jobb barátom, mert engem pedig felemelt. 
 -Az semmi, nekem pedig megpaskolta  a fejemet, ami teljesen nyilvánvalóan a legjobb barátság jele. 
 stb.stb.” 
  
Mindent egybevetve a hunok dicső vére még mindig csörgedezik a bostoni cserkészek ereiben is, hiszen 
félelmet nem ismerve állták ki a veszedelmekkel teli próbát. 
		
Konkoly Boris és Gyurcsán Feri talujából
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AKI - Fillmore, NY - 2018. május 26-27.



Új Henry a concord-i Walden tónál

Legtöbben úgy ismeritek Brentet, mint Vera óvónéni 
férjét, aki csendben, a háttérben meghúzódva, már 
közel tíz éve segíti a felesége munkáját, a dobozok 
cipelésétől kezdve a gyerekekkel való játékon 
keresztül a rendszeres gitározásig a csoportszobában 
és ünnepségek alkalmával. Most, ha szeretnétek, egy 
másik oldaláról is megismerhetitek: 

Amikor 2017-ben Richard Smith befejezte közel két 
évtizedes pályafutását, mint a Walden Pond Thoreau 
megszemélyesítője, Brent- aki maga is szenvedélyes 
Thoreau rajongó és kutató- lehetőséget kapott, hogy 
kipróbálhassa magát a híres filozófus szerepében.  

Brent először 2009-ben vett részt a Thoreau 
Társaság éves gyűlésén (The Thoreau Society Annual 
Gathering), ahová mint az  "Environment: An 
Interdisciplinary Anthology" című könyv 
társszerzőjeként és szerkesztőjeként kapott 
meghívást. Azóta a társaság rendezvényeinek 
rendszeres előadója és Thoreau életének és 
műveinek lelkes tanulmányozója. Írt és előadásokat 
tartott például arról, hogy mennyire érdekelte 
Thoreau-t az őslakos indiánok járási stílusa, 

olyannyira, hogy a filozófus el is elsajátította ezt a különleges stílust, ami "Thoreau's Gait" néven ismert. 
Brent fejéből ekkortájt pattant ki az ötlet, hogy esetleg beöltözhetne Thoreau-nak és 
megszemélyesíthetné őt alkalmanként akár a Walden tónál, akár helyi általános iskolákban, ahol a híres 
filozófus élete a tananyag része. Lassanként, darabról-darabra szerezte be és állította össze a ruhatárát, 
ügyelve a korhűség látszatára. Felkészülésének fontos részei voltak azok az órák, amiket gyermekkori, 
ma már nyugdíjas dráma tanárával töltött, aki nagy segítségére volt az autentikus előadási stílus 
kialakításában.  

Ha szeretnétek Brenttel, 
mint Henry David Thoreau-
val találkozni, a közeljövőben 
megtehetitek július 12-én a 
Walden tónál, valamint a 
Tewksbury könyvtárban 
július 18-án.  

  Ranalli Vera 

         A Boskolából Bogi és Gács Kálmán is találkozott vele május 27-én.

2018. májusFotók: Ranalli Vera, Erec Sanders



   Furulya Karate  - Poket zsebkönvyv

2018. május
Fotók: Cser András

Furulya karate - Rácz Lívia irányításával 

A New York-i körzet specialitása a 6-tól 10 éves kiscserkészek furulya oktatása.  
Itt Bostonban az amerikai iskolákban népszerűsített 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 az eddig elért eredményekhez ! Gyakoroljatok nyáron is! 

Köszönjük szépen az idei tanároknak az egész éves munkát:  László Noémi, Rácz-Kozuma 
Hanna (kőv.), Konkoly Borbála (ének, vcs., KCsP ösztöndíjas)  nemcsak Bostonban 
tanítottak, hanem a körzeti Kodály hétvégén is. 

Fehéret tanulják: McPherson Manga, Sandy-Roche Kamilla, Bekirov Attila, Soltanov Balázs, Bekirov 
Attila, Ölveczky Oszkár, Schneider Ádám 
Sárgát tanulják a fehér zsinórosok:  McMullin Samu, Schartner Ágoston  
Narancssárgát tanulják a sárga zsinórosok: Barabási Leó, Hegedűs Betti, Soltanov Attila 
Zöldet tanulják a narancssárga zsinórosok: Tamang Tóbiás 
Kéket tanulják a lila zsinórosok: Olland Sophie, Szentpály Elise 
Pirosat tanulják a kék zsinórosok:Barabási Iza, Cserny Anna, Mihájlovits Mira, Woods Zsóka 

Remek kezdeményezés indult útjára nemrégiben 
Magyarországon  a Poket könyvekkel, amik apró 
notesz-szerű, akár zsebben is elférő klasszikus 
kiadványok, és könyvautomatából vásárolhatóak 
meg.  Az első öt kötet megjelenése után majd 
folyamatosan bővül a lista, így aztán a lelkes 
könyvmolyok mindig rájárhatnak az automatákra 
az újdonságok felbukkanását lesve. Természetesen, 
a nem könyvmolyok is hiszen a dolog lényege az 
olvasásnépszerűsítés.  

Az első öt könyvecske, amit meg lehet vásárolni a 
gépekből már hozzánk is elkerült:  

• Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
• Csáth Géza: Egy elmebeteg nő naplója 
• Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái 
• Szerb Antal: Utas és holdvilág 
• Esterházy Péter: "És mesélni 

kezdtem..." (válogatás)  

Zsebkönyv vagy nem zsebkönyv, egy a lényeg, 
hogy OLVASSATOK !!!!
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Boskola Ösztöndíj - Nyertes pályázatok

Fotó:  Facebook

Annak ellenére hogy kevesebb mint tíz évvel ezelőtt alig tudtam 
magyarul beszélni, most a magyar közösségtől rengeteget 
tanultam ennek a nyelvnek a szépségéről, egyediségéről és 
értékéről. Ahogy felnőttem, keveset beszeltünk magyarul otthon. 
Francia apával, aki nem érti a magyart és második generációs 
magyar mamával, nehéz volt más nyelven beszélni, mint angolul.  
A kétheti Boskola nem volt elég arra, hogy legyőzzem a nyelvi 
akadályomat, és nem volt motivációm megtanulni ezt a nehéz 
nyelvet.  

Körülbelül 12 éves voltam, amikor vizsgázni kezdtünk a 
Boskolában és Cserkészetben hogy felkészüljünk a különféle 

táborokra. Ez természetesen nagyon nehéz volt nekem. Sok munka után elmentem egyik első 
V.K. táboromra. Nagyon élveztem és erről a táborról kiváló emlékeim vannak, de akkor vettem 
észre, hogy sokkal nehezebb kifejezni magamat magyarul, mint a többieknek. A feladatok is 
nehezebbek voltak mint amikkel ezelőtt találkoztam. Ugyanakkor jó baráti köröm alakult ki, ahol 
magyarul beszéltünk és ez később is megmaradt amikor kapcsolatban maradtunk. Folytatni 
akartam a cserkészetet meg a Boskolát, mert jó barátaim voltak mind a kettőben, és ezért 
néhány év alatt hirtelen meg javult a magyar tudásom. A cserkész táborok, amikben részt vettem 
biztos sokat segítettek, de ugyanúgy a gyakorlás, a vizsgákra való készülés és a boskolai feladatok 
is. Érzem hogy most könnyebben jön a magyar írás, olvasás, és beszélés.  

Most e miatt, kapcsolatban maradhattam a bostoni magyar közösséggel, és Magyarokkal a világ 
körül, akikkel az egyetlen közös nyelvünk a magyar. Nem csak az, de egyik legjobb emlékem az 
első magyarországi utam, ami nem lett volna olyan sikeres a boskolai tanulás és otthoni 
gyakorlás nélkül. A Boskola miatt sikeresen tudtam kommunikálni és beszélni a magyarországi 
családommal, részt venni és magasabb szinten folytatni a cserkészetet a többi barátaimmal, és 
értékelni a kivételes kultúrát, amihez tartozok.  

A Boskola 2014-ben alapított ösztöndíjára az idén két végzős diákunk, Olland Marie és Gyuris 
Bence nyújtottak be pályázatot, s a Boskola Tanácsa $500 ösztöndíjjal jutalmazta őket. 
Köszönjük a kedves szavakat,  amelyek megerősítenek bennünket abban, hogy érdemes a 
gyerekekért dolgoznunk.

Marie ősztől a University of Rochester-en New York államban folytatja a 
tanulmányait. Sok sikert kívánunk neki és gratulálunk a Boskola 

ösztöndíjhoz!
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Emlékeim a Boskoláról 
 
New Yorkban születtem 18 évvel ezelőtt. A szüleimtől 
tanultam magyarul beszélni, írni, és olvasni. Mindent elkövettek 
hogy jól beszéljem a magyar nyelvet. Magyar bébiszittereket 
vettek föl, hogy amikor nem voltak otthon, akkor is beszéljek 
magyarul. Kicsi volt a világom és az összes jó barátom az angol 
iskolából volt. Magyarul beszéltem a szüleimmel, a húgommal, 
a bátyámmal, de a családomon kívül nem ismertem sok velem 
egy korú magyart akivel elbeszélgethettem volna. Egyszer vagy 
kétszer egy hónapban láttam a Viktor nevű barátomat, akivel 
beszélhettem magyarul.  

Ez mind megváltozott, amikor Bostonba jöttem. Ahogy megérkeztem, és elkezdtem 
újra felépíteni a baráti körömet, észre vettem, hogy most már egyre több fiatal fiúval és lánnyal 
beszélgethettem a Boskolán keresztül. Kéthetente eljöttem az apámmal és a bátyámmal a 
Boskolába.  A barátságaim a Boskolába rövidek voltak, mert ahogy idősebbek lettünk, sokan 
elhagyták a Boskolát. Két jó barátommal, a Cser testvérekkel, sok időt töltöttem a Bogi és a 
Mátyás Mónika osztályaiban. Sokat viccelődtünk a pár év alatt, de sokat tanultunk is.  

Bogi órái nyelvtörővel kezdődtek, hogy visszahozzon minket a magyar beszélő 
közönségbe. Ezután átváltott versekre, amit felolvastunk, megtanultuk, és néhányszor el is 
szavaltuk. Mindig élveztem ezeket az órákat, mert nem csak izgalmasak voltak az órák, de 
érdekesek is. Mónika órái se teltek el élmények nélkül. A karácsonyi színdarabot sohasem 
felejtem el, amikor én játszottam a Józsefet a Karácsonyi Betlehemes történetből. Fel voltam 
öltözve teljes kosztümbe, az egész Boskolai közönség előtt. Féltem mások előtt felállni és 
beszélni, szóval nyökögösen jöttek ki a helyes szavak, de így is tapsolt mindenki. 

Amikor a gimisekhez értem apám tanított a Boskolában. Úgy kezdte az első órát, 
hogy leíratta velünk, hogy miről akarunk tanulni abban az évben. Modern magyar politikától 
egészén az ősmagyarokig változott az óra témája. Mivel Apám tanított, nem volt választásom, 
hogy megyek-e vagy sem, de nem bántam. Minden alkalommal érdeklődve jöttem be az órára, 
tudva, hogy valami izgalmasról fogunk beszélgetni.  

A Boskolai program segített nekem megismerni a magyar nyelvet, a kultúrát, a 
szokásokat, és legfőképpen egy olyan közösséget ismertetett meg velem, ami lassacskán 
felnevelte a bátyámat, most már engem is, és majd a húgomat is. A Boskola nélkül a magyar 
tudásom nem lenne olyan, amilyen most.  

Boskola Ösztöndíj - Nyertes pályázatok

Bence ősztől a bostoni Wentworth College-ban folytatja a tanulmányait.  
Sok sikert kívánunk neki és gratulálunk a Boskola ösztöndíjhoz!
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      “Búcsúzó”

Kedves Boskolások, Cserkészek, Barátok és Ismerősök! 

11 év utáni bostoni itt tartózkodásunk után ezen a nyáron visszaköltözünk 
Washington államba, ahonnan éppen 20 évvel ezelőtt jöttünk el. Bár férjem 
családjához így közelebb leszünk, hiszen mindenki abban az államban él, mégis 
szomorúan válunk meg mindannyiótoktól ebben a közösségben. Nemcsak 
azért mert az elmúlt 11 év alatt szoros barátságot kötöttünk Veletek, hanem 
azért is, mert a gyerekeink itt nőttek fel ebben a közösségben és sajátították 
el a Boskola és Cserkészet alatt a magyar nyelvi és történelemi ismereteiket, 
élvezték a különböző ünnepi megemlékezéseket és a magyar hagyományok 
gyakorlását. Ezért a búcsú keserédes mindannyiunk számára.  

Őszintén hiányozni fognak a magyarul tanuló felnőtt diákjaim, valamint 
tanártársaim, akikkel megosztottuk gondolatainkat a magyar nyelv tanításáról 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Köszönöm a lehetőséget, hogy a tanári gárda tagja lehettem egy évtizeden 
keresztül. Szeretném a Boskola összes tanárának megköszönni mindazt a fáradságot nem kímélő odaadó 
munkát, amivel mind a három gyermekünket tanították minden jóra és tudásra ami magyar, és éreztették 
velük, hogy ennek a magyar közösségnek ők is szerves részei. Egészen biztos vagyok benne, hogy a tanárok 
lelkiismeretes tanításai nélkül egyik gyermekünk sem beszélné a nyelvet olyan szinten és olyan nyelvtani 
tudással, mint ahogyan azt teszik.  

Köszönjük a közösségnek, hogy mint egy nagycsaládot befogadtatok, és mind én, mind pedig a gyerekek 
olyan sok barátra tehettünk szert. Hálás vagyok a cserkészvezetőknek is mindazért a sok kalandért 
melyekkel lehetőséget adtak gyermekeinknek, hogy a magyar történelmet játszva megtanulják, és hogy 
jobbnál jobb táborokon részt vegyenek, valamint életre szóló emlékeket és ismereteket nyerjenek. Hiába, 
nincs mese: Boston a Legjobb! 

Őszintén kívánjuk, hogy mind a Boskola, mind pedig a Cserkészet még nagyon sokáig formálja és nevelje a 
Boston környéki magyar gyerekek apraját - nagyját, és adjon másoknak is oly sok szeretet és törődést mint 
amit mi is kaptunk. 

Köszönettel, 

Walker Violetta, Hanna, Eszter és Miki

Kedves Violetta és a család! 

Sajnáljuk, hogy elmentek. Köszönjük, 
hogy egy évtizeden át részesei 

voltatok a közösségünknek. 
Kívánjuk nektek a legjobbakat 

Washington államban és amerre a 
sors visz benneteket a jövőben!

Fotók Walker Violetta
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      “Búcsúzó”

Drága bostoni barátok! 

Tele van a szívem örömmel. Fantasztikus 
lehetőséget kaptam az élettől, hogy 9 hónapot 
Amerikában tölthettem el. Közben értem, 
felnőttem, alakultam, megoldottam, 
alkalmazkodtam, nagyon sokat tanított az élet. 

Mindebben az örök életre való tapasztalatban 
nagyon nagy szerepet játszott a lakóhelyem, 
Boston, és a bostoni magyar közösség. 
Köszönöm, hogy engedtétek, hogy legjobb 
tudásom szerint adjak, és köszönöm a rengeteg 
felsorolhatatlan tárgyi és emberi értéket, amit 
kaptam tőletek. 
Soha nem fogom elfelejteni az életem itt 
eltöltött részét, és biztos vagyok benne, hogy 
az itt tapasztaltak és tanultak végig kísérnek és 
segítenek egész életem során. 

Hálás szívvel búcsúzom tőletek. Kívánom, hogy 
továbbra is segítsétek egymást, fogjatok össze, 
és tartsátok fent ezt a fantasztikus magyar 
közösséget. Mindenkinek megvan a saját 
személyisége és értéke, amit ha bele tud tenni a 
közösségbe, akkor az együttesen arannyá válik. 
Kívánom, hogy együtt ragyogjatok egy virágzó, 
összetartó közösségben. 

 
Szeretettel: 
 
Konkoly Borbála, 
Boris

Az idén rajtunk a sor, hogy búcsút mondjunk a 
Boston környéki magyaroktól, a barátainktól. 
De remélem azért nem örökre! Hosszas 
fontolgatás után úgy döntöttünk, hogy 
visszaköltözünk Európába a család nagy 
örömére. Köszönjük szépen, hogy 
része lehettünk ennek a 
nagyszerű közösségnek! Sok-sok 
élménnyel gazdagabban távozunk, amelyekre 
mindig szeretettel fogunk visszaemlékezni. 
Reméljük sokan meglátogattok majd 
bennünket Grazban!

Fotók Guthy Csaba, Fodor Márta, Konkoly Boris

Hiányozni fogtok! 

Sajnáljuk, hogy elmentek. de kívánjuk nektek 
a legjobbakat életetek új szakaszához. 

Erika, nagyon nagy segítséget nyújtottál az 
elmúlt években  az adminisztrációs 

munkában. Nehéz lesz a hiányodat pótolni.  
Köszönjük mindannyiótoknak a 

közösségünkért  való fáradozásotokat.
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Mátyás Király Emlékév - Pályázat

Akik szeretnek szerepelni és van tehetségük is hozzá, mindenképpen próbáljanak pályázni! 
Mátyás királyt mindenki ismeri, a reneszánsz kor érdekes téma, s Magyarországon a helyszín 
is adott egy megfelelő környezethez.  Sok sikert!



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! 

Ne felejtsetek el jelentkezni itt: 
http://boskola.org/dokumentumok/ 
 
Várunk benneteket szeptemberben.  
Jó nyaralást!

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - IDŐPONTOK 
 
Amerikai Magyar Iskolák Találkozója (AMIT) – június 9 
New Yorki magyar főkonzulátus 
Idei téma:  Mindenki iskolája 
Jelentkezés: http://amit-ny.org/index.html  
 
65. Ifj. Keresztes Béla Atlétikai Emlékverseny - Edison Park, NJ - Június 10   
Jelentkezés: Gyurcsán Ferinél, ez egy körzetek csapatai közötti verseny (futás, váltók, 
súlylökés, távolugrás) 

Kiscserkész csapattábor -Június 16-17 
Willard Brook State Forest 
 
Csapattábor az Umbagog tavon  - Június 21-24 
Jelentkezés:  Vámos Istvánnál 10 éves kortól 

Nyári magyar iskolatábor - Fillmore, Sík Sándor cserkészpark - Július 7-21  
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 2 -12 
Jelentkezés és tábori befizetés: Gyurcsán Ferinél 7 éves kortól  
Corvina tábor -  Fillmore, Sík Sándor cserkészpark - Augusztus 2 -12 
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 16-19   

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 , FOGARASI BENEDEK, LOH 
ANNABELLE, MIHAJLOVITS BÁLINT, 
MÓRICZ SÁMUEL, RANALLI 
ALEXANDER, SOLTANOV BALÁZS, 
TAMANG MÁTYÁS, YEOH-SZILÁGYI 
KRISZTINA

 
ÁPRILIS: GÁCS OLIVÉR, TORONTÁLI 

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

BETTINA, MIHALJLOVITS MÁRK, 
MÓRICZ DÁNIEL, NICKLE ANNE-CLAIRE,

ÖLVECZKY OSCAR

BOLDOG  
SZÜLINAPOT!!!

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

