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    Ebben a számban a december-január-február hónapok közönségünket érintő eseményeiről  számolunk be. 

Ugye, azt már nem is kell mondani, hogy ebben a negyedévben sem unatkoztunk, egymást érték a programok? 

      Ismét megtartottuk a már hagyományossá vált karácsonyi vásárunkat, ahol a gyerekeknek is volt 

lehetőségük portékájukat árusítani.  A jó gyerekeket meglátogatta a Mikulás is, s a karácsonyi ünnepségen is 

kaptak egy kedves kis ajándékot.  A cserkészek javára készült jótékonysági ebéd nagyon finom volt,  akárcsak a 

disznótoros vacsora, ahol közösségünk ügyes szakácsai jeleskedtek. Míg a szülők mulatoztak, a cserkészek a 

nagy sikernek örvendő téli táborban győzték le a hideget. Nem csoda, hogy ilyen edzett, felkészült 

cserkészeink vannak, hisz rendszeresen vesznek részt különféle továbbképzéseken, amikről ebben a számban 

is beszámolunk.  
     Híradásunkban szerepel még a nagy sikernek örvendő Kodály Hétvégéről szóló beszámoló és a farsangi 
mulatságról sem feledkezünk meg. 

 Szokásunkhoz híven a közelgő programokról szóló híradás is megtalálható az újság végén. 

Ne felejtsétek el, hogy mind a cserkészcsapatunknak, mind a Boskolának honlapja is van, ahol minden fontos 

információt megtaláltok: http://boston-cserkesz.org és http://boskola.org.  
Izgatottan várjuk a cserkészkalandjaitokat, boskolás élményeiteket megörökítő történeteket és képeket.   
Jó munkát! Sok sikert!

A KARÁCSONYI EBÉD FELSZOLGÁLÓ CSAPATA
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Egyedül nem megy ….

Fotók: Sipos Adrien

A következő pár oldalon főként képes beszámolókat találhattok. 
Szerencsénk van,  hogy Sipos Adrien (jobbra a képen) rendszeresen 
megörökíti eseményeinket. Képei annyira hűen tükrözik a 
történteket, hogy sok esetben magukért beszélnek. Köszönjük! 
—————————————————————————— 
Köszönet illeti mindazokat a szülőket is, akik amíg  a tanárok a 
gyerekeket tanítják, előkészítik, feldíszítik a termeket,  segítenek a 
programok lebonyolításában.  Az alábbi képek a teljesség igénye 
nélkül ezekbe a pillanatokba nyújtanak betekintést.

Köszönjük a sok segítséget !  Nélkületek nem menne.



 Karácsonyi vásár - 2018. december 1

2019. februárFotók:  Sipos Adrien
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Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el kedves Télapó 

 
A kedves öregúr személyéhez kötődő legendák és az ajándékozás a 16. században terjedtek el.  Az Európában 
igaziként ismert Télapó Lappföldről érkezik, az amerikai gyerkőcöknek azonban Santa Claus hozza a 
karácsonyfát és az ajándékokat az Északi-sarkról. Brit mesék szerint - ablakos belépő és csizma helyett - az ősz 
szakállas jótevő a kéményen keresztül érkezik, és a kandallóból kilopózva a meglepetéseket egy hosszú, vastag 
zokniba rejti. Míg hozzánk rénszarvasaival repül mesés szánján, Hollandiában fehér lovon, Oroszországban 
pedig trojkán jár. 
Joulupukki, az igazi Finnországról nem csupán a havas fjordok és a szauna jut eszünkbe, hanem a piros ruhás 
Télapó is.  Az ottani gyerekek Joulupukki néven emlegetik december elejétől egyre izgatottabban. Már az ünnep 
előtt is találkozhatnak vele Helsinkiben, sőt, a jó gyerekek nemcsak simogathatják, hanem fel is ülhetnek a 
türelmes rénszarvasok hátára. 

Joulupukki egy kis faluban lakik Lappföldön, a Fül-hegyen - innen indul világjáró körútjára szélsebesen száguldó 
rénszarvasaival. 

Csengettyűs szánjáról a temérdek ajándékot rejtélyes módon egy éjszaka leforgása alatt az ablakokba 
varázsolja. 

Ám nem csak télen lehet kapcsolatba kerülni vele és segítőivel: mikulásfalvi postahivatala egész évben várja a 
levélben érkező kívánságokat a világ minden pontjáról, és bármilyen elfoglalt is, mindenkinek válaszol. 

A cím, ahova a levelet küldhetitek: 
Joulupukki, Arctic Circle, 96930 Rovaniemi, Finland.
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 A hófehér, szikrázó országúton, ami az eget összeköti a földdel, s ami fölött úgy szálldosnak a csillagok, mint a 
falevelek, egy nagyon öreg, jóságos bácsi haladt lefelé. Az út szélén álldogáló, hólepte fák összesúgtak mögötte:  

     – Viszi már a jó öreg Mikulás a sok ajándékot!  

     Mert bizony ő volt az, a jó gyerekek öreg barátja, aki akkorákat lépdel csizmáiban, hogy egyetlen éjszaka bejárja a 
világ összes városait és falvait. S akinek puttonyából sohasem fogy ki az édesség, jut abból minden jó gyerek cipőjébe.  

     Most is alig lépett hármat-négyet, már lent volt a földön, és körülnézett, hogy melyik ablakban talál gyerekcipőt. 
Ahogy nézdegélt, észrevette, hogy valaki alszik az utcai padon. Odament hát hozzá, hogy megnézze, ki lehet az a 
szegény, aki ilyen hideg téli éjszakán az utcán húzza meg magát. Egészen föléje hajolt, és bizony majdnem elsírta magát 
a jóságos öreg. Megismerte az alvót. Sok-sok évvel ezelőtt cukrot és csokoládét vitt neki, s másnap még az égbe is 
fölhallatszott, ahogy nevetett örömében. De ez már régen volt, azóta felnőtt ember lett barátjából, s íme, most itt 
fekszik a hideg, decemberi éjszakában.  

     Nem sokáig gondolkodott Mikulás bácsi, levette puttonyát, és megtöltötte az alvó zsebeit csokoládéval és 
mogyoróval.  Aztán piros köpenyét is ráterítette, hogy ne fázzon, s mikor észrevette, hogy milyen rosszak a cipői, 
levette mérföldjáró csizmáit, és ráhúzta a szegény ember lábára. Aztán szomorúan és mezítláb ment tovább, hogy 
elvigye ajándékait a gyerekeknek.  

     S míg a jó öreg Mikulás vándorolt a messzi városokban, az alvó ember álmodni kezdett a piros köpeny alatt.  Azt 
álmodta, hogy ismét gyermek lett, puha paplan alatt alszik, s cipői cukorral telerakva ott állnak az ablakban.  S míg 
álmodott, az útszéli, kopár fák föléje hajoltak, és megvédték a széltől, a csillagok pedig egészen föléje szálltak, és 
simogatva melegítették az arcát.  

     – Álmodj, csak álmodj! – susogták a fák, zizegték a csillagok. 

     S ő álmodott. Álmában elmúlt az éjszaka, szép, világos reggel lett, s annyi cukor és csokoládé került elő a cipőből, 
hogy az asztalt is telerakhatta volna vele. Milyen boldog volt álmában, istenem, milyen boldog! A fák és a csillagok 
mondogatták is egymásnak:  

     – Csak föl ne ébredjen, míg ki nem tavaszodik…  

     De véget ért az álom, és véget ért az éjszaka, s a szegény ember csodálkozva látta magán a köpenyt és a csizmát. S 
mikor zsebébe nyúlt, azt hitte, a tündérek játszanak vele, azok töltötték meg ennyi jóval a zsebeit. Hát még mekkora 
lett csodálkozása, mikor a cukor és a mogyoró mind pénzzé változott zsebeiben. Csengő aranypénz lett 
valamennyiből, s most már vehetett házat, ruhát magának, s olyan lett az egész élete, mint egy álom. Úgy nevetett 
megint, mint gyerekkorában.  Mikulás bácsi boldogan hallgatta a nevetést. S a tündérek a jó öreget, miért jött vissza 
mezítláb a földről. Mikulás bácsi nem felelt, csak szelíden belemosolygott hófehér szakállába.

Zelk Zoltán: Mikulás bácsi csizmája



2019. februárFotók Sipos Adrien

Mikulás ünnepség -  2018. december 8.

Úgy tűnik, hogy a Boskolába nagyon sok jó gyerek jár, mert az idén is eljött hozzájuk a magyar Mikulás. 



Legyetek jók, gyerekek, s akkor jövőre is eljövök 
hozzátok!

2019. februárFotók Sipos Adrien

Mikulás ünnepség -  2018. december 8.
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Juhász Gyula - Karácsony felé 

Szép Tündérország támad föl 
szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben,  
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk 
rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

Kosztolányi Dezső - Karácsony 

Ezüst esőben száll le a karácsony, 
a kályha zúg, a hóesés sűrű; 
a lámpafény aranylik a kalácson, 
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű. 

Kik messze voltak, most mind 
összejönnek 
a percet édes szóval ütni el, 
amíg a tél a megfagyott mezőket 
karcolja éles, kék jégkörmivel. 

Fenyőszagú a lég és a sarokba 
ezüst tükörből bókol a rakott fa, 
a jó barát boros korsóihoz von, 

És zsong az ének áhítatba zöngve… 
Csak a havas pusztán a néma 
csöndbe 
sír föl az égbe egy-egy kósza 
mozdony. 

Dsida Jenő - Itt van a szép 
karácsony 

Itt van a szép, víg karácsony, 
Élünk dión, friss kalácson: 
mennyi finom csemege! 
Kicsi szíved remeg-e? 

Karácsonyfa minden ága 
csillog-villog: csupa drága, 
szép mennyei üzenet: 
Kis Jézuska született. 

Jó gyermekek mind örülnek, 
kályha mellett körben ülnek, 
aranymese, áhítat 
minden szívet átitat. 

Pásztorjátszók be-bejönnek 
és kántálva ráköszönnek 
a családra. Fura nép, 
de énekük csudaszép. 

Tiszta öröm tüze átég 
a szemeken, a harangjáték 
szól, éjféli üzenet: 
Kis Jézuska született! 

Weöres Sándor - Szép a fenyő 

Szép a fenyő télen-nyáron, 
sose lepi dermedt álom: 
míg az ágán jég szikrázik, 
üde zöldje csak pompázik. 

Nagykarácsony immár eljő, 
érkezik az újesztendő. 
Míg a mező dermed, fázik, 
a zöld fenyves csak pompázik. 

Ady Endre - Kis, karácsonyi 
ének 

Tegnap harangoztak, 
Holnap harangoznak, 
Holnapután az angyalok 
Gyémánt-havat hoznak. 

Szeretném az Istent 
Nagyosan dicsérni, 
De én még kisfiú vagyok, 
Csak most kezdek élni. 

Isten-dicséretre 
Mégiscsak kiállok, 
De boldogok a pásztorok 
S a három királyok. 

Én is mennék, mennék, 
Énekelni mennék, 
Nagyok között kis Jézusért 
Minden szépet tennék. 

Új csizmám a sárban 
Százszor bepiszkolnám, 
Csak az Úrnak szerelmemet 
Szépen igazolnám. 

Pilinszky János - A fényességes 
angyal is 
Emlékezés egy világháborús karácsonyra 

Az égbolt elsötétedett. 
S akár a végitélet 
zord fellege tört volna ránk, 
a föld is oly sötét lett. 
Gyermekszívünk is oly nehéz! 
A házak és a kertek, 
az egész törékeny világ, 
éreztük, velünk reszket. 

Aztán a roppant csöndön át 
puhán és észrevétlen, 
a hangtalan meginduló 
és puha hóesésben, 
akár a fényes pelyhek is 
vigyázva földet értek, 
a fényességes angyal is, 
ő is a földre lépett. 

Karácsonyi versek



Karácsonyi ünnepség  és ebéd - 2018. december 15.

2019. februárFotók Sipos Adrien



Karácsonyi ünnepség és ebéd - 2018. december 15.

2019. februárFotók Sipos Adrien

      Minden tanévben az első jelentős szereplési lehetőség, amikor minden csoport fellép valamilyen 
műsorszámmal, a karácsonyi ünnepség. Örömmel tölt el mindannyiunkat látni és hallani a gyerekeket magyarul 
szerepelni. 
       A karácsony egyébként is melegséggel tölti el szívünket.  Az egy hónapos családdal töltött téli szünet előtt, 
a Boskola és a cserkészet keretein belüli közös ünnepség és jótékonysági ebéd segít ráhangolódni az évvégi 
ünnepi napokra.  A sok-sok készülődés,  különféle területeket érintő segítségnyújtás és a végeredmény,  a 
színvonalas műsor és a finom ebéd azt igazolják, hogy érdemes közösségként működni. 
      
      Köszönjük szépen mindannyiótoknak az odaadó munkátokat, szereteteteket, ami összetart bennünket.



Karácsonyi ajándékküldő játék 

Az idén immár harmadszor vettünk részt a külföldi magyar iskolák karácsonyi 
ajándékküldő játékában.  Az eddigiekhez hasonlóan ismét Tóth Ildi osztálya készítette el a 
csomagot, amihez most az ovisok is készítettek ajándékot. 
Mi az angliai Montágh Imre Southendi Magyar Iskola és Óvodától kaptunk egy sok-sok 
kedves tárggyal gazdagon megtöltött csomagot. 
A fenti képeken Ildi osztálya bontogatja, nézegeti a csomag tartalmát.



2019. februárFotó Gyurcsán Izabella

A január ötödikei napon egy fantasztikus programon vehettek részt az őrsvezetők, Kristóf 
és Béla szervezésének köszönhetően.  A program tartalmazott mind szórakozást és tanulást 
is.  
A programot a Puzzle nevű szabaduló házban kezdtük, ahol egy karnevál keretmesén belül 
kellett megtalálnunk a kijutáshoz szükséges nyomokat. Ezt követően ki-ki egy-egy kocsival 
átment Kristófék lakásához, ahol várt minket sok-sok pizza és a következő programpont. 
Itt átvettük, hogy milyen fontos felelősségei vannak őrsvezetőknek, miknek kell megfelelniük, 
valamint átmentünk a második féléves programon. Mindenkinek volt lehetősége, hogy egy 
kis papírlapra leírja az éves, kétéves, ötéves és végső tervét/célját a KMCsSz-ben való 
munkásságairól. Ezen kívül Lili és Robi tartottak nekünk egy őrsi órát, értelemszerűen Robi 
a kiscserkész őrsvezetőknek, Lili pedig a nagycserkész vezetőknek. Végső programként 
felmentünk Kristóf lakásába és megnéztünk egy filmet (Lovas íjász), ami egy lovas íjász életét 
mutatta be, ahogy mind táborokon és versenyeken keresztül próbálja meg átadni tudását a 
következő generációknak. 
Mindent összevetve, szerintem egy nagyon izgalmas, és jó hangulatú programon vehettünk 
részt és nagyon köszönjük ezt Kristófnak és Bélának. 
           Fogarasi Botond

Őrsvezetők hétvégéje - 2019. január 5.
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Kedves Kiscserkészek és Szülők! 
  
Bár régen írtam utoljára a kiscserkészek furulya tanulmányairól, ők azért időközben szorgalmasan 
dolgoztak. Itt vannak az aktuális furulya karate eredmények: 
 Emlékeztetőül ismét itt vannak a videóra felvett leckék is. Lehet gyakorolni a következő szintet! 
  
FEHÉR ZSINÓR: 
1. Lecke   https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078405228922943/ 
Schartner Anna , Schartner Ágoston, Soltanov Balázs, Cserny Kata 

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, Jacobs Kara, Tamang Tóbiás 

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

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

Furulya karate erdmények / Szavalóverseny követelmények

I. 5-6 évesek minimum 8 verssor
II. 7-9 évesek minimum 2-4 versszak
III. 10-12 évesek minimum 24 verssor
IV. 13-15 évesek minimum 28 verssor
V. 16-19 évesek minimum 36 verssor
VI. 20 év felettiek minimum 48 verssor

Házi szavalóverseny 

Az idén nem lesz körzeti verseny, így az 
április 27-i szavalóversenyen a 

résztvevőknek csak egy szabadon 
választott verset kell előadniuk a mellékelt 

kategóriák szerint. 
—————————— 
Kőrös Csilla, szervező
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https://www.facebook.com/groups/581817218581759/permalink/2078415102255289/
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2019. februárFotók: Rácz Lívia, Sóti Adrienne

Kodály Hétvége - 2019. január 18-20

Rácz-Kozuma Emma 

Péntek este érkeztünk.  Rengetegen jöttek mindenfelől, még Washingtonból és Kanadából is! Hosszú 
sor állt az ajtó előtt, amíg mindenki beiratkozott.  Akik bejöttek, népi játékoztak és népdaloztak. 
Nemsokára ezután volt egy gyors tábortűz, aztán takarodó. Szombat reggel kezdődött az igazi program. 
Felvontuk a zászlót, reggeliztünk, utána tanultunk a Dunántúlról. Mindenféleképpen tanultunk róla: a 
népviseletről, táncokról, kézművességről, népszokásokról, dalaikról.  Volt egy nagyon jó citera tanáruk 
Magyarországról, ami nagyon érdekes volt.  Anyukám (Rácz Lívia) vezette a furulya tanítást egy amerikai 
zenetanár kollégájával (Chuck Claus). Nekik segített a nővérem (Rácz-Kozuma Hanna) és Fogarasi 
Botond. Ők voltak az első őrsvezető korúak, akik zenét tanítottak.  A nap végén mindenki átöltözött 
népviseletbe, hogy felkészüljünk a táncházra.  Két KCsP ösztöndíjas vezette. Nagyon sok táncot 
megtanítottak, nem csak dunántúlit, bár azon a tájon volt a hangsúly. Fárasztó volt, de élvezetes. 

  🎵  

 🎵 🎵  

🎶  🎶

          🎶

  🎵  🎶  

  
  🎵 🎵  

🎶  🎶

          🎶



2019. februárFotók: Rácz Lívia, Sóti Adrienne

Kodály Hétvége - 2019. január 18-20

Rácz-Kozuma Hanna 
 
Én tanító voltam az idén:  furulyát tanítottam, főleg Chuck Claus-zal, de anyukámmal is. Előre 
összeállítottuk az anyagot. Mivel nem tudtuk előre, hogy ki jön és mennyit tudnak, sokkal több 
dallal készültünk, mint amit meg tudtunk tanítani. A legkisebb korcsoport (4-6 éves) még alig 
bírta megfogni a furulyát.  Anyukám megtanította őket egy kicsit szolmizálni, aztán az lett a király, 
vagy királynő, akinek legelőször sikerült egy bizonyos hangot megfújni. Később összeállítottunk 
egy kis dalt úgy, hogy mindenki csak egy-egy hangot fújt.   

A következő korcsoportnak (7-9 éves) már egy kicsit többet tudtunk tanítani. Nekik olyan 
dalokat tanítottunk, amit egy kézzel el tudtak játszani.  A 10-11 éves korcsoportnak egyszerűbb 
kétszólamú dalokat tanítottunk, amit két kézzel kellett játszani, a legnagyobbaknak (12-13 éves) 
pedig kétszólamú, ritmikusan komplikáltabb dalokat.  

Remek volt ennyi zenével foglalkozni a gyerekekkel, de nem volt sok idő tanítás között.  Amikor 
befejeztük az egyik csoporttal, már szaladtunk is a következőhöz, reggeltől estig.  A végén valahogy 
minden összejött.  Vasárnap délután egy nagy gálaműsorral fejeztük be,  ahol az összes gyerek 
megmutatta a szüleinek, hogy mit tanult.



2019. februárFotók: Bruce Kozuma, Dömötör Csilla

A Téli Táborunk ismét egy izgalmas, klassz 
siker volt! Quechee, VT-ban, az Izsák-
Echaniz birtokon vertük fel sátrainkat úgy, 
hogy egy MÉTERNYI hóból kellett kiásni a 
táborhelyünket! Hóból építettünk a sátrak 
köré szigetelő falakat, és a tábortűzhely 
köré háttámlás ülőhelyeket.  Varrtunk 
tarsolyokat, segítettünk Árpádnak és a hét 
vezérnek átkelni a Vereckei Hágón és 
bátran harcoltunk a bolgárok ellen. Reggel 
még tűzön-sült palacsinta sütő verseny is 
volt, számháborúval kiegészítve! 
Eszméletlen büszke vagyok a 
cserkészeinkre, hogy milyen ügyesen és 
erőteljesen építették fel a táborhelyünket 
a nagy hóban! Külön ki szeretném emelni 
Barabási Izát, aki a "Szép Magyar 
Beszéd"-különdíjjal, Soltanov Attilát, 
aki a "Legtöbbet Fejlődött a 
Táborban"-különdíjjal, és Gombos 
Henriket, aki a "Legsegítőkészebb 
Cserkész"-különdíjjal dicsekedhetett a 
tábor végén. Külön meg szeretném 
köszönni Mihajlovits Lilinek és Echaniz 
Victornak a program és keretmese írást, 
Izsák Carolinának és Dömötör 
Csillának az ízletes tábori főzést (és 
Mihajlovits Milánnak a pörkölt 
készítést), Gyurcsán Ferinek és az egész 
törzsnek a felszereléseket és a tábori 
programok levezetéset, az Izsák-Echaniz 
családnak a szíves vendéglátást, Tóth 
Ildinek a kézügyesség előkészítést, a 
szülőknek a fuvarozást, és a cserkészeknek 
a lelkes táborozást és táborépítést!  

Ha valakit elfelejtettem, nem hagytalak ki 
szándékosan és nagyon köszönöm a 
munkádat! 
Fogarasi Kristóf, 
csapatparancsnok helyettes és 
Téli Tábor táborparancsnok

Téli Tábor - 2019. február 2-3 - Quechee, VT



A cserkész télen is táborozik 

Február első hétvégéjén Vermontban ástuk ki a hóból a sátorhelyeket. Kerettörténetünk a honfoglalás volt. A hosszú erdei 
akadálypályán átkelve megtaláltuk a Vereckei-hágót és nehéz csata (számháború) után végre elfoglaltuk a Kárpát-medencét. A 
sikeres honfoglalást megünnepeltük a tábortűzzel, ahol bevonult a hét vezér.  Szalonnát is sütöttünk hogy át melegedjünk egy 
kicsit. Szerencsére az összes magyar törzs túlélté a fagyos éjszakát. Másnap reggel kipróbáltuk hogyan tud a honfoglaló 
magyarság palacsintát sütni svéd fáklyán. Gratulálunk minden cserkésznek, hogy ügyesen helyt állt.  A hazának ilyen vitézekre 
lesz szüksége majd a nyári csapat táboron is!                                               
                                                                                                                                                          Mihájlovits Lilli

2019. februárFotók: Bruce Kozuma, Dömötör Csilla

Téli Tábor - 2019. február 2-3 - Quechee, VT



2019. február

Disznótoros vacsora - 2019. február 2 - Newton

Fotók: Tom Field, Virga Ágnes

A disznótoros vacsorának tulajdonképen csak annyi köze van a Boskolához és a cserkészcsapathoz,  hogy 
a vendégek többsége illetve a szervezők, önkéntesek, boskolás és / vagy cserkész szülők. Sok esetben 
maguk a cserkészek is segédkeznek a tálalásnál, de az idén ők a téli potyájukon sütögették a saját 
pecsenyéjüket,  s a vacsorán csak a fiatalabb gyerekek táncolták ki magukat, hallgatták a népzenét, vagy 
esetleg tombolajegyet árultak. 
Egy jó közösségben mindenki megtalálja  a magának való feladatot és a szórakozás lehetőségét.  
Így történt ez most is. Miközben a gyerekeknek példát mutattak az eseményen tüsténkedő szülők.



Fotók : Badics Tamás 2019. február

Furulya koncert- 2019. február 3 - Waltham
2019 február 3-án ritka zenei élményben volt része mindazoknak, akik ellátogattak  Hodorog András moldvai furulyás 
és zenekara koncertjére.  

Hodorog András, furulyás adatközlő a moldvai magyarok egyik legsokoldalúbb 
zenészegyénisége, a magyar nyelvterület parasztzenészeinek egyik legutolsó, 
lehengerlő technikai tudású képviselője. Játékmódja a népi hangszerjáték 
legmagasabb szintje. A moldvai zene keretrendszerén belül saját motívumkészletét 
szabadon használja, ezáltal félig rögzített improvizációban alkotja egyedi és 
gyakorlatilag végtelen variabilitást mutató dallamváltozatait. Ez a gyakorlat nem 
csupán a furulyások, de a magyar nyelvterület hangszeres adatközlőinek mezőnyéből 
is kiemeli. Igen virtuóz játéktechnikája és széles repertoárja képezi alapját a moldvai 
magyar muzsikával foglalkozó zenészek ismeretanyagának. Életművének 
elismeréseképpen 2016-ban Népművészet Mestere díjjal tüntették ki. 
Hagyományőrzésében édesanyja, Hodorog Luca (1920-1990) példáját követi, aki a moldvai Klézse híres nótafája, mesemondója 
volt.  
Amerikai útjának célja a bostoni Berklee Collage of Music volt, ahol Hodorog András tradicionális zenei világát mutatta be.  
A zenekar tagjai:  Salamon Soma - furulya, Annus Réka - ének, Kiss Krisztián - koboz, Benke Ágoston Félix - dob, tilinka, doromb, 
cecélés, ((egy darabka keményebb műanyag, cece, aminek sípoló hangjával dallamot is elő lehet csalni) 

A koncerten balladák és olyan dallamok szólaltak meg, amiket leginkább a fonóban, más néven a guzsalyasban 
énekeltek.  

ÉRDEKES TUDNI! 

A fonó a téli időszakban a közösségi élet legfontosabb helyszíne volt. Az öregeknek és fiataloknak  a közös munkára  szerveződött 
együttléte. A fonás az őszi betakarítástól farsang végéig tartó foglalatosság, amelynek különféle  formái alakultak ki: 

1. A rokonok és a barátok  mindig másikuk házánál összegyűltek, majd sorra járva mindenkit, felfonták az összegyűlt szöszt. 
2. A jobb módú gazdák  néhanap a falu lányainak rendeztek fonót, ahol a munka fejében megvendégelik őket, és a szórakozásukról is 
gondoskodnak. 
3. Az igazi, a leginkább intézményesedett fonót a felnőtt lányok szervezik; kibérelnek egy házat vagy szobát a faluban, ahová mindenki elviszi a 
maga munkáját és eszközeit, közösen veszik meg a világítanivalót és a tüzelőt. Az ilyen fonók, fonókák, guzsalyasok a helyben hagyományos 
korcsoport-rend szerint állnak össze: a lányok mellett összegyűlhetnek külön az asszonyok, a nagylányok és a serdülők is. Gyakoriak a vegyes 
fonók is. Egy faluban egyszerre több fonó is működik a fonóházakban. Ezért alakulhatott ki egymás felkeresésének dalolással, mesemondással, 
alakoskodásokkal, játékokkal tűzdelt hagyománya. 
Míg a kendertermesztés elterjedt volt, addig például Kalotaszeg minden falujában háromféle fonó működött: kislányfonó, nagylányfonó és 
asszonyfonó. 
A kislányfonóba a tizennégy éven aluli kislányok és legénykék jártak. Itt a fő cél a fonás műveletének megtanulása volt. Ezért, hogy ne 
pocsékolják a kendert, a kicsik mindig a hegyi szöszt fonták. Ugyanakkor a kislányfonó az ismerkedés, a tánctanulás, a karácsonyi, újévi, farsangi 
ünnepi szokások rendjébe, a közösségi életbe való belenevelődésbe is fontos szerepet játszott.  

A nagylányfonóba konfirmálástól férjhez menetelükig jártak a lányok. A nagylányok mindig a 
szöszt fonták. Ez a fonó volt a legszervezettebb, legmozgalmasabb, a fiatalok társas életének, 
ünnepeinek legfontosabb színtere, az udvarlás és a párválasztás fő helyszíne. A télen át tartó 
fonók munkabeosztását alaposan befolyásolta, hogy a legények odajártak és a munkát 
félbeszakítva magukra vonták a lányok figyelmét. Egy lánynak egy este általában két orsót kellet 
lefonnia, de valójában csak a legények érkezéséig fontak, azután már a játék, szórakozás került 
előtérbe. Teljes értékű munkaidőnek csak az számított, amikor maguk voltak a lányok.  
Az asszonyfonókban folyt a legkomolyabb munka. Ők fonták a kender javát. Közben 
beszélgetéssel, pletykasággal és dalolással oldották az esték egyhangúságát. Az asszonyfonó csak 
farsangkor vált mozgalmasabbá, amikor a maszkurások sorba járták őket. 
Az asszonyfonók is megoszlottak korcsoportok szerint. A fiatal asszonyok és az öregek külön-
külön gyűltek össze. 

Nagy örömmel láttam, hogy a hallgatóság soraiban több Boskolás család is jelen volt! A gyerekek tátott szájjal hallgatták a zenét, 
majd a koncertet követő táncházban gyakorolhatták a tánclépéseket. Legfiatalabb táncosunk a két és fél éves Vicuska volt, aki 
hallatlan kitartással követte az instrukciókat. 
A programot végül vidám énektanulással zártuk. 

Köszönjük a szép számú részvételt és Kerekes Tibornak a fantasztikus helyet, a SuperShag Dance Studio használati lehetőségét!  
A program támogatója a Csoóri alapítvány volt.         
            Varga Emese



2019. februárFotók Sipos Adrien

Farsangi mulatság -  2019. február 9.

Annak ellenére hogy az utóbbi napokban  
tömegesen betegedtek le az emberek, meglepően 
sokan eljöttek farsangolni a Boskolába. Gyerekek 
apraja nagyja izgatottan várta a felvonulást, s 
mindenki vidáman énekelte a régről ismert  “A 
farsangi napokban” felcsendülő nótát. Némelyek 
készültek még kis versikékkel is, amit elő is adtak 
nagy bátran.  

Az osztályommal mi közösen öltöztünk be jelmezbe, 
s megelevenítettünk egy jelenetet az Egri 
csillagokból:  a törökök katonáit, Dobó kapitánnyal 
együtt, körülvették az egri nők, készen a védelemre. 

 
A jelmezverseny után, a közönségszavazatok megszámlálásáig és a nyertesek 
kihirdetéséig különféle szórakoztató játékok vártak az iskolás gyerekeket és a kicsiket egyaránt.  

Mindannyian jól szórakoztunk. Köszönjük a szervezők segítségét. 
                                                                                                                                      Bognár Erzsébet

A közönség a jelmezbemutató ötletgazdag szereplői közül 
szavazással választotta ki alábbi kedvenceit



2019. februárFotók Sipos Adrien

Farsangi mulatság - 2019. február 9.



2019. február

Cserkész őrsvezetőképző hétvége - 2019. február 9-10.

2019. február 9-én kezdődött a bostoni csapat egyik 
nagy idei eseménye, amikor is a New York-i 
cserkészkörzet vezetőit láttuk vendégül egy őrsvezető 
továbbképző hétvégére. Idén még egy kicsit ki is 
terjesztettük a meghívottak körét, mivel nem csak a 
New York-i körzet összes városából (Boston, New York, 
Garfield, NJ, New Brunswick, NJ, Washington DC, 
Venice, FL) jöttek hozzánk őrs- és rajvezetők egy kis 
fejtágításra, hanem csatlakoztak még hozzánk jó sokan 
Clevelandból is. Így a hétvégén résztvevők száma 59-et 
ért el. 
A továbbképzés keretében aztán tanultak és 
gyakoroltak mindenféle játékot, módszert, ötletet, hogy 
hogyan lehet még jobb őrsi órákat, kézügyességeket, 
népdaltanítást, táborozást és egyéb programokat 
tartani a gyerekeknek. Bostoni kis- és nagycserkészeink 
is találkozhattak más városok őrsvezetőivel, mivel 
abban a különleges élményben lehetett részük, hogy az 
őrsi foglalkozásokat nemcsak a “szokásos” 
őrsvezetőjük tartotta, hanem csatlakozott hozzájuk 
még 3-4 őrsvezető más városokból! Így fantasztikusan 
változatos őrsi foglalkozásoknak lehettünk tanúi. 
A “rendes” szombati cserkészfoglalkozásunk után rövid 
őrsi foglalkozás kiértékelés következett, majd a nap 
hátralévő részében késő éjszakába folyóan különféle 
módszertant, játékokat, elméleti és gyakorlati 
ismereteket sajátíthattak el vezetőink. 
Vasárnap a nap korán indult és további játékokat 
tanulhattunk, amelyekkel talán egy-egy bostoni tábor 
alkalmával cserkészeink is megismerkedhetnek. 
  
A hétvégét körzeti részről Fogarasi Miki, cscst., 
szervezte, helyi szinten pedig Gyurcsán Feri, cst., 
segítette a hétvége (kvázi) zökkenőmentes 
lebonyolítását. 
Többen is segítettek, hogy ez a hétvége sikeresen 
létrejöjjön. Izsák Carolina, Dömötör Csilla és Rácz Lívia 
és Kozuma Bruce nagylelkűen befogadták teenager 
vendégeinket egy éjszakára. 
Tarcsa Edit, Olland Andrea, Boyle Marika, Tóth Ildi, 
Mihájlovits Csilla és Milán pedig a főzés, beszerzés, 
fuvarozás, felszolgálás, stb. terén nyújtottak 
nélkülözhetetlen és fantasztikus hozzájárulást! 
A program lebonyolításában pedig Fogarasi Kristóf, cst., 
Mihájlovits Lilli, kcsst, és Gyurcsán Robi, kcsst, munkája 
segítette a hétvégét. 
Mindenkinek nagyon köszönjük, hogy hozzájárultak 
csapatunk hírnevének öregbítéséhez! 
      Gyurcsán Feri

Fotók: Fogarasi Miki gyűjteménye



2019. február

Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója - 2019. február 22.

Az idén második alkalommal került sor a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozójára Budapesten, amelyre a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a diaszpórában élő hétvégi magyar iskolájának vezetőit 
hívta meg.  
Míg a tavalyi esztendőben 22 ország 70 iskolájából érkeztek pedagógusok, idén 27 ország 95 iskolájának 
102  képviselője vesz részt a rendezvényen. 

A tavalyi évben első alkalommal, hagyományteremtő céllal életre hívott konferencia a Magyar Diaszpóra 
Tanács mellett a második olyan fórum, amelynek célja, hogy lehetőséget teremtsen az anyaországtól távol, 
diaszpórában élő, magyar nyelvű oktatásban dolgozók számára a találkozásra, szakmai továbbképzésre és 
tapasztalatcserére. 

 A Boskolát 2018-ban  Varga Emese képviselte a találkozón. Emese a legutóbbi két Diaszpóra Tanács 
ülésén is részt vett a Massachusettsi Magyar Egyesület nevében, így már elég széles ismeretségi körrel 
rendelkezik a diaszpórán belül.  Az idei találkozóra sikerült nekem is eljutnom a Boskola képviselőjeként. 
Úgy tapasztaltam, hogy a Boskola egy elismert intézmény, többen kerestek meg tapasztalatcsere céljából, s 
nagy sikere volt a Bogáncs Sári gyűjteménynek is. 

Az Egyesült Államokból 24 fő utazott erre a konferenciára, amely azon kívül, hogy lehetőséget teremtett 
az anyaországtól távol, a diaszpórában élő, magyar nyelvű oktatásban dolgozók számára a találkozásra, 
szakmai továbbképzésre és tapasztalatcserére, egy amerikai mini fórumot is biztosított számunkra. 

Az egész napos rendezvény során a pedagógusok előadásokon vettek részt a kétnyelvűség, 
oktatásszervezési tapasztalatok, magyar nyelvvizsga a diaszpórában, ifjúsági programok a diaszpórában 
témakörökben, amit a késő délután folyamán népzenei  és kézműves foglalkozások követtek. 

Az érdeklődők másnap, a konferenciától függetlenül rendezett, nagyon színvonalas programot biztosító 
Pedagógus Expo-n is részt vehettek. 

Sajnos, legtöbbünknek, akik dolgozunk, s az eseményen való részvételre szabadságot kellett kivennünk, 
szűkre szabott volt a Magyarországon töltött időnk, de ez a rövid idő is hasznosan telt, érdemes volt 
elmennünk. 
Sikerült megismerni hasonló cipőben járó, lelkes önkénteseket, s jó érzéssel töltött el mindenkit, hogy 
nincs egyedül e nemes feladat teljesítéseben. 

         Polgár-Turcsányi Mariann

Fotók: Butala Viktória, Polgár-Turcsányi Mariann



Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők! 
 
A téli hónapok elteltével máris a tavasz felé kacsingatunk.  Amint 
látjátok alul, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt lesz mit beírni a 
naptárba.  
 
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  

Március 15-i ünnepség – március 9 
Sacred Heart Parish, Lexington, MA 

Petőfi emlékplakett koszorúzás – március 10 
Prudential Center, Boston, MA 

Mini sítábor – március 23-24 
Jiminy Peak, MA 

Kiscserkész Kirándulás - március 30. (esőnap: április 7) 
Lengyel Gézáék birtoka, Groton , MA  
 
Hagyományőrző Nap - április 6 
Sacred Heart Parish, Lexington, MA 

Cserkészismereti vizsga - április 13 
Sacred Heart Parish, Lexington, MA 

Szavalóverseny - április 27 
Sacred Heart Parish, Lexington, MA 

AKI Előkészítő Kirándulás - május 4-5 
 
Anyáknapi ünnepség - május 11  
Sacred Heart Parish, Lexington, MA 

Magyarságismereti vizsga - május 11 
Sacred Heart Parish, Lexington, MA 

Tanári továbbképzés Maróti Orsolyával - május 11 
Sacred Heart Parish, Lexington, MA 
 
AKI (Központi Akadályverseny) - május 24-26 
Fillmore, NY

2019. február

TÉLI SZÜLINAPOK:
DECEMBER BÉKY NÁNDOR, BOYLE 
ÁDÁM, BURBECK JAMES, DHILLA ÉVA, 

FELCSÚTI DÁNIEL, GYURCSÁN 
IZABELLA, HEGEDŰS ROLAND, 
HERNANDEZ GABRIELLA, HESTERMAN 

ZAZI, MAROSFŐI ANNA, MAROSFŐI 
VINCE, MAROSFŐI ZITA, MCMULLIN 
SAMUEL, MIHAJLOVITS LILI,
RÁCZ-KOZUMA HANNA
JANUÁR: BEKIROV LILLA, CSERNY 

KATA, HALÁCSY-FODOR KÁLMÁN, 
MOULIN ANDRE, NAGY BARNABÁS, 
OLLAND GABRIEL, SÁNDY-ROCHE 
KAMILLA, SÁNDY-ROCHE MELINDA, 
SCHNEIDER ÁDÁM, SZIKLÁSSY ÁRPÁD

FEBRUÁR: BARABÁSI IZA, GYURCSÁN 

RÓBERT, ILLÉS EMMA, MEZEI JÓNÁS, 

RASMUSSEN ANNA

REMÉLJÜK, JÓL TELT A  SZÜLINAPOTOK

Nyári előzetes 

• Június 7 - Észak-
Amerikai Óvodák II. Értekezlete 

• Június 8 - Tanárok továbbképzése  

• Június 13-14 - Népmese tábor 5-7 éveseknek 

• Június 15-16 - Népmese tábor 6-12 éveseknek 

• Június 22-26 - Csapattábor - Pawtuckaway 
State Park, Nottingham, NH 

• Július 6-20 - Iskolatábor - Fillmore, NY  

• Augusztus 1-11 - Központi Vezetõképzõ (VK) 
Tábor - Fillmore, NY  

• Augusztus 15-18 - Körzeti Kiscserkész 
Tanyázás - Magyar Tanya, Barto, PA 


