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Az őszi szám óta rengeteg dolog történt, amiről ebben a hírlevélben számolunk be. December elején 
megrendeztük az immár hagyományos karácsonyi vásárt, majd találkoztak a gyerekek a magyar 
Mikulással, részt vettünk egy nagyon szép karácsonyi ünnepségen, amit finom ünnepi ebéd és süti 
kavalkád egészített ki. A debreceni Ibolya Utcai Általános Iskolával szervezett karácsonyi 

rajzpályázat utolsó alkalmához érkezett. Küldtünk és kaptunk szép karácsonyi lapokat, amiket 
kiállítottunk.  Az idén a Müncheni Hétvégi Magyar Iskola küldött nekünk ajándékot, mi pedig az angliai 
Cardiffi Magyar Iskolának. 
A karácsonyi műsor ebben az évben is jól sikerült, amit nagyon finom ebéd egészített ki Mihájlovits 
Milán és csapata jóvoltából. Köszönjük az évzáró közös együttlétet. 

Az új év első programja az idén is a Kodály Hétvége volt, ahol megint szép számmal képviseltette 
magát a bostoni csapat.  
A Vermontban tartott téli táborban kipróbálhatták az őrsök a maguk által készített szánkókat és a 
havas terepen való sátorozást. Tartottunk farsangi mulatságot, segítkeztünk a disznótoros 
vacsoránál, szórakoztunk kabaré és bűvész programon, valamint továbbképzéseken vettünk részt.   

A végzős diákjainknak is van egy emlékeztető a Boskola ösztöndíj lehetőségére, s több pályázatról is 
hírt adunk. 
 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 ! Polgár-Turcsányi Mariann
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 A 2. sz. Bodnár Gábor cs.cs. és a Boskola közös hírlevele
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Fotók: Gara Enikő
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Karácsonyi vásár - 2107. december 2.

Fotók: Udvardi Sára, Balogh Éva  2



Mikulás ünnepség - 2017. december 3.

2018. február

Mikulás, Mikulás, Kedves Mikulás, jó, hogy jössz, jó, hogy jössz, minden gyerek vár…!” 

Bizony miden kisgyerek várta már a Mikulás Bácsit a Boskola színpadára, de szegény öregnek nehézségei voltak 
odaérni. Rudolf ugyanis lebetegedett, így el kellett őt vinni a kórházba az Északi Sarkon. Ugyan a manócskák 
próbálták behúzni a Mikulás szánját a Boskolába, de már nem bírták. Toboroznunk kellett pár izmos kisgyereket, 
hogy segítsenek. Meg kell mondjam, nagyon erősek ezek a magyar gyerekek! Körbe húzták a szánt a nagy termen. 
Cserébe mindenki kapott 1-1 Mikulás csomagot mindenféle jóval, és egy virgáccsal. (Mert ugye minden jó 
gyerekben akad egy kis csibészség.) 
Míg a családok sorba álltak a csomagokért és fényképekért, a nagy terem végében különféle kézműves program 
várt a gyerekekre, akik bőszen ügyködtek,  különféle emlékeket készítgettek.  Szendvicsekben, sütikben sem volt 
hiány, egyszóval nagyon jó kis ünnepség volt.  

Visszavárunk jövőre is Mikulás Bácsi! 
           Torontáli Kati

Fotók: Sípos Adrienne

Köszönet a szervezőknek, Fagyal Zolinak és Monikának, a dekoráló csapatnak, Schell Évának, 
Udvardi Sárának és édesanyjának, Torontáli Katinak, Dobos Zsuzsának, valamint a 
zenészeknek: Konkoly Borisnak, Béky Bencének és Gyarmati Fannynak.
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Mikulás ünnepség - 2017. december 3.

2018. februárFotók: Sípos Adrienne  4



Kedves Éva 
néni !  

Köszönjük a 
szervezést és 
a többéves  
kapcsolat- 
tartást  a
két iskola 
között.

2018. február

      “Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl!”

Befejeződött 2017 decemberében az a karácsonyi rajzolási sorozat, amelyet 2011-ben kezdtünk el. Véget 
ért az “Ünnepeljünk együtt, óceánon innen és túl” Rajzpályázat. 
  
Erre az utolsó alkalomra 15 alkotás érkezett be. Többségük Boskolás diákoktól származott, de voltak 
olyan rajzok is, amelyeket az idén idetelepült gyerekek nyújtottak be. A rajzok életkori megoszlása a 
következő volt: 
  
A 4 évesek kategóriájában 2 versenyző vett részt, 
6 évesek 2 fő 
7 évesek 4 fő 
8 évesek 3 fő 
11 évesek 2 fő 
14 évesek 1 fő 
  
Volt egy ismeretlen alkotás is, amelyen sem név sem pedig életkor nem volt, és volt aki két rajzzal is 
benevezett a pályázatra. Mivel ez volt az utolsó alkalom, így ezen az értékelésen minden gyermek kapott 
ajándékot, és a közönség díját ezúttal Rácz-Kozuma Emma munkája nyerte el. 
  
Összességében elmondhatjuk, hogy a Rajzpályázat nagyszerű verseny volt; büszkék lehetünk, mert magas 
színvonalú, szép alkotások születtek az évek során. Szines és érdekes rajzokkal, gyönyörű kifestőkkel és 
találékony, ügyes képeslapokkal leptek meg bennünket a gyerekek, amelyekre mindíg örömmel fogunk 
visszaemlékezni. 
  
A most beérkezett 35 közönségszavazat és a megannyi érdekes rajz cím is azt mutatta, hogy a munkákat 
mindenki nagyra értékelte. 
  
Kedves gyerekek! Hasznos és örömteli verseny volt és így zárásként azt kívánom, hogy folytassátok a 
rajzolást, amely sok kellemes percet, jó időtöltést nyújt majd mindnyájatoknak. További ügyes rajzolást 
kívánok nektek! 
  
Üdvözlettel:  
        Éva néni   (Baloghné Kovács Éva)

Mégegyszer a Rajzpályázatról

Fotók:  Baloghné Kovács Éva  5



2018. februárFotók:  Tóth Ildikó, Polgár-Turcsányi Mariann

Az idén nekünk az angliai Cardiffi Magyar Iskolát 
osztották ki, s Tóth Ildi és osztálya ezt a kedves 
koszorút készítették és küldték el nekik.

A Birminghami Magyar Tanoda meghirdette a  
II. karácsonyi csomagküldő játékát  a külföldi/
külhoni magyar tanodák/közösségének. 
A játék a külföldön működő magyar iskolák 
összefogását szorgalmazza és jelképezi, s a tavalyi 
évben minden várakozásukat felülmúlta, hiszen 17 
országból 59 iskola jelentkezett. Erről egy kis 
videót is összeállítottak, melyet itt lehet 
megnézni:  
 https://www.youtube.com/watch?
v=_cWDAbuV_DU&feature=youtu.be 

A játékra kézzel írott levelekkel, képeslapokkal, 
karácsonyfadísszel, fényképekkel, újévi 
fogadalmakkal, üdvözletekkel, csoportképpel és 
más egyéb ötletekkel lehetett csatlakozni.

II. Karácsonyi csomagküldő játék

Mi pedig a 
Müncheni Hétvégi 
Magyar Iskolától 
kaptunk csomagot, 
kedves kis 
hóemberkékkel,  
fényképpel és a 
mellékelt levéllel.
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Szentes Boglárka, 8. osztályos debreceni kislány nekünk küldött novellája

2018. február

Mikor kigyúl a fény 

Liza a csupasz, hideg utcákon sétált és a kirakatokat nézte. A város kihalt volt. Az idő talán nyolc 
óra körül járhatott. A kislány mindössze tíz éves volt, mégis egyedül tengette napjait. Illetve nem 
teljesen. Volt egy apró ajándékbolt, ami mellesleg az időleges lakhelye volt és ott lakott Mr. 
Marcos-szal, egy öreg, külföldről jött emberrel. Ő volt az, aki egy időre gondjaiba vette Lizát. A 
kislány árva volt, mert a szüleit elvesztette az I. világháborúban. De minden nyomorúság és 
fájdalom, ami érte, egyre erősebbé és érettebbé tette. Most viszont sebezhető volt. Közeledett 
a karácsony és ő arra gondolt, hogy bárcsak a család melegében élvezhetné az ünnep örömét. 
Megállt egy kirakat előtt és a jégvirágos ablaknak nyomta az orrát. A boltban egy valóságos 
mesevilág volt. Olyan fény és vidámság áradt, hogy a kislány szíve egyből megdobbant és 
gyorsabban vert, mint valaha. Egy karácsonyfa. Szép díszes, tele fűzérekkel, nagy gömbökkel és 
persze sok édes és biztos nagyon finom szaloncukorral. Liza már sokszor látott szaloncukrot, 
de még sosem evett. Nem volt neki arra pénze. A fa tövében az ajándékos díszdobozkák 
hevertek a szőnyegen. Kezét a mesevilág felé nyújtotta, azonban kézfeje csak a hideg és nyirkos 
üveggel találkozott. Fájt a mellkasa. Valami iszonyatosan szorította belülről, de nem sírt. Már 
régóta nem tudott sírni. Mr. Marcos mindig azt mondta, hogy a sírás az gyengeség. Liza igazán jó 
gyerek volt, mindig segített mindenben, amit tudott. Igazán megérdemelne egy igazi karácsonyt, 
aki ennyi pofont kapott már az élettől. A kislány elszakította tekintetét a boltkirakattól és a 
hidegtől elgémberedett ujjacskáit tördelve lassan elindult. Apró, kopott cipőcskéi halkan 
kopogtak a macskaköveken. A mesevilág ajtaja hirtelen kitárult és egy apja korú fiatalember 
lépett ki rajta. Az ajtón keresztül ugyanaz a fény és melegség áradt ki, mint amit Liza a kirakaton 
keresztül vélt látni és érzékelni. A kislány megtorpant és a fölé magasodó férfire emelte 
gesztenyebarna szemeit. A férfi rámosolygott és a zsebéből egy csillogó papírba csomagolt 
szaloncukrocskát húzott elő. A kislány szeme rátapadt a szaloncukorra. A gyönyörű csomagolás 
is foglalkoztatta Liza fantáziáját, a kis papírfodrok a cukorka két végén és az apró hópelyhek a 
papírján, amik megcsillantak a lámpafényben. De ami még a külsőnél is jobban érdekelte, az a 
belső volt. Vajon milyen ízű? Kemény? Csoki is van rajta? Ilyen kérdések cikáztak a kislány 
fejében, miközben a szaloncukrot bámulta. A férfi felé nyújtotta. 
- De bácsi kérem, nekem nincs erre pénzem. 
- Egyet se félj!  Az angyalka megsúgta nekem, milyen jó kislány voltál. Azt is mondta, hogy ezt a 
szaloncukrot ő küldi neked. 
- Az angyalka? Igazat tetszik beszélni? Én biz ám nem hiszek az ilyesmiben. 
A férfi csak kedvesen elmosolyodott. 
- Nem baj, ha nem hiszed. Ez a tied. - és Liza kezébe nyomta a szaloncukrot. A kislány rámarkolt 
és kincsként süllyesztette a szakadt kabátkája zsebébe. 
- Köszönöm, bácsi. - mosolyodott el Liza is halványan és szaladt is már sebesen, hogy valami 
nyugodt helyen szemügyre vehesse újdonsült kincsét.  
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2018. február

Eltelt pár nap és elérkezett a szenteste. A kislánynak annyi dolga akadt, hogy a zsebében lapuló 
apró szaloncukorról meg is feledkezett. Egész nap segédkezett a karácsonyi előkészületekben. A 
virágos néninek vitte a mikulás virágait, a péknek karácsonyi süteményt segített dobozolni, a 
húsboltosnak árulni segített, a varrodában anyagot mért és vágott és kora este még az újságoshoz 
is benézett valami elmaradt teendő után nézve. Beesteledett és a kislány a boltocska felé 
baktatott. Keze fázott, gyomra korgott és mindez persze nem javított a hangulatán sem. Sorra 
látta az ablakokban kigyúlni a fényeket és arra gondolt, bár ott lehetne valahol. Csak pár percre. 
Neki nem kellene ajándék, karácsonyfa, semmi, de semmi, csak a magányát hagyná már maga 
mögött. A kisbolthoz ért és a sötét házikó hátsó kijárata felé vette az irányt. Megállt. A zsebébe 
túrt és a szokásostól eltérően most talált a keze valamit. Kiemelte és elöntötte a melegség. A kis 
szaloncukor volt. Óvatosan kicsomagolta és jól szemügyre vette, szinte bevéste a képet a fejébe, 
majd csak ezután emelte a szájához. Beleharapott és az édesen olvadozó édesség íze ahogy 
szétterjedt a szájában érezte, hogy milyen az igazi karácsony. Az a falat édesség jelentette Liza 
számára az ünnepet. Az ég felé fordult. 
- Angyal, ha vagy ott fenn valahol, akkor köszönöm! Ha nem vagy is elmondom néked a hálám, 
mert te adtad nékem ezt a boldogságot. Ha hallasz, egy kérést még igazán teljesíthetnél. Barátokat 
akarok. Családot. Valakiket, akik mellettem állnak. Soha nem kell több szaloncukor, se más 
finomság, csak csak az igazi karácsony - a kislány arcocskáján az indulattól legördült egy 
könnycsepp. Visszacsomagolta a szaloncukrot, amelybe csak egy aprót harapott bele és 
visszacsúsztatta a zsebébe. Az ajtóhoz lépett és kitárta. Fény gyúlt egyszerre. A kis helyiség telis-
tele volt, amerre a szem ellát, emberekkel. Ott volt a virágboltos, a pék, a varrodás, az újságos néni 
és a mészáros a húsboltból. Szegény Liza zavarában azt se tudta, hol van. Azt hitte, eltévedt, mert 
az ő kis pici szobájába Mr. Marcoson kívül senki be nem tette a lábát. De most sok-sok ember 
veszi körül, mindenki megöleli, dicséri, kezébe nyomnak ilyen-olyan dobozokat, szütyőket. Ott állt 
hozzá közel az a férfi is, akitől a szaloncukrot kapta. A férfi közelebb lép és leguggol a kislányhoz. 
- Tudod, ez a sok ember mind azért van itt, mert szeret téged. Mert önzetlenül, kemény munkával 
dolgozol és segítesz.  Nem vagy egyedül, mert te sem hagytál egy embert sem egyedül a 
gondjaival. 
- Tetszik tudni, már hiszek benne - markolt rá a szaloncukorra a zsebében. 
- Miben hiszel? 
- Hát az angyalkában, kérem. 
A férfi nem válaszolt, csak biccentett. Mosolyogva megsimította a kislány borzas fejét és elment 
beszélgetni néhány szerelővel, akik épp a kislányról meséltek szerintük vicces történeteket. Liza 
gyorsan felkapta az ajándékait és leszedte róluk a szalagokat. Kiszaladt az udvarra és a kis fenyőre 
aggatta őket fűzérként. Majd az égre nézett és a szaloncukrot is feltette a fára. 
-Köszönöm, angyal. Van családom. A városiak. Sok-sok kedves ember. A szaloncukor, amit tőled 
kaptam, már nem engem illet. Én megkaptam az ajándékom. Most már a tiéd lehet a szaloncukor. 
Boldog karácsonyt, angyal! 
A kislány még egy utolsó pillantást vetett a kisfára és visszament a házikóba, ahol fény, meleg és 
boldogság várta.  A szeretet nagyobb érték volt számára, mint bármilyen ajándék. 

Szentes Boglárka, 8. osztályos debreceni kislány novellája - folytatás
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Karácsonyi ünnepség - 2017. december 16.

Fotók: Polgár János  9



Karácsonyi ünnepség - 2017. december 16.

Mint minden ünnepi eseménynél,  ezen a napon is már reggel érezhető volt a nyüzsgölődés, várakozás a 
Boskolába lépve.  Amíg a gyerekek próbáltak, a szülők a műsort követő ebédhez készültek elő 
terítéssel, díszítéssel, s természetesen a finom ebéddel. 
Az ünnepi műsorban a legfiatalabbaktól a legidősebbekig mindenki részt vett.  Az ovisok és elsősök 
énekeltek, verset szavaltak.  A harmadikosok egy élő karácsonyfává formálódtak és csengettyűkkel 
játszottak el egy karácsonyi dalt. Ezután az ötödikesek messzeföldről és messzi korból, a reneszánszból 
érkeztek meg közénk. Középkori táncot jártak, és a középkori eredetű angol népköltés a ’12 days of 
Christmas’ magyar változatát adták elő. A legnagyobbak zárták a sort, akik botokkal, csengőkkel léptek 
színpadra, és a magyar népi hagyományban oly régi szokást, a regölést elevenítették fel.  
A program hangulatához hozzáillett a rajzverseny nyerteseinek kihirdetése és megjutalmazása is, 
valamint a Müncheni Hétvégi Magyar Iskola karácsonyi csomagjának megtekintése.  A karácsonyi műsor 
hagyományosan közös énekléssel zárult. Igazi karácsonyi hangulat kerekedett ezen a szép napsütötte 
decemberi napon, amit nagyon finom ebéd követett Mihájlovits Milán és csapata jóvoltából. Köszönjük.

2018. februárFotók: Polgár János  10



2018. február

Kodály Hétvége - New Brunswick, 2018. január 12-14.

Fotók: Konkoly Boris, Schneider Edit

A gyerekek különböző korcsoportokban vettek részt a képzéseken, melyek neveit az Alföld egyes 
kistájai inspiráltak. Kiskunsághoz a kiscserkészek, a Jászsághoz az általános iskolások, Hajdúsághoz a 10-11 éves 
korosztály, a legidősebbek pedig a Viharsarok rajba tartoztak.  A foglalkozások párhuzamosan folytak több 
helyszínen is.  Az idei Kodály Hétvége helyszínéül a Magyar Amerikai Atléta Klub (HAAC) és a Teleki Pál 
Cserkészház szolgált. 

A hagyományok szerint péntek este tábortűzzel indult a program, amely a hideg idő ellenére sem 
maradt el, hiszen a leleményes cserkészek megoldották, hogy legyen bent is tábortűz.  A tábortűz alatt a 
gyerekek egy magyar népmese világába repülhettek el, miközben énekeltek és játszottak. 

A különböző típusú foglalkozások forgószínpad szerűen zajlottak.  A népdal tanításért és a népdal anyag 
összeállításáért a KCSP ösztöndíjas, Konkoly Borbála (Boston) volt felelős.  A Jászok és Hajdúk korosztályuknak 
megfelelően a nagy múltú alföldi pásztor életmóddal ismerkedtek, ezért ennek megfelelően juhászokról, 
gulyásokról és kondásokról énekeltek.  A hajdani Alföldön betyárok is tanyáztak, az ő hagyományaikkal a 
legidősebbek ismerkedtek a népdalokon keresztül is.

Idén 26. alkalommal tartotta meg a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség (KMCSSZ) a nagy népszerűségnek 
örvendő Kodály Hétvégét, melyre Bostonból 12 cserkész illetve kiscserkész utazott le.  A bostoni tanári 
különítmény is magasan kivette a részét a hétvége szervezésében, és lebonyolításában egyaránt. Tóth Ildi a 
Hajdúságot vezette, Rácz Lívia volt a zenei vezető, Rácz Hanna és László Noémi furulyát tanítottak, Konkoly 
Borbála pedig az éneklést vezette. Cserny András nélkül nem jutottak volna le a bostoniak New Brunswickra, 
visszafelé pedig Bruce Kozuma juttata őket haza biztonságban. Csernyék még plusz műszakot is vállaltak, mert 
a takarodó után még hosszú órákig vigyázták a kiscserkészek álmát. 

A hétvége táborparancsnoka Dr. Fogarasi Miklós cserkésztiszt (Miki bácsi), helyettese pedig a garfieldi 
Kőrösi Csoma Sándor Program (KCSP) ösztöndíjasa, Kocsis Zsófia segédtiszt volt. Bostontól Washingtonig 
120 cserkész vett részt az eseményen (Boston, Garfield, New Brunswick, New York, Washington).  Kodály 
szellemiségében ismerkedhettek a gyerekek az Alföld népi kultúrájával a népdalokon, hangszeres és kézműves 
foglalkozásokon keresztül. 

A 3 napos hétvége intenzívnek bizonyult. Korábban az ünnepkörök szerint volt kialakítva a tematika, 
az idei évtől kezdve pedig a tájegységek szerint alakult a hétvége tartalmi felépítése. Elsőnek az Alföld volt 
fókuszban.
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2018. februárFotók: Konkoly Boris, Schneider Edit:

Kodály Hétvége - New Brunswick, 2018. január 12-14.

A kézműves foglalkozásokon póló és tányérfestés, kisostor, továbbá pásztorbot faragás volt terítéken, 
amelyeket Siket György cserkésztiszt, Siket Katalin, cserkésztiszt és Tóth Ildikó vezettek. 

A zenei képzéseken furulyázni, citerázni és dorombozni tanulhattak a gyerekek meghívott 
vendégtanárok segítségével. Zenei vezető és oktató Rácz Lívia (furulya, citera) volt Bostonból. Ebben az évben 
meghívott tanárkollégái az amerikai Chuck Claus, Cserny Noémi, illetve Lívia lánya, Rácz-Kozuma Hanna 
voltak.  A dorombozást a hétvége táborparancsnoka, Miki bácsi tartotta. 

A foglalkozásokról kitörve minden alkalommal hatalmas gyerekzsivaj várta a finomabbnál finomabb 
ételeket. A konyhát Zajácz Sándor (cserkészszülő) vezette, a fáradtságot nem ismerő szülőkből álló főzőcsapat 
segítségével. 

Szombat este a csikós bemutató mellett táncházra is sor került. A táncoktatást és a táncház 
lebonyolítást a KCSP ösztöndíjasok Kocsis Zsófia, Németh Ágnes és Szabados Tamás vezették. Az élő zenét az 
amerikai-magyar Életfa Zenekar szolgáltatta. A táncház alatt a legnagyobb cserkészek a legkisebb 
cserkészeknek éjszakai altatóként bábszínházzal kedveskedtek. A kiscserkészek csillogó szemmel és tátott 
szájjal nézték végig az előadást.

Vasárnap délelőtt Szentmisével, valamint Istentisztelettel indult a nap a helyi gyülekezetekben, majd a 
gálaműsorra való felkészüléssel folytatódott a délelőtt. 

A program zárásaként gála műsort tartottak a gyerekek, ahol bemutatták a hétvégén tanultakat a 
szüleiknek és érdeklődőknek. Díszvendégek között Lendvai-Lintner Imrét, a KMCSSZ elnökét, Szakács 
Imrét,  New York-i konzult és Gyombolai Pétert, washingtoni Magyar Közösségi Diplomatát köszönthettük. 

Az Alföldet megidéző díszlet (gémeskút és kilenclyukú híd) elkészítésében Göndör Péter (cserkésztiszt), 
Rácz Eszter és Csizmadia Bernadett (Széchenyi Magyar Iskola tanára) vett részt.  A jelmezeket pedig Göndör Éva 
(Széchenyi Magyar Óvoda vezetője) és Bézi Ildikó álmodták és valósították meg. 

A rajok különböző előadásokat készítettek: a Kiskunság cserkészei népi játékokat adtak elő, amiket a 
hétvége folyamán tanultak. A Jászság és Hajdúság tagjai a furulya és ének tudásukat csillogtatták meg, míg a 
Viharsaroktól betyárdalokat, citera előadást, valamint egy rövid fényképes bemutatót hallgathatott és tekinthetett 
meg a közönség. 

A Kodály Hétvége azért is fontos esemény a cserkészek számára, mivel az egész körzetből érkeznek ide a 
gyerekek és a sok új tudás megszerzése mellett a legfontosabb, hogy távoli barátaikkal is találkozhatnak. Mind a 
három nap eredményét a gyerekek ragyogó tekintete tükrözte vissza.  Az igen fárasztó, de élménydús szombati 
nap után vasárnap mindegyik csoport büszkén és vidáman állt ki a színpadra bemutatva új tudását. Ez volt a 
legnagyobb ajándék nekünk, szervezőknek, látni a boldogságot a szemükben. 

           Konkoly Boris
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2018. februárFotók: Bruce Kozuma, Gyurcsán Robi

Téli tábor - Quechee, VT - 2018. január 27-28.
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2018. február
Fotók: Bruce Kozuma, Gyurcsán Robi

Téli tábor - Quechee, VT - 2018. január 27-28.

Kedves Cserkészek, kedves szülõk! 

Ismét sikeres táborunk volt múlt hétvégén az 
Izsák-Echaniz birtokon Queche, VT-ban!  
Egy pár számmal összefoglaljuk a hétvégét: 
 • 28 cserkész és 1 kutya sikeresen végezte 

el a tábort, ugrott tüzet, portyázott a 
hóban, csúszott pingvinként hason le a 
sípályán, énekelt nagyokat, és verte agyon 
a bizánci és római seregeket! 

 • 10 cserkészünk (Bika és Mókus őrs) aludt 
kint téli menedékhelyben, amit maguk 
építettek! A többiek is kint aludtak, 
sátorban, Feri kivételével, aki sátor nélkül, 
a szabad ég alatt töltötte az estét! 

 • 4 égtáj felé suhintotta Isten kardját Attila, 
hun királyunk, megmutatván hogy merre 
terjed majd a birodalma! 

 • 2 nagy sereget vertek le a hun vitézek! II. 
Theodosius vezetésével a bizánci sereg 
sem, III. Valentinianus vezetésével a nyugat-
római sereg sem bírt Attila hun erejével! 

 • 6 szánkót építettek a cserkészek 
kartonpapírból és kacsaragasztóból még 
tavaly, ezekkel mérték össze erejüket a 
rómaiakkal 

 • 9-3 a végső eredmény a hunok javára a 
rómaiak ellen a szánkóversenyben 

 • 8,75 másodperc a leggyorsabb futam, az 
Őzike őrs szánkójától. 

 • 1 Isten kardja, ami hidegen égett 
 • 1 jóllakott, vidám, népdalokat zengő tábor! 

Nagyon nagy köszönet az Izsák-Echaniz családnak 
a szíves vendéglátásért! Szintén nagy köszönet 
Karolinának és Csillának a finom falatokért, az 
egész törzsnek a sok segítségért, és a szülőknek a 
fuvarozásért! 

Ez jó volt! 
JM! 
Fogarasi Kristóf, táborparancsnok
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2018. februárFotók: Dömötör Csilla

Téli tábor - Quechee, VT - 2018. január 27-28

Dömötör C
silla
 

képriportja

Type to enter text
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2018. február

Disznótoros vacsora - 2018. február 3.

Fotók: Facebook

A több mint 50 évre visszanyúló 
hag yományt tar tva idén i s 
m e g r e n d e z é s r e k e r ü l t a 
D i s znó to ro s v a c so r a .  A 
f i n o m a b b n á l f i n o m a b b 
“ d i s z n ó s á go k a t ” a z 5 fő s 
főzőcsapat, Cserny András, Cserny 
Zoltán, Jánosi Zoltán Vincze Gyula 
és Fűrész Gábor készítette el.  A 
főszervezők – Badics Tamás és 
Cserny András – munkája nélkül 
nem jött volna létre ez a 
fergeteges mulatság.  A rendezvény 
teltházas volt, 220 vendég gyűlt 
össze, köztük sok boskolás és 
cserkész család.  A jó hangulatot a 
Horváth testvérek játéka emelte 
tovább. 
A képek szerint jól érezték 
magukat a jelenlévők. Köszönjük a 
szervezést.

Februárban Bostonba látogatott Szép 
Bence humorista. Első alkalommal a 
felnőtteket szórakoztatta kabaré estjén, 
majd két nappal később a gyermekekre 
került a sor. A két fellépés közös pontja 
volt a szakadatlan nevetés. A gyerekek 
különböző varázslatos dolgoknak 
lehettek szemtanúi, máskor pedig az 
ügyetlenkedő bűvészen kacagtak. Például 
4 részre felvágtak egy banánt, úgy, hogy a 
héja egyben maradt, varázs labdát kaptak 
Bencétől, amit ha visszadobtak Bence 
papírzacskójába, mindig nagy reccsenéssel 
betalált. A családi program közös 
táncolással zárult, amibe kicsi, nagy 
e g y a r á n t b e k a p c s o l ó d o t t . J ó l 
szórakoztunk!

Szép Bence műsorai - 2018. február 9. és 10.
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Farsangi mulatság - 2018. február 17.

2018. februárFotók: Veres Fruzsina, Gara Enikő

Az idén is a februári szünet idejére esett a farsangi foglalkozásunk. Örülünk, hogy ennek ellenére sokan 
eljöttetek, ötletes jelmezeket készítettetek.   A közönség szavazatok alapján az első helyezett Gács Olivér 
markolója lett, a második Walker Eszter, Beacom-Dömötör Ilona és McPherson Kinga dominója, a 
harmadik helyezést pedig Innes Ian Rubik kockája  szerezte meg.  A nyertesek jutalmul egy-egy tortát 
kaptak.  Nagyon szoros versenyben majdnem dobogós lett Mátyás király udvartartása és korabeli társai. 
A mulatságot mókás játékokkal folytatták a gyerekek. Reméljük, mindenki jól érezte magát.

Gratulálunk !
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Farsangi mulatság - 2018. február 17.

2018. februárFotók: Veres Fruzsina, Gara Enikő
 18



2018. február

Továbbképzések - 2018. február 23. és 24.

Fotók: Patterman Renáta, Gyurcsán Ferenc

Az idei körzeti őrsvezetői továbbképző hétvégét 
február 24-25-én tartottuk meg Connecticut 
államban, a wallingfordi magyar ház és közösség 
szíves vendéglátását élvezve. Körülbelül 45-en 
gyűltünk össze a körzet minden csapatát képviselve, 
az észak-keleti csapatok küldöttjeit még a floridai 
csapat is kiegészítette 3 őrsvezetővel! Egy-egy ilyen 
hétvége alatt őrsvezetőink rengeteg gyakorlati és 
elméleti tudással gyarapodnak, új népi játékokat és 
dalokat tanulnak, új módszereket lesnek el 
tapasztaltabb vezetőinktől, amiket a helyi csapatban 
tudnak hasznosítani. Persze egy ilyen hétvége arra is 
tökéletes lehetőség, hogy új magyar barátokat 
szerezzünk és elbeszélgessünk arról, hogy máshol 
hogyan megy a cserkészélet, milyen sikerek és 
problémák akadnak. Bostoni kontingensünk rengeteg 
élménnyel tért haza, több fiatal vezetőnk is be tudta 
mutatni tudását előadóként a hétvége alatt! Hajrá 
Boston!

A nemzetpolitikai államtitkárság szeretné ezeket 
az intézményeket minél inkább támogatni, hogy a 
fiatalságot meg tudják őrizni magyarnak. Az 
államtitkárság ezért tavaly két pályázatot 
hirdetett, a hétvégi iskolák számára 200 milliós, a 
diaszpóra szervezetei számára 300 milliós 
kerettel.  Mi is pályáztunk egy óvodai konferencia 
megszervezésének tervével és a Hagyományőrző 
Nap támogatását igénylő programmal.  

A hétvégi magyar iskolák találkozóját első 
alkalommal rendezték meg 2018. február 23-án 
Budapesten.  A programra közel 100 résztvevő 
érkezett a világ minden tájáról. A Boskolát Varga 
Emese képviselte. 
Felmérések szerint 213 hétvégi magyar iskola 
működik a nagyvilágban, s ezen intézményekben 
mintegy 5200-5300 gyermek tanul. 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
                   
A Boskola Tanács 2014-ben megszavazta a Boskola Ösztöndíj kiírását. A pályázat feltételei a következők: 
 • Pályázhatnak az adott évben végzős középiskolai diákok. 
 • A Pályázó a Boskola diákja, és rendszeresen látogatja a Boskola óráit. 
 • A Pályázó kitölti az alábbi Adatlapot. 
 • A Pályázó rövid esszében (250-500 szó) magyar nyelven kifejti, hogy mit adott neki a Boskola. 
 • A kitöltött Adatlapot és esszét pdf formátumban eljuttatja a boskola@boskola.org címre április 

elsejéig. 
A pályázatokat a Boskola Tanács bírálja el, és választja ki nyertes pályázókat.  
A nyertesek fejenként maximum $500 díjban részesülnek, amelyet a Boskola évzáróján ad át az iskola titkára. 
Az elmúlt években több diákunk is megkapta az ösztöndíjat, pályázatuk pedig megjelent hírlevelünkben.  

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULT DIÁKOK - SOK SIKERT ! 

Boskola Ösztöndíj

2018. február

Adatlap 

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

Furulya karate - Rácz Lívia irányításával 

A New York-i körzet specialitása a 6-tól 10 éves kiscserkészek furulya oktatása.  Itt Bostonban az 
amerikai iskolákban 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 a legújabb eredményekhez ! 

 
Fehér: Barabási Leó, McMullin Samu  
Sárga: Tamang Tóbiás, Hegedűs Betti  
Narancssárga: Ruppert Nadin,  
Zöld: Szentpály Elise, Cserny Anna 
Lila: Olland Sophie  
Kék Mihájlovits Mira, Kun Juci, Woods Zsóka 
Fekete: Khan Nóra

 Legújabb furulya karate eredmények

Fotók: Facebook  20
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2018. február

Pályázatok

Az idei Magyar Bál meghívójának címlap képére pályázatot írtunk ki.  A két 
nyertes Rácz-Kozuma Hanna és Móricz Anna munkái kerültek/kerülnek a bál 

meghívójára és műsorfüzetére. Gratulálunk!

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/diaszporaprogram/
programok_es_helyszinek 

A Programra pályázhatnak azok a diaszpórában élő, 10 és 29 év közötti 
magyar fiatalok, akik a helyi magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, 
hagyományőrző és kulturális egyesületek, vallási közösségek munkájában 
aktívan (minimum 1 éve) részt vesznek. Ennek fennállását a helyi magyar 
szervezetnek igazolnia kell. 
A Program keretében egy személy 2018. január 1. – 2018. december 31. 
között egy alkalommal, egy tetszőlegesen kiválasztott programidőszakban 
látogathat el Magyarországra. 
A kiskorú (18 éves kor alatti) résztvevőket csak csoportosan (legalább 5 fő) 
és felnőtt kísérővel tudjuk fogadni. A kiskorúak jelentkezéséhez minden 
esetben szülői jóváhagyás szükséges. 
A Program finanszírozása: 
A Rákóczi Szövetség a sikerrel pályázók számára a Program időszakában 
fedezi a szállás, az ellátás, a balesetbiztosítás, a magyarországi utazások teljes 
költségét, valamint a Programmal kapcsolatos foglalkozások, rendezvények, 
belépők kiadásait. 
A Programban résztvevő fiatalok, illetve kísérőik Magyarországra történő 
eljutásának és a kiinduló országba való visszajutásának utazási költségét a 
Rákóczi Szövetség az alábbiak szerint téríti meg: 
 • Észak-Amerika: 100 000 Ft 
 • Nyugat-Európa, Izrael: 20 000 Ft 
 • Dél-Amerika: 200 000 Ft 
 • Ausztrália és Új-Zéland: 150 000 Ft 
 • Dél-Afrika: 150 000 Ft 
A kiinduló ország és Magyarország közötti utazást, utasbiztosítást, valamint a 
visszautat a résztvevők és a kísérők egyénileg szervezik meg.

Diaszpóra Program 2018 

A Boskolából és cserkészetből 
négy család is jelentkezett összesen 
10 diákkal.  
Reméljük sikerül nekik ezen a 
remek programon részt venni. 
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Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!
 
Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne maradjon 
le a fantasztikus élményekről,  amiket ezek a programok nyújtanak!

Közeledő események és táborok

PROGRAMOK - IDŐPONTOK 
 
Szavalóverseny: Március 3 
A helyi szavalóversenyen mind a kiscserkészek, 
mind a nagyok elmondhatják  verseiket. A 
kiscserkészek és a nagycserkészek külön 
szavalnak. 

Március 15-i ünnepség: Március 17, 18 
Az 1848-as szabadságharcra két helyszínen és 
időpontban is emlékezni fogunk.  Az ünnepség a 
Sacred Heart Parish-ban lesz március 17-én, 
délután 2-kor. Másnap, 18-án, a Prudential 
Building-ben a Petőfi szobornál lesz koszorúzás 
2:30-kor. 

Amerikai Magyar Óvodák Szakmai 
Értekezlete: Március 24 

Berecz János mese est felnőtteknek:  
Március 24 

Hagyományőrző Nap:  Március 25 
Mindenkit szeretettel várunk az immár 
hagyományos évi magyar szokásokat, 
hagyományokat bemutató programra 
Newtonba.  

Ösztöndíj: Április 1 
A Boskola Ösztöndíj beadásának határideje. 

Cserkészbál: Április 7 
Jótékonysági bál Needham-ben.  
 
Körzeti szavalóverseny: Április 14 
A helyi szavalóverseny nyertesei indulhatnak a 
körzeti szavalóversenyen.   

 
Cserkészismereti 
elméleti vizsga: Április 21 

Magyarságismereti vizsga: Május 5 

AKI előkészítő: Május 12 

Cserkész gyakorlati vizsga: Május 19 

AKI: Május 26-28 
Fillmore, NY 

Évzáró: Június 2 
 
Amerikai Magyar Iskolák Találkozója: 
Június 9 , New York, NY  

Kiscserkész Tábor:  Június 16-17 
Willard Brook State Forest 

Nagycserkész Tábor: Június 21-25

2018. február

TÉLI SZÜLINAPOK:
DECEMBER: BÉKY NÁNDOR, BOYLE, 

ÁDÁM, FELCSUTI DANIEL, GUTHY NOÉMI, 

GYURCSÁN IZABELLA, HEGEDŰS ROLAND, 

HERNANDEZ GABRIELLA, KHAN-KISS 

NORA, KUN JULIANNA, MAROSFŐI ANNA, 

VINCE, ZITA, MCMULLIN SAMUEL, 
MIHÁJLOVITS LILI,  RÁCZ-KOZUMA 

HANNA   
JANUÁR: BEKIROV LILLA, CSERNYI 

KATA, GYURIS BENCE, HALÁCSI KÁLMÁN, 

JACOBS KARA, MÓRICZ SIMON, MOULIN 

ANDRE, OLLAND GABRIEL, SANDY-ROCHE 

KAMILLA & MELINDA, SCHNEIDER ÁDÁM

FEBRUÁR: BARABÁSI IZABELLA, 
GYURCSÁN ROBI, MEZEI JÓNÁS, OLLAND 

MARIE, RASMUSSEN ANNA, SOLTI GYUSZI

BOLDOG  
SZÜLINAPOT!!!
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