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        Ebben a számban a március-április-május hónapok gazdag eseményeiről adunk hírt. 

Igaz, hogy a hónapok már a tavaszt jelölik, az időjárás azonban az idén is megtréfált minket, így már szinte 

hagyományosan bemutatjuk a “HÓ-NAP” alkotásait, valamint nagy cserkészeink síeléssel egybekötött 
kirándulását. 

      Természetesen, a tavasz is megérkezett, s volt alkalmunk megünnepelnünk március 15-ét, s a szabadban is 

tartani programokat. A kiscserkészek a Kiskondás meséjét dolgozták fel a táborukban, a nagyok 

akadályversenyre és vizsgára készültek, valamint más csapatokkal versenyeztek a szabad ég alatt szervezett 

programokon.  

Ismét nagy sikert aratott a szokásos Hagyományőrző Nap, s a házi szavalóverseny is. 
Az anyáknapi ünnepség szivet melengető műsorára képes beszámolóval emlékezünk, s nem felekezünk el 
megemlíteni az ovisok ballagását, Ildi osztályának finom kőlevesét,  egy székely mesemondó látogatását sem. 

          S hogy jobbak megfeleljünk a magunk választotta komoly feladatnak a jövőben, továbbképzésen vettünk 

részt, megalkottuk a a felsősök új tantervét, s olvasási versenyre hívtuk a gyerekeket a nyári szünetben. 

 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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Fotók: Tóth Ildi

Miért jó havat lapátolni? 

Először az ember kinéz az ablakon és eszébe jut, hátha nincs ma iskola… 
Tényleg nincs! 
Akkor viszont segíthetünk otthon a hólapátolással! Most sokan elhúzzák a szájukat, pedig ez nagyon jó! 
Lemegyünk a konyhába és kapunk egy bögre kakaót, hogy ezzel a szemünk kinyíljon (egy furcsa reflex) és 
felvesszük a síruhát és a téli vízálló cipőt. Ha van, felvesszük a legvidámabb sapkát, hogy kinevessük vele a 
telet, aki azt hiszi, hogy ki tud fogni rajtunk… A kesztyűt köszönjük nem kérjük (elsőre), de pár kinn töltött 
perc és az első hógolyók után mégis visszajövünk érte. 
A lapátolást kitervezzük: van amikor csíkokban, van amikor foltokban, van amikor egy angol zászló sávjai 
mentén lapátolunk. Ha van testvérünk, a lehető legigazságosabban mérd ki, hiszen “te osztod, de én 
választok, ugye”?  Ha persze valamilyen felnőtt komolyan veszi és ki akar jutni a garázsából munkába menni, 
akkor az elsőbbséget élvez. Közben vigyázunk, hogy a ház tetejéről a fejünkre ne essen a hó és drukkolunk, 
hogy a lassan elinduló hókotró szolgálat ne temessen újra be minket és ha lehet, a postaládánkat se törje el, 
mint tavaly (és tavalyelőtt és azelőtt…). 
Közben dudorászhatunk, hógolyózhatunk, leporolhatjuk a madáretetőt, ábrándozhatunk a nyárról, talán még 
a fagyi is eszünkbe jut, s van aki meg is nyalja a (tiszta fehér!) havat. Ha van kutyánk az is  biztos kijön velünk, 
ha tengerimalacunk van, az nem biztos. 
Megjönnek a cinkék, a pintyek, talán még a kardinálispinty (cardinal) és a kék szajkó (blue jay) is előjön. 
 Tudtad, hogy ez a tűzpiros kardinálispinty egy verébfajta? Csalódás… 
Amikor kész az autókiálló, akkor jöhet a járda, én kb. akkora szélességet lapátolok, hogy egy babakocsi 
elférjen… Utána kezdődik a legjobb rész a kerti téli cserkészJÁTÉK!!! 
Most jöhet a hóember, hóasszony, hócsalád, hócserkész, hóállatok (őrsi nevetek!), de legkönnyebb, ha egy 
hosszú hócsíkot már úgyis összehordtatok, egy óriási, többméteres hósárkány, vagy ha kiscserkész vagy még, 
akkor csak egy kisebb hóhernyó! 
Körbe lehet menni a ház körül is. A nagyobbak segíthetnek a pincelejárat, a ház sarkánál lévő vízlefolyók 
kiszabadítása (ezen keresztül jöhet majd le a háztetőről elolvadó hó leve), ha felnőtt van veletek, 
kiszabadíthatjátok a kinn lévő hűtő, légkondi vagy más szerkezeteket is. Ezeket egyedül ne csináljuk, kárt ne 
okozzunk.  Ami még nagy hóban jó lehet, az az olajkazánhoz vezető kis út kiszabadítása, ha esetleg kifogyna 
épp most az olaj, jöhessen a teherautós és könnyen feltöltse a tartályunkat. 
A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket! Hmmm.  A kutya, reméljük, 
mostanra már szabad, a tengerimalac benn van a meleg szobában, a halak… á a halakkal úgysem lehet 
kirándulni… szóval maradnak a madarak. Töltsük fel a madáretetőt. Mit mondasz? Nincsen madáretetőtök? 

Akkor most iskola helyett csinálj egyet és kezdd el figyelni, milyen hálásan 
odajönnek pár órán belül. Megpróbálhatod beazonosítani is őket! 
A fákra is vigyázni kell. Különösen a nehéz, vizes hó lehúzza az ágakat. Jól 
esik a fáknak, ha gereblyével, hólapáttal leporoljuk őket – de ne állj alatta, 
mert rád esik a hó! Figyeljetek a fenyőfákra. Bár magasra megnőnek, 
nagyon könnyen hasadnak, repednek, törnek. Elég csak a havat óvatosan 
leemelni, megingatni az ágakat, és majd ők utána a maguk sebességével 
kiegyenesednek, ne rángassuk az ágakat, akkor szoktak törni… Ha ügyes 
vagy, nem is esett a nyakadba semmi… 
Tiszta út, hógolyózás, hóépítmények, madáretetés, fák leporolása és még a 
mama is örül. Talán még egy második pohár kakaót is kapunk, amikor 
száraz ruhában újra a jó meleg konyhából nézzük a téli világot… 

Ez egy jó nap! Hó nap! Hó munkát! 
Miki, Bence és Boti, a hóbrigád
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Bognár Erzsébet Bognár Erzsébet

Tarcsa EditCser Anna és Kata Hegedűs Roland és Bettina

Nickle AnnácskaNickle  Annácska Martin Fanni, Maja és Máté

Martin Noah és Ollie Nickle  AnnácskaSzász Olivér és tsa Huszár Hanna és Samu
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A bostoni Petőfi emlékplakett története
Tisztelt Egybegyűltek, Kedves Barátaim! 
Fent tartható-e külső támogatottság nélkül a színvonalas magyar kultúra a Magyarországon kívül élő magyarok körében? Mit 
adhatunk át mi a magyarságunkból azoknak, akik sohasem hallottak erről a kis országról, vagy a gyermekeinknek, akik 
külföldön nőnek fel? Mennyi magyarságtudat elegendő ahhoz, hogy megmaradjanak csemetéink magyaroknak és sikeresek 
legyenek ott is, ahol felnőnek, iskoláikat végzik, munkát vállalnak, családot alapítanak és leélik az életüket? Hogyan fogjunk 
össze, hogy közös erővel olyan dolgokat hozzunk létre, amelyek hirdetik a magyarságunkat, a hihetetlenül gazdag régi és mai 
modern kultúránkat és ápolják a hagyományokat is? Ezek a gondolatok motoszkáltak a fejemben, amikor a Boskola tanácsadói 
feladatait elvállaltam Mariann és Miki felkérésére és akkor is, amikor megkaptam Lívia levelét, hogy beszéljek a Petőfi 
emlékhely megszületéséről.  
Hogyan is került ez a plakett a mi nemzeti költőnkkel, Petőfi Sándorral ide Bostonba? Hiszen tudjátok, Petőfi Sándor jól 
ismert verseiben a magyar tájat és a Pusztát éltette és sohasem járt Amerikában. Milyen összefogás kellett ahhoz, hogy ez a 
diszkréten meghúzódó Petőfi emlékhely létre jöhessen itt a Téli Kertben, ahol naponta, hangsúlyozom – naponta – több mint 
hatvanezer turista fordul meg és nyolcezer irodai alkalmazott és kliens koptatja a márványlapokat? A választ legjobban ez a 
három szó tudná leírni: baráti szeretet, önzetlenség és összefogás. Hiszen az emlékhely alapja, a Petőfi plakett, egy baráti 
adománynak indult és emlékhely lett belőle. 
Szóval baráti szeretet… 
Tarjányi József, Balogh Lajosnak, a férjemnek régi jóbarátja meg a debreceni DASE kosaras évekből.  2011-ben meglátogatott 
bennünket egy bécsi szállodában,  ahol a családunk együtt ünnepelte a karácsony meghitt ünnepét. Jóska, aki agrármérnök 
létére nagy Petőfi kutató, hiszen ő is Kiskőrösön született, már számtalan emlékművet állított fel szerte a világban. Ezen a 
télen ajándékozta meg a családunkat ezzel a szép Petőfi bronz-plakettel azon szavakkal, hogy “Legyen nektek is egy Petőfitek 
ott Amerikában”. 
Így került a plakett Bostonba a kisebbik fiunk kézipoggyászában utazva. Ez eddig csak a Balogh család ügye volt, hiszen senki 
sem tudott róla, ám a család egybehangzóan úgy döntött, hogy tegyük közkinccsé a barátunk ajándékát és helyezzük el a 
plakettet valahol, ahol mások is megcsodálhatják. Így került a képbe az önzetlenség, amelyet tettek követtek. 
2012. februárjában az én személyes meghívásomra egy kis csapat gyűlt össze Garai Gábor irodájában, élén a Magyar Egyesület 
akkori elnökével,  Virga Ágnessel, valamit Kristóffy Iván bácsival, aki a Liberty Sq. 56-os szobrához összegyűjtötte az 
adományokat és megvalósította sok magyar hazafi álmát, egy gyönyörű szobor felállítását Bostonban. Ezen a beszélgetésen 
jelen volt Széchenyi Péter, Gárdony László és természetesen Garai Gábor is, hogy megvitassuk a plakett adta lehetőségeket. 
Az egy órás beszélgetés alatt kiszabtuk a feladatokat, de bizony eltelt közel egy év is, és a megbeszélést nem követték a 
tettek. Ekkor Széchenyi Péter és én ismét kértünk egy időpontot és újra eljöttünk a Konzulátusra, hogy kidolgozzunk egy 
akciótervet Garai Gáborral.  
Ha valaki azt mondaná, hogy a szervezés és irányítás könnyű, én bizton állíthatom, hogy téved. Miután Péterrel és Gáborral 
eldöntöttük, hogy a Petőfi emlékhelynek itt kell valahol lennie a Konzulátus közelében, gyorsan munkához láttunk. Széchenyi 
Péter összeállított egy PowerPoint prezentációt, Gábor pedig kért egy időpontot a Prudential Tower igazgatói tanácsától, 
hogy a bemutassuk az anyagot. 
A megbeszélt időpontban délután 3 órakor jelentünk meg ugyanebben az épületben, hogy Péter, Gábor és én meggyőzzük a 
vezetőket arról, hogy miért is itt szeretnénk elhelyezni a plakettet. A PowerPoint prezentációban Péter összehasonlította a 12 
pontot a ’Bill of Rights’-szal és én biztosítottam a vezetőket arról, hogy ha megadják az engedélyt, akkor az emlékhely 
színeivel igazodni fogunk az épület stílusához és színeihez. Hosszas beszélgetés után, amely alatt mi izgatottan vártunk a 
döntésre, végül megkaptuk az engedélyt a plakett elhelyezésére. Ez mindhármónkat határtalan örömmel töltött el. 
Ha azt gondolnátok, hogy innen már gyerekjáték volt minden, tévedtek! Éppen a napokban találtam rá arra a több mint 10 
tervre, amely körvonalazta a plakett alakját és a szövegezését. Férjem, Széchenyi Péter és Garai Gábor közösen dolgoztak a 
Petőfi idézet fordításán, amíg én szerveztem az avató ünnepséget. Tehát most már megvolt az engedély, ám még meg kellett 
teremtenünk az anyagiakat is, hogy meg tudjuk rendelni a plakett kivitelezését. És itt kapcsolódott be az összefogás. 
Az emléktábla összesen közel $5000-ba került. Köszönet jár érte mindazoknak, akik segítették a létrejöttét. Garai Gábornak, 
aki a kapcsolataival és jelentős adományával segített bennünket. Mi a plakett és anyagiak adományozásán kívül azzal is 
támogattuk a projectet, hogy csökkentettük a költségeket, utánajártunk a lehetőségeknek, árajánlatokat kértünk, 
összehasonlítottuk a terveket, és megvalósítottunk egy olyan dolgot, amiről korábban még álmodni sem mertünk.  A mi 
családunk pénzbeli adománya mellett, Garai Gábor közel $2000-t ajándékozott, a Magyar Egyesület $1500-t szavazott meg, de 
sokan mások is hozzájárultak anyagi és egyéb jellegű támogatásaikkal a közös ügy sikeréhez. Ezekből az adományokból gyűlt 
még össze $770, amelyet az itt felsorolt honfitársaink és barátaink juttattak el hozzánk: Baffy György, Erhart Péter & 
Gyöngyike, Frendl György, Kereszti Bea, Körmendi Tibor, Shai Halász George és Szabó Gyöngyi.  
Az ünnepségre saját költségén megérkezett Tarjányi József barátunk is, a plakett adományozója, aki az avatáson megható 
szavakkal illette a közös összefogásból megszületett gyönyörű alkotást. A szép és felejthetetlen ünnepségen több mint 150 
ember vett részt. A Boskola diákjainak színvonalas előadása és Széchenyi Péter méltató szavai mellett, Lakatos István, 
Budapestről érkezett színművész ékes szavalata emelte a program fényét.  A színművész költségeit, valamint az ünnepség utáni 
fogadást a Balogh család, valamint a Panoráma Világklub New England-i Társklubja finanszírozta. 
Azóta minden évben itt gyűlünk össze március 15-én, hogy emlékezzünk a 48-as szabadságharc hőseire és megkoszorúzzuk az 
emlékhelyet hírdetve a magyarok szabadság eszméjét, haza iránti szeretetét és az összetartozást. 
Baloghné Kovács Éva
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 Síelés a Jimminy Peak-nél 
  
  
Az idei évben a cserkész őrsvezetőknek egy fantasztikus 
kalandban lehetett részük. 2019 március 24-25 hétvégéjén a 
Jimminy Peak hegyéhez mentek el síelni. Szerintem ez egy 
fantasztikus élmény volt mindenkinek. Voltak akik síeltek, 
voltak, akik síelni tanultak, és voltak akik snowboardoztak is. 
Az idő az tökéletes volt. Szépen sütött a nap, és sok hó is volt 
még. 
Szombaton a cserkészet után indult neki a nagy csapat. 
Összesen 3 autóval mentünk.  A szállás az nagyon klassz volt. 
Közvetlenül a sípályának a tövében helyezkedett el.  Ami csak 
még jobbá tette az az, hogy a szállodának még medencéje és 
jacuzzija is volt, úgyhogy szombaton az esti síelés után, még 
mindenki ki tudta magát áztatni a jó meleg vízben. 
Miután szétégettük magunkat  a jacuzziban, néhány bátrabb 
lélek még bele is ugrott a kültéri hideg vizes medencébe is. 
Hála Istennek senki sem kapott szívinfarktust. (nyugalom 
annyira azért nem volt hideg, és vigyáztunk hogy ne csak 
beleugorjunk). Ezt követően a kandalló tüze mellett 
felmelegítettük kis csontjainkat, és még egy jó kis kártya 
partit is csaptunk.  Az éjszakába nyúló szórakozás után 
mindenkit gyorsan elnyomott az álom. Következő nap kicsit 
későn kelt fel a csapat, de az nem állított meg minket attól, 
hogy egy jó pár órát síeljünk még. Összességében szerintem 
ez egy fantasztikus két nap volt. 
Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk nagyon-nagyon meg- 
köszönni az összes szülőnek, aki segített. Mind szállításban 
(Olland Andrea), szállásfoglalásban, síoktatásban (Mihajlovits 
Milán) és étel készítésében (Tóth Ildi, a finom kis csilisbabbal). 
Nagyon köszönjük és hálásak vagyunk nekik, mert nélkülük 
ez az egész nem jöhetett volna létre. Köszönjük! 

Fogarasi Botond

 Síelés a Jimminy Peak-nél - 2019.március 24-25

Fotók: Tóth Ildi
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Tegnap megtiszteltetésben volt részünk, fogadtuk a helyi magyar kis 
cserkészeinket és őrs/raj vezetőiket. Megint alkalmunk volt kívülállóként 
látni ezt a figyelemre méltó cserkészszövetséget. És ismét megcsodáltuk 
ezeket a fiatal vezetőket, a szerény odaadásukat, az önzetlen hozzáállásukat, 
a művészi és kulturális kreativitásukat, a hűségüket és hitüket, feltétel-nélküli 
szeretetüket és megragadó értelmüket – mindent, amit megtanultak 
az előttük lévő vezetőktől és a hihetetlenül lelkes és önfeláldozó felnőtt 
vezetőktől.  
Szülőként, gyermekeink és az ő jólétük annyira lefoglal mindannyiunkat, hogy 
könnyedén megfeledkezhetünk az önkéntesekről, rengeteg erőfeszítésükről 
és az időigényes elkötelezettségükről … Sajnos én magam sem voltam 
különb.  Ha gondoskodó magyar származású szülő vagy, vagy csak egy 
csodálatos szülő, akiknek semmi ősi kapcsolata nincs Magyarországgal, de 
igazán kíváncsi a magyar nyelvre és/vagy a kultúránkra, csatlakozzatok a 
Bostoni cserkészmozgalomhoz!  A gyermekek a cserkészet tagjaiként részt 
fognak venni a testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik kifejlesztésében 
és a társadalom még értékesebb tagjai lesznek, remélhetőleg maguk is 
cserkész vezetőkké válnak.

A Kis Kondás - kiscserkész tábor - 2019. március 30. 

Fotók: Rácz Lívia, Gyurcsán Ferenc, Gyurcsán Robi

Kedves cserkészek, szülők! 
Szeretnénk nagyon megköszönni, hogy elhoztátok kiscserkészeinket a múlt hétvégi kiscserkész kirándulásra. Jól sikerült a 
kirándulás, a kiskondást nem sikerült megtalálnia a királylánynak miután a galamb jól elrejtette őt, így kiskondás elnyerte a 
királylány kezét, azzal a király fele királyságát hozományként, úgyhogy mindenki boldog lett a végén, még mindig élnek, ha meg nem 
haltak. 
Nagyon köszönjük Lengyel Krisztának és Gézának, hogy vendégül láttak bennünket, Rácz Líviának és a kuktabrigádnak a nagyon 
finom ellátást, felnőtt-, raj- és őrsvezetőinknek pedig a program sikeres levezetését.  
          Gyurcsán Feri

A vendéglátók: 
Lengyel Kriszta és Géza
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A Kis Kondás - kiscserkész tábor - 2019. március 30. 
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Március 30-án a kiscserkészek és őrsvezetőik - akik közé én is tartozom -  elmentünk egy kis táborozásra.  A téma 
a Kis Kondás népmese volt, az elejétől kezdve segítenünk kellett kalandjaikban, egészen a tábor végéig, amikor az 
esküvőjükön is részt vehettünk.  Az első kis program kézműveskedés volt, ahol a kisfiúk magyaros stílussal 
fűszerezett “micheal jacksonos”  kalapot csináltak  a Kiskondásnak, a lányok pedig egy gyönyörű, virágos hajpántot 
a Királylánynak, így a  karakterekkel jobban tudtak azonosulni. Miután itt végeztek a kisemberek, az őrsök 
elindultak útjukra, a pályára, miközben a többiek a magyar zászló színeivel karkötőket fontak.  Amikor az én 
őrsömmel sorra kerültünk, a kis csapat nagy lelkesedéssel és énekléssel kezdte el a kalandtúráját.  A kihívásaink 
között szerepelt  olyan feladat, hogy meg kellett fejteni, milyen fajta állat hagyott rágásnyomokat körben a fákon. Te, 
Olvasó vajon ki tudnád találni? A feladatok közé tartozott  még például az izgalmas vulkán építés.  A  pálya 
legvégén várt ránk a legnagyobb kihívás. Cserkészies módon, csomókkal és zsinórral megépített, kalandparkra 
emlékeztető,  cipzár-függőhídon kellett átmenni a gát felett. Ez valószínūleg a nap fénypontja volt minden 
kisgyereknek, itt bemutathatták bátorságukat és cserkészies személyiségüket. Miután visszaértünk, egy finom 
bográcsos ebédet követően a szülők segítségével egy szabadtéri bábszínházat néztünk végig egy kis frissítő hideg 
vízzel és a “ki-tudja-a-legtöbb -palacsintát-enni” versennyel. Egyik feladvány  követte a másikat, a következő 
program volt a számháború. Ezután a  kis rohangálás után elkezdődött a tábortűz,  ahol énekeléssel és a Királylány 
- Kiskondás  esküvői ceremóniájával  zártuk be a napot. Éljen az ifjú pár! 

Marosfői Anna 

A Kis Kondás - kiscserkész tábor - 2019. március 30. 

Fotók: Rácz Lívia, Gyurcsán Ferenc, Gyurcsán Robi



2019. májusFotók: Sipos Adrien

Hagyományőrző Nap - 2019. április 6Sipos Adrien 

képriportja



Hagyományőrző Nap - 2019. április 6

2019. májusFotók Sipos Adrien

Nagyon köszönöm a sok segítséget, amivel hozzájárultatok a Hagyományőrző Nap sikeres lebonyolításához! 
Rengeteg segítő kéz kellett ahhoz, hogy mindez megvalósuljon. 

Ismét sikerült sok  mosolygós, boldog kicsi és nagy gyereket látni. Olyan visszajelzést is hallottam, hogy egy fiatal 
amerikai pár óriási kitartással dolgozott a kézműves asztaloknál. Ők pl. véletlenül látták meg a hirdetésünket és 
nagyon jól érezték magukat, sokat tanultak a magyar kultúráról. 

Külön köszönet a cserkész segítőknek és a főzésért, dekorálásért, kézműves asztaloknál történő tanításért , 
beléptetésért, tomboláért, szponzorkeresésért, kürtőskalácssütésért, palacsintasütésért, teremrendezésért, 
tánctanításért, ételkiosztásért , raktárba szaladgálásért, vásárlásért felelősöknek! 

Varga Emese



2019. május

Házi szavalóverseny - 2019. április 27.

TELJES	LISTA	ÉS	HELYEZÉSEK	
III.	10-12	évesek;		IV.	13-15	évesek;		V.	16-20	évesek;		VI.	21+	évesek	

Különdíjak:	

25	éves	fiatal	felnő7:		 Fogarasi	Kristóf			 	 	 	 	
Csapatmunkáért:		 Marosfői	Anna,	Boyle	Ádám	és	Olland	Gábriel	13-15	évesek

Név Korcsoport Szerző Vers	címe Helyezés

Rácz-Kozuma	Emma 10-12	
évesek

Petőfi	Sándor NemzeW	dal 1

Mihajlovics	Márk 10-12	
évesek

Petőfi	Sándor A	jó	tanító 2

Gombos	Henrik 10-12	
évesek

H.	Lakatos	
Margit

Gyerekgondok 3

Dömötör	–Beacon	Alexandra 10-12	
évesek

Kányádi	Sándor Sirálytánc

Marosfői	Virág 10-12	
évesek

Petőfi	Sándor NemzeW	dal

Gyurcsán	KriszWán 13-15	
évesek

József	Aala Tudod,	hogy	nincs	
bocsánat

1

Mihajlovics	Bálint 13-15	
évesek

Arany	János Él-e	még	az	Isten? 2

McPhersan	Kinga 13-15	
évesek

Arany	János Mátyás	anyja

Marosfői	Anna 13-15	
évesek

Gyimóthy	Gábor Nyelvlecke Csapatmunkáért	
különdíj

Boyle	Ádám 13-15	
évesek

Gyimóthy	Gábor Nyelvlecke Csapatmunkáért	
különdíj

Olland	Gábriel 13-15	
évesek

Gyimóthy	Gábor Nyelvlecke Csapatmunkáért	
különdíj

Fogarasi	Botond 16-20	
évesek

Arany	János A	walesi	bárdok 1

Rácz-Kozuma	Hanna 16-20	
évesek

Arany	János Mátyás	anyja 2

Fogarasi	Bence 16-20	
évesek

Romhányi	József Marhalevél

Rácz	Livia 21+	évesek Arany	János Rákócziné 1
Fogarasi	Miki 21+	évesek Kányádi	Sándor Mátyás-napi	vásár 2
Halácsy	Béla 21+	évesek Tollas	Tibor Az	elítéltek 3
Fogarasi	Kristóf 21+	évesek Gyimóthy	Gábor Nyelvlecke 25	éves	különdíj



2019. májusFotók: Sipos Adrienn, Fagyal Zoltán

Házi szavalóverseny - 2019. április 27.

H. Lakatos Margit:  Gyerekgondok 

De jó lenne felnőtt lenni, 
szülők nélkül járni-kelni, 
tízgombócos fagyit enni, 
mindent kedvem szerint tenni. 

Nem kellene korán kelni, 
reggel iskolába menni. 
Aludhatnék akár délig, 
tévézhetnék én éjfélig. 

Nem szólna rám soha senki. 
"Jó lenne már rendet tenni, 
evés előtt kezet mosni, 
van-e rajtad meleg zokni?" 

Ami tetszik, azt tehetném. 
Télen sapkám levehetném, 
nem szólnának, hogy megfázom, 
ha nincs rajtam a kabátom. 

„Csizmát húzzál a lábadra, 
sálat tegyél a válladra, 
kesztyű is kell, hideg a tél, 
csukd be szádat, mert fúj a szél!” 

Nyáron pedig kint a strandon 
megszólítnak lépten-nyomon. 
„Ne menj oda, mert süt a Nap! 
Ne fogdosd a bogarakat! 

ne menj oda, mert mély a víz 
és az a gyereknek veszély. 
Ne csináld ezt, ne csináld azt!” 
A sok tiltás könnyet fakaszt. 

Hogyha én majd felnőtt leszek, 
mindent kedvem szerint teszek. 
Nem fogok én korán kelni, 
mégse szól rám soha senki. 

Vannak dolgok, mit nem értek. 
elmondok most párat néktek: 

Amikor én felébredek, 
anyukámmal beszélgetek, 
ő már reggelit készített, 
ne legyen a család éhes. 

Apa is megy minden reggel, 
és emiatt ő is felkel, 
fogat mos és reggelizik. 
Ő már felnőtt. Miért teszi? 

Őrá soha nem szól senki, 
hogy dolgozni kéne menni, 
mégis indul minden reggel 
az iskolás gyerekekkel. 

Hogyha egyszer felnőtt leszek, 
én is mindent majd így teszek? 
Akkor inkább legyek gyerek, 
kit a szülei féltenek. 

Előadta: Gombos Henrik
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Házi szavalóverseny - 2019. április 27.

KÁNYÁDI SÁNDOR: AZ OKOS KOS 
  
Lucskos, latyakos ősz vége volt, akárcsak most, 
mikor vásárra vittek egy kost. 
Szép nagy állat volt, fajtiszta racka, 
sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, 
mivel a kos nem tudott viselkedni. 
Mindig tilosba járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált, 
máskor meg naphosszat tekergett kedvére, 
(mint akinek nincs meg a leckéje). 
S mikor már rosszat gondolhattak volna, 
hogy most aztán vége: farkas vagy medve valami megette, 
csak előállt , mintha mi sem történt volna. 
Tűrt, tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírébe állott, 
és még büszke is volt olykor a kosára. 
De egyszer csak megelégelte a dolgot. 
Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, 
és  elvitte a szóban forgó őszi vásárra. 
Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat. 
Kíváncsiságból szarvára is vett egy mézeskalácsos sátrat. 
Lett erre riadalom, lárma: 
- Vigyázzon, ember, a kosára, ha már nem tudta megnevelni! 
Erre a pásztor a kosnak, a kos a kalácsosnak, a kalácsok meg a 
földre estek. 
Kicsin múlt, hogy össze nem verekedtek. 
Aztán meg a garázda kos egy kofa kosarára vetett szemet, 
s dézsmálni kezdte, mint egy mihaszna kecske. 
- Hogy kerülne már rúdra a bőröd! - eképpen zsörtölődött, 
a most már cseppet sem jámbor pásztor. 
- Hogy lenne belőled pörkölt, te ördög, te átok! - 
s nyomatékul botjával reá vágott. 
Módfelett mulattatta a népet a látvány. 
Most valaki hozzájuk lépett. 
- Pörköltet mondott bátyám? Úgy legyen! 
Mészáros vagyok, s a kost ezennel megveszem.   
  
Meg is vette, sokat nem alkudoztak. 
  
Indulni kellett máris a kosnak. 
S indult a pásztor is megkönnyebbülten: 
- Na végre, hogy tőled is megmenekültem. 
Haza is ért még délre. 
S hát ki jön szembe véle az udvaron? Ki az ördög? 
- Kos ez, nem pörkölt! 
- Ne-e-em bizony gazdám, volt eszed, de nekem is volt ám. 
 Mit eddig sose tettem, ezennel megjelentem. 
Meghalni nem volt kedvem, s amikor észrevettem a hentes 
kését, 
menten a hátuljának mentem, s a késével, mit megfent, szépen a 
sárba nyekkent. 
Talán még most is ott van a pocsban. 
Hol van az előírva, hogy buta minden birka?! 
A vásár különben szép volt, én szeretem a cécót. 
Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor, 
vitte vásárról vásárra, de hiába: a kosból nem lett pörkölt. 
A pásztor meg csak zsörtölt, s hűséges barátok lettek, 
mire megöregedtek. 
  
Előadta: Cserny Kata



2019. májusFotók: Fotók: Sipos Adrienn, Fagyal Zoltán

Házi szavalóverseny - 2019. április 27.

Fenyvesi Márton - Erdős Virág:  
Négyeshatos 
  
Akármilyen büdös-sáros, 
mégiscsak jó hely a város! 
Nem kell ide-oda futni,  
bárhová el lehet jutni 
kész kaland az életed, ha 
nálad van a bérleted! 
Akinek bejön a retró, 
tessék, annak ott a metró! 
Aki inkább tili-toli, 
arra vár a teli troli. 
Sőt, aki nem győzi szusszal,  
utazhat felőlem busszal 
ámde aki vakmerő és 
vidámságra hajlamos, 
annak jobban megfelel a 
négyes-hatos villamos! 
Ez aztán a fura látvány: 
állunk egymás hegyén-hátán! 
Tolakodni nem ér! Vili? 
tele van velünk a vili. 
Egy pár okos, buta sok: 
ilyenek az utasok. 
Vannak köztük egész dinkák! 
(jobb is odébb menni inkább) 
szenvedélyes könyökölők, a 
szemükkel öldökölők 
puccosak és spiccesek 
(mondjuk azok viccesek!) 
ellenőrök (álruhások!) 
komplett mobil-mániások 
trógerek, meg brókerek 
(ránézésre jó fejek) 
vonatjegyre kalapozók, 

nehéz szívvel adakozók 
ülőhelyért reklamálók, 
pont az ajtó elé állók... 
Ez a világ során borong, 
az a föci dogán szorong 
isisek meg gimisek: 
mindenféle dilisek. 
Egy baj van csak. Az az ábra: 
sokkal jobb ülve, mint állva! 
Téblábolunk ide-oda, 
hú, de leülnék, de hova? 
Folyton ezen fő a fejünk... 
Ezt a mázlit: ott a helyünk! 
Le is ülünk szépen, csendbe', 
anya háttal, én meg szembe 
szaladnak a fasorok, 
én meg persze sasolok 
s ha tudnátok, miket látok, 
tátva maradna a szátok! 
Látok ezer tarka képet, 
ótépét meg príma péket 
látok bio-boltot százat, 
meg egy nagyon öreg házat 
mekit is meg börger-kinget, 
pultost, ahogy kitekintget 
fenn egy óriás, nagy plakátot, 
lenn egy alvó nagykabátot 
STOP-táblához kötött tacskót, 
lábra kapott nejlonzacskót 
látok szépet is meg rondát, 
lehagyjuk simán a hondát… 
Hogyha kérdi bárki, nos: 
nincs jobb, mint a villamos! 

Előadta: Cserny Anna

EREDMÉNYEK 5-6 évesek 7-9 évesek

1. helyezett Cserny Kata Cserny Anna

I1. helyezett Farkas Lilla Mihajlovits Mira

III. helyezett Fagyal Alexandra Olland Sophie

III. helyezett Fagyal Adrianna



2019. májusFotók: Gyurcsán Feri

Cserkész őrsvezetők hétvégéje - 2019. május 4-5

Május 4-5-én ismét egy nagyon klassz, eseménydús tábort tartottunk Upton-ban, a Zucker birtokon, 
ahol a nagy cserkészeknek alkalmuk volt megküzdeni a “Cserkész Olimpián” az  Aranynyakkendőért.  A tábori 
programok alatt szépen felkészültek a cserkészek a május-végi központi akadályversenyre, hogy megküzdhessenek 
más városokból származó őrsökkel.  A cserkészek gyakorolták a tűzrakást, elsősegélynyújtást, csomózást, becslést, 
jeladást, szerszámkezelést, tájékozódást, és még sok minden mást.  A két nap folyamán több forgószínpadon vettek 
részt és alkalmuk volt még egy rovásírás számháborúban is részt venni. Ezek után maguknak csinálták a rablóhúst, 
amit tűz fölött nyársakon kellett sütni.  A napot szokás szerint tábortűzzel zártuk. 

Gratulálni szeretnék Schneider Rékának, aki kiérdemelte a zöld nyakkendőt, valamint Rácz-Kozuma 
Hannának és Fogarasi Bencének, akik sikeresen letették a Segédtiszti Gyakorlati Vizsgát! Hajrá! 

Óriási nagy köszönet Zucker Jánosnak és Jutkának a szíves vendéglátásért, mi nagyon jól éreztük 
magunkat gyönyörű birtokotokon! Egy jóllakott, ízletes köszönet Tóth Ildinek a főzésért. Valamint nagyon nagy 
köszönet a törzsnek a sok segítségért és a tábor sikeres levezetéséért. Külön ki szeretném emelni két 
rajparancsnokunkat, Gyurcsán Robit és Mihajlovits Lilit, akik nagy vizsgák közepette is szakítottak időt arra, hogy 
eljöjjenek segíteni! Nagy köszönet Fogarasi Kristófnak aki nagy sikerrel tervezte illetve vezette le ezt a fantasztikus 
tavaszi táborunkat 

           Gyurcsán Robi



2019. május

Cserkész őrsvezetők hétvégéje - 2019. május 4-5

Fotók: Gyurcsán Feri

Elsősegélynyújtás

Tűzgyújtás



Mint minden évben az idén is megható, szívet melengető műsorral és kedves ajándékokkal örvendeztették 
meg a gyerekek az édesanyákat.  Köszönjük a tanároknak a felkészítést, a gyerekeknek a felkészülést. 

A szülőknek pedig, hogy elhozzák a gyerekeket a foglalkozásokra. 

Fotók : Cser András 2019. május

Anyák Napja - 2019. május 11



Fotók : Cser András 2019. május

A kétnyelvű gyerekek származásnyelvi oktatása - 2019. május 11

Ha már ilyen szépen összejöttünk az anyák napi ünnepségre, ráadásul vendégünk is volt Budapestről a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Főosztályáról Dr. Maróti Orsolya 
személyében, készítettünk egy csoportképet is emlékül.   
A képen látható szülők, gyerekek és tanárok mind érintettek a kétnyelvű gyerekek származásnyelvi 
oktatásának témájában, aminek Orsolya kiváló szakembere. 

Délután az érdeklődő szülők hallhattak a témában erről előadást, majd a tanárok részesültek külön 
továbbképzésben  az alábbi témákban:

— Interaktív segédeszközök a tananyagtervezéshez és tananyagválasztáshoz - hatékonyság és sikeresség  
— Nyelvi fejlesztés drámapedagógiai eszközökkel 
— A jó gyakorlatok továbbfejlesztésének lehetőségei

Mind az előadás, mind a továbbképzés hasznos és érdekes volt. Köszönjük.



2019. májusFotók: Fagyal Zoli, Polgár-Turcsányi Mariann

Ovis ballagás - kőleves - mesemondó - 2019. május 18

Sok kedves eseményben van részünk a 
tanév során, amiket igyekszünk 
emlékeinkben megtartani (talán ebben a 
Bogáncs Sári is segít).  
Az egyik ilyen megható pillanat, amikor a 
gyerekek elbúcsúznak az óvodától, illetve 
elballagnak az egyetemre.  Az idén nem 
voltak ballagó gimnazistáink, viszont Vera 
és Emőke három éven át dédelgetett 
csoportja, végigjárva a tantermeket 
elköszönt az ovis társaktól, óvónéniktől, 
s bemutatkoztak az iskolás társaknak. 
Szeretettel várjuk őket ősszel az első 
osztályban.

Hogy ne csak a pocakunkba jusson 
eledel, a kőleves mellé ezen a napon 
szellemi táplálékot is kaptunk, amelyet 
Csernik Szende, székely mesemondó 
hozott el nekünk a tarisznyájában.  
Érdekes volt hallgatni ízes beszédét, s 
figyelni, hogyan lehet a mese történését 
láb bábozással élvezetesebbé tenni.

Tóth Ildi osztályával minden évben 
vendégül látja a Boskola közösséget 
egy finom kőlevesre.  
Az idén sem volt másképp. Szorgos 
kezek megtisztították a különféle 
zöldségeket, miközben megtanulták 
magyar nevüket, s hogy nem is olyan 
rossz az a zöldség, ha maguk készítik 
el belőle az ételt. Megkóstoltuk, 
finom volt. Jutott belőle mindenkinek. 
Készítsetek otthon is kőlevest!
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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.  
 
Bújj, bújj itt megyek - Gólya, gólya, gilice - Hej páva, hej páva - Tavaszi szél vizet 
áraszt - Krasznahorka - Buba éneke - Édesanyám, én azt szeretném - Öröm óda  
   
A videóra felvett leckék segítségével lehet gyakorolni a következő szintet. 
A jelenleg elért eredményekhez pedig ezúton gratulálunk! 
  
FEHÉR ZSINÓR: 
1. Lecke   https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078405228922943/ 
Cserny Kata, Fagyal Adriana, Sandy-Roche Kamilla, Schartner Ágoston, Soltanov 
Balázs 

SÁRGA ZSINÓR:  
2. Lecke  https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078407132256086/ 
McPherson Manga, Schneider Ádám 
  
NARANCSSÁRGA ZSINÓR:  
3. Lecke  https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078408228922643/ 
Hegedűs Betti, Tamang Tóbiás 

ZÖLD ZSINÓR:   
4. Lecke https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078410302255769/ 
Jacobs Kara 
  
LILA ZSINÓR:  
5. Lecke https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078411785588954/ 
  
KÉK ZSINÓR:  
6. Lecke https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078414655588667/ 
Szentpály Elise 
  
PIROS ZSINÓR:  
7. Lecke  https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078415102255289/ 
Cserny Anna 

További jó furulyázást kívánok mindenkinek.  
Jó munkát:                                                  
          Rácz Lívia  zenetanár, fcs.

Furulya karate - Rácz Lívia irányításával

https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078405228922943/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078407132256086/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078408228922643/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078410302255769/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078411785588954/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078414655588667/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078415102255289/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078405228922943/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078407132256086/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078408228922643/
https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078410302255769/
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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AKI -2019. május 25-26

Fotók: Fogarasi Miki

Kedves Szülők, Gyerekek! 

Nagyszerűen éreztük magunkat az idei Akadályversenyen Fillmore-ban, amint a mellékelt képek is mutatják.  
Jó időnk volt, s még a szokásos és most is beígért eső/vihar is elmaradt...  

350 cserkésszel voltunk itt együtt: Cserkész 1 - 120 fő , Cserkész 2 - 130 fő, Cserkész 3 - 60 fő és a szervezők. 

Elűztük Szvatopluk morva hadait, a hét törzs megteremtette az új országot, amit egy óriási tábortűznél az utolsó 
este (jelképesen) vérszerződéssel is megpecsételtek a vezéreink. 
Most már jöhet a nyári tábor és a történet ősszel folytatódik majd a magyarok korai éveiről szóló kerettörténettel, 
hogy azután kicsúcsosodjon majd a 2020-as JUBI táborban, aminek "Építsünk országot" címmel Szent István kora 
lesz a témája.  Alig várjuk! 

+++  HíRDETÉS +++ HÍRDETÉS ++++ HÍRDETÉS +++ HÍRDETÉS +++ 

Szeretettel várjuk a szülőket is a június 22-vel kezdődő bostoni csapattáborba, ahol sok év óta újra először 
FELNŐTT ALTÁBOR is lesz. Nagyon kellenek nekünk az érettebb hősök és hősnék, akarom mondani hősnők 
is a csapatainkba. Írjátok fel a gyerekeket az alábbi jelentkezési listára és most KIVÉTELESEN lehet szülőként 
is belepillantani cserkészeink mindennapjaiba. Jó pár éve nem tartottunk szülői tábort, és valószínű, hogy 
megint egy darabig nem lesz, ezért is várunk most Benneteket nagy szeretettel.  
Szülői altábor parancsnoka: Fogarasi Miki (a jóképű tag a kép bal szélén   :-) 

Lovashadsereg, totemállatok, éneklés, kis fájdalommentes történelem tanulás, tábortűz, valódi "made in USA" 
szúnyogok, cserkész romantika!!! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DQ5ypu1FPCFTyMDe4ehV5UX3rV-2K1D_BE9CzxJG5pw/
edit#gid=1670428853 

Várunk Benneteket: 
Béla, Kristóf, Feri, István, Lili, Robi és Miki

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DQ5ypu1FPCFTyMDe4ehV5UX3rV-2K1D_BE9CzxJG5pw/edit#gid=1670428853
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DQ5ypu1FPCFTyMDe4ehV5UX3rV-2K1D_BE9CzxJG5pw/edit#gid=1670428853
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DQ5ypu1FPCFTyMDe4ehV5UX3rV-2K1D_BE9CzxJG5pw/edit#gid=1670428853
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DQ5ypu1FPCFTyMDe4ehV5UX3rV-2K1D_BE9CzxJG5pw/edit#gid=1670428853
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Nyári olvasó verseny

Kezdő olvasók csoportja
Megkérjük azokat a tanulókat, akik táblakönyveket, képeskönyveket vagy meséskönyveket olvasnak, 
vagy akiknek a szülők olvasnak, hogy olvassanak el 3 magyar könyvet a nyár alatt.
A könyvek címeit írjátok be a könyvmoly gyűrűjeibe!  

Haladó olvasók csoportja
Megkérjük azokat a tanulókat, akik regényeket olvasnak, hogy olvassanak el 1 magyar könyvet a 
nyár alatt. Néhány mondatban osszátok meg élményeiteket a könyvvel kapcsolatban (rövid 
összefoglalás, értékelés, kedvenc szereplő, történet, milyen gondolatokat ébresztett bennetek a 
történet, stb.) 

Folyékonyan olvasók csoportja
Megkérjük azokat a tanulókat, akik fejezetes könyveket vagy ismeretterjesztő könyveket olvasnak, hogy 
böngésszenek át 2 magyar könyvet a nyár alatt. Írjatok néhány mondatot a könyvről: egy rövid 
összefoglalást, vagy kommentárt, vagy osszátok meg gondolataitokat egy kedvenc részről. 

A jövo ̋ tanév kezdetekor pedig minden résztvevo ̋ kap majd egy díjat!  
Aki a legtöbb könyvet olvassa el csoportonként külön nyereményt kap!  
Jó szórakozást!

Lelkes könyvtárosaink Mezei Laura és Mátyás 
kezdeményezésére olvasási versenyt hirdetünk a nyári szünet idejére kezdő, haladó és folyékonyan olvasó 

kategóriákban. 
Az alábbiakban olvashatjátok az általuk megalkotott szabályokat, amiket a gyűjtő lapokkal együtt innen letölthettek 

(ha a már kiosztott lapokat elvesztettétek volna).: 
http://boskola.org/dokumentumok/NyariOlvasoprogram.pdf

http://boskola.org/dokumentumok/NyariOlvasoprogram.pdf
http://boskola.org/dokumentumok/NyariOlvasoprogram.pdf


Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a felsős osztályokban tanító tanárok megfelelőnek ítélték a 
cserkészek által használt Magyarságismeret című munkafüzet-könyv kombinációt arra, hogy 
annak anyagára alapozva megalkossuk a saját négy évre szóló tanmenetünket.   
Baloghné Kovács Éva, Kőrös Csilla, Mihajlovits Milán és Tóth Ildikó egy éven át dolgoztak 
közösen, kitartó munkával, aminek eredményeként hosszas közös egyeztetés-sorozat után 
összerakták a felsősök tananyagát, amit a jövő ősztől kezdünk tanítani.  Köszönjük az időt és 
fáradtságot nem kímélő munkájukat.  
Célunk az, hogy a nyolcadikos anyag befejezése után a diákok letehessék a magyarságismereti 
vizsgát (irodalom, nyelvtan, történelem, földrajz), amelynek sikeres letételét a magyar kormány 
egy olyan irattal igazolja, ami két év nyelvi kreditre jogosít a középiskolában. 

A könyveket őszre megrendeltük, a tantervet itt nézhetitek meg:  
 http://boskola.org/dokumentumok/BoskolaTanterv5-8Osztaly05292019.pdf

2019. májusFotók

Elkészült a Boskola új felsős tanterve

K Ö S Z Ö N J Ü K !

http://boskola.org/dokumentumok/BoskolaTanterv5-8Osztaly05292019.pdf
http://boskola.org/dokumentumok/BoskolaTanterv5-8Osztaly05292019.pdf


Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők! 
 
Vége tért a tavasz rengeteg eseménnyel gazdagítva minket, s máris a 
nyár kínálgatja programjait.  Bizonyára már hallottatok róluk, esetleg 
már jelentkeztetek is rájuk, de azért nem árt összegyűjtve is látni 
őket. 
 
Kérjük, tartsátok észben ezeket a dátumokat, hogy senki ne 
maradjon le a fantasztikus élményekről,  amiket ezek a programok 
nyújtanak! 

Jó szórakozást! Kellemes nyarat!  
Ősszel várunk benneteket. 

Közeledő események és táborok

 
PROGRAMOK - IDŐPONTOK  

Észak-Amerikai Óvodák II. Értekezlete  - június 7 
Prudential Center,Boston, MA 

Ifj. Keresztes Béla Atlétikai Verseny - június 8 
Stephen R. Gregg Park, Bayonne, NJ  

Népmese tábor 5-7 éveseknek – június 13-14 
Lincoln, MA 

Népmese tábor 6-12 éveseknek – június 15-16 
Jiminy Peak, MA 

Csapattábor - június 22-26  
Pawtuckaway State Park, Nottingham, NH  
 
Iskolatábor - július 6-20  
Fillmore, NY 

Központi Vezetőképzõ (VK)- augusztus 1-11 
Fillmore, NY 

Körzeti Kiscserkész Tanyázás - augusztus 15-18  
Magyar Tanya, Barto, PA

2019. május

TAVASZI SZÜLINAPOK:
MÁRCIUS BÁLINT GABRIELLA, BEACOM-

DÖMÖTÖR ILONA, FOGARASI BENEDEK, 

HESTREMAN KINGA, MIHAJLOVITS 
BÁLINT, RANALLI ALEXANDE,SOMODI 

ZÉTÉNY, TAMANG MÁTYÁS,, YEOH-
SZILÁGYI KRISZTINA
ÁPRILIS: ANDERKA-FARKAS LILLA, 

GÁCS OLIVÉR, HACKBARTH DANIEL, LEÉ 

FÉLIX, YEOH-SZILÁGYI NORBERT

MÁJUS: CZIFRIK EMMA, DERDÁK ÁDÁM, 

FAGYAL ALEXANDRA,HGEDŰS BETTINA, 

KIMBALL ÁRON,MARTIN MÁTÉ, 
MIHAJLOVITS MÁRK, NICKLE ANNE-
CLAIRE, ÖLVECZKY OSCAR


REMÉLJÜK, JÓL TELT A  SZÜLINAPOTOK

Jövő évi időpontok 

2019 
Szeptember 7 
Szeptember 21 
Október   5  *  figyelem !  
Október  26 *  változás a kéthetes ciklusban 
November  2 
November  16 
November  30 
December 14 
  
2020 
Január  11  
Január   25  
Február  8 
Februaár  22 
Március  7  
Március  21 
Április  4 
Április  18 
Május   2 
Május  16 
Május  30 
Június  6


