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BO G ÁNC S S ÁR I
ÉS
SÜN B ALÁZS
A 2. sz. Bodnár Gábor cs.cs. és a Boskola közös hírlevele
2021 - őszi szám #59
Ebben a számban a szeptember-október-november hónapok közösségünket érintő eseményeiről
számolunk be.
Nagy izgalmakkal indult a boskolás-cserkész tanév. Egy teljes tanév kihagyása után végre ismét

eljött a

személyes találkozások ideje, de bizonytalanná vált, hogy hol. Kicsit megkésve, de új helyszínen, új boskolás
alapszabályzat alapján beindult a 2021/2022-es tanév. Köszönet a sok munkáért, intézkedésért a Boskola
és a cserkészet vezetőségének.
A kezdeti szabadtéri programokat jól szervezett, a járvány helyzetet figyelembe vevő belső
foglalkozások követték, amiket a kiscserkészek kirándulása, a nagycserkészek tábora, valamint a
jól sikerült kültéri szüreti mulatság egészítettek ki.
Természetesen az őszi ünnepekről való megemlékezések sem maradtak el, melyek kreatív módon való
megvalósításáról is olvashattok ebben a számban.
Szokásunkhoz híven a közelgő programokról szóló rövid 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

A GIMIS OSZTÁLY
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Évnyitó foglalkozás - 2021. szeptember 11 - Minuteman Park
Ahogy korábban hírül adtuk a Sacred Heart templom új vezetése nehéz helyzetbe hozott minket azzal,
hogy a szerződésünket az utolsó pillanatban felülbírálta, így szeptember 11-én nem tudtunk a
megszokott helyünkön kezdeni.
Amíg a legjobb elérhető megoldást kerestük, egyeztetések zajlottak mind az SHP-vel, mind más
helyszínekkel is. Hogy az első foglalkozás mégse maradjon el, azt egy szabadtéri program keretében a
Minuteman Parkban a Hartwell Tavern parkolója közelében tartottuk.
Szerencsére, jó időnk volt.
A következő, szeptember 18-i foglalkozást azonban le kellett mondanunk, mert még nem sikerült
véglegesíteni, hogy melyik templom fogad be minket számunkra is megfelelő feltételekkel, s sajnos a
szabadtéri programra se kaptunk engedélyt.
A Boskola és a cserkészet vezetőségei nagyon sokat gondolkoztak és dolgoztak az új tanév helyszínének
megoldásán, majd közösen úgy döntöttek, hogy a Sacred Heart Parish helyett egy másik potenciális
helyszínnel folytatják az egyeztetéseket, ami végül sikerrel járt a belmonti Plymouth Congregational
Church vezetőivel.
Mi

K
vag öszö
yu ntü
nk nk
b
a
Va Bos enne
r
k
Hu ga E ola teke
t!
sz
V
m
Zö ár V ese ezető
ség
ikt
lle
iL
e:
illa or

Jelentkezési lap, regisztráció
Idén egy új jelentkezési rendszert vezettünk be. Ez két fontos célt szolgál, az egyik, hogy megkönnyítse a
családoknak a jelentkezések leadását, a másik, hogy megkönnyítse a Boskola és cserkészet
vezetőségeinek és tanári karának az adatok kezelését és a velük való munkát. Egy kicsit tovább tartott a
fejlesztés és a tesztelés mint vártuk, de ugye jó munkához idő kell. :)
Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagy megelégedésére szolgál az új rendszer és már az idei
évkezdéshez is nagyon hasznosnak bizonyul, nem is beszélve a hosszú távú előnyökről!
Az új rendszer tervezéséért és kivitelezéséért nagy köszönet illeti Polgár Ádámot és Polgár-Turcsányi
Mariannt, akik nagyon sokat dolgoztak a nyár folyamán azon, hogy az új rendszer megszülethessen!
Az új jelentkezési rendszert a következő linken tudjátok elérni: https://bostonhungarians.org/boskolasignup/
Huszár Viktor
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Évnyitó foglalkozás - 2021. szeptember 11 - Minuteman Park

Fotók: Huszár Viktor
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Virtuális továbbképzések - 2021. szeptember 18-19

Az Amerikai Magyar Iskolák Találkozója (AMIT) 2013 óta tekinti fontos feladatának, hogy az Észak-Amerikát
átfogó hálózatába minél több hétvégi magyar iskola kapcsolódjon be, támogatva ezáltal az iskolák közötti
kapcsolatrendszer kiépítését, tanáraik továbbképzését, s teret adva közös kulturális programok szervezésének.
A Boskola is részt vesz az általuk szervezett konferenciákon, továbbképzéseken.
Így történt ez a szeptember 18-19-i hétvégén is, amikor kétnapos online továbbképzést kínáltak különféle
témákban, kiegészítve egy vezetőknek tartott külön konferenciával, amit “Orvosi és jogi felelősség a
koronavírusos iskola időszakban. Mit kövessenek a hétvégi iskolák? “ címmel tartottak. Az egyik előadó éppen
a mi Fogarasi Mikink volt.
Miután a szeptember 18-i boskolás foglalkozás elmaradt, a tanároknak lehetőségük volt mindkét nap érdekes és
tartalmas programjából válogatni, aminek a címe “2021 - ÚJRATERVEZÉS” volt.
A IX. AMIT konferencián az alábbi kérdésekre keresték a választ.
Mik a sikertörténeteink? Mit tudunk a "visszatérő" iskolai és családi életünkben hasznosítani? Miket kell
változtatni, újratervezni? Hogyan tudjuk a szülőket segíteni abban, hogy hatékonyabban foglalkozzanak a
gyerekekkel a magyar nyelv fejlesztésében (otthon)? Hogyan tudjuk a figyelmet orientálni az online térben fáradt
tinédzsereknél?
Akik nem tudtak résztvenni a programon, az alábbi linken ízelítőt kaphatnak a remek előadókról és
előadásokról : https://amit-ny.org/talalkozo-2021/2021-konferencia-eloadoi

Itt pedig egy érdekes ajánlat az egyik előadótól:
https://ovisterv.org/

MIT JELENT KÜLHONBAN A MAGYAR TUDÁST
ÁTADNI?
Másképp kell gondolkodnunk a nyelvoktatásról, mint
eddig. A család hangsúlyozott szerepet kap. Ezért is a
programterv elnevezés, mert túlnő a 3 órás
foglalkozáson. Szembesülnünk kell azzal, hogy hiába
vagyunk magyar anyanyelvűek, a gyermekeink számára a
magyar környezet korlátozott. Amit Magyarországon az
óvoda végez, azt külhonban nekünk kell csinálni:
fejleszteni, rendszeresen foglalkozni a gyerekekkel.
Ebben segítünk most, kézhez kapjátok az anyagot,
könnyen megvalósítható, bővíthető.
Fotó: AMIT honlap
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Szüreti Mulatság - 2021. szeptember 25 - Maynard, MA
Egy év kihagyása után, a járvány helyzet enyhülése és a jó idő reményében a Massachusettsi Magyar Egyesület ismét
megrendezte hagyományos évi szüreti programját. Ahogy eddig is, rengeteg önkéntes jelentkezett a jelenlegi és
korábbi boskolás családok közül, hogy segítse az esemény sikeres megszervezését és lebonyolítását.
Az ételek elkészítésénél főleg a férfiak szorgoskodtak, míg a felszolgálást javarészt a hölgyek végezték.
A bográcsban készült gulyás és lecsó mellett nagyon nagy sikere volt a kürtős kalácsnak, amik árusításában a gimisek is
segítettek. Természetesen nem maradhatott el a szőlőpréselés sem, s a jó hangulatú gyermek táncház is sok résztvevőt
vonzott.
Elmondhatjuk, hogy bár korábbi évekhez képest kisebb létszámmal, de az idén is jól sikerült ez az őszi közösségi
program. Jó volt újra találkozni rég nem látott ismerősökkel, megismerkedni új emberekkel. Érdemes lesz folytatni ezt
a hagyományt. Köszönet a szervezőknek a lelkes munkájukért, közösségépítő tevékenységükért.

Fotók: Gyuris Viktor, Polgár-Turcsányi Mariann
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A magyar népmese napja - 2021. szeptember 30

Ezen a napon a világ sok országában ülnek össze a családok, hogy együtt éljék meg a mesélés és a mesehallgatás
örömét.
Reméljük, hogy sokan részt vettetek a bostoni családi mesélés programjában!
2005 óta ünnepeljük szeptember 30-án, Benedek Elek születésnapján a magyar népmeséket. Ezen a napon minden
népmesét szerető gyerek és felnőtt megkülönböztetett tisztelettel fordul mind a magyar, mind más népek meséi
felé. Tartsatok ti is velünk és olvassatok, mondjatok meséket családi körben!
A Magyar Népmese Napját a Magyar Olvasástársaság kezdeményezésére ünnepeljük meg 2005 óta. Céljuk az volt,
hogy a népmesék fennmaradjanak és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozódhasson az új generációkra.
A jeles ünnepnapnak Benedek Elek születésnapját jelölték ki.
„Őseinktől kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek
háttérbe szorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább
az eleinktők kapott, élethosszig érvényes, értékes, unokáink számára is feltétlenül megőrzendő, mesebeli
kincseket!” (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)
Benedek Elek Kisbaconon született 1859. szeptember 30-án. Neves újságíró író volt, de leginkább mint nagy
mesemondót ismerjük.
Sokat foglalkozott az ifjúsági irodalommal, a népköltészettel és a népnyelvvel, valamint a közoktatás kérdéseivel.
Volt országgyűlési képviselő, szerkesztett újságot és könyveket. Verseket, színdarabokat, leányregényeket,
történelmi és irodalomtörténeti műveket is írt. Mint meseíró, a magyar gyermekirodalom egyik megteremtője
volt.
olt.

Csak egy kis érdekesség.
A Boskola volt olyan szerencsés, hogy tagjaként és aktív segítőjeként ismerhette meg Bardócz Orsolyát, aki
Benedek Elek (Elek apó) ükunokájaként rengeteg értéket adott át az iskolánkba járó családoknak.
Kellemes mesélést kívánok mindenkinek!
Varga Emese
2021. november

Az aradi vértanúkra emlékszünk - október 6
Kedves cserkészek és minden boskolás gyerek és fiatal fiatal, és minden idősebb fiatal is!
Van néhány ünnepünk, amiket szívünkben őrzünk, mint a láda melyen a kincset és amiknek a történetét
minden évben elismételjük, hogy emlékezzünk miről szólnak és tovább tudjuk mi is adni az utánunk jövőknek.
Ez erőt ad nekünk, ez talajt ad a lábunk alá ebben a gyorsan szétfutó világban, gyökeret és valódi örökséget, hogy
mi miért is vagyunk magyarok, ha megkérdik. Mit is jelent ez nekünk - mire vagyunk büszkék?
Aki teheti a következő pár napban nézze végig ezt a néhány rövid videó részletet – így csináljunk magunknak idén egy
kis október 6-i műsort... hiszen érdemes ezekről a hőseinkről ma is példát venni.
Nem nyafogtak, nem panaszkodtak, hanem megcselekedték, amit megkövetelt a sorsuk és a haza.
Ez a pár perces illusztrált összefoglaló érthetően meséli el a szabadságharc történetét:
Az 1848/49-es szabadságharc és forradalom eseményei (https://youtu.be/hN1BG8bpPlk)
Ez a szép ének arról szól, hogy amikor a szabadságharc úgy kívánta, meg a templomok tornyából is leszerelték a
harangokat, hogy ágyukat öntsenek belőle a magyar honvédsereg számára....
Zúgjatok harangok!: Harangok dala (https://youtu.be/ANVPX596pJE)
A szabadságharcot végül is az osztrák és cári orosz seregek túlereje legyőzte. Ám október 6-a nem csak mint
a gyász és az erőszak napja maradt meg az emlékezetünkben, hanem mint a szabadság utáni vágyunk
emléknapja, azóta is.
Mi is történt hát azon a napon?
Mi történt 1849. október 6-án? (https://youtu.be/A79GVW9n6uo)
És kik a magyar honvéd hősök? Kik az aradi 13?
Ezen a rövid videón az aradiak neveit olvassák fel az osztrákok és a kamera közben arcaikat mutatja (színészek).
TISZTELET A BÁTRAKNAK 1849. OKTÓBER 6. (https://youtu.be/-k6GqizltF8)
Gondoljunk rájuk szeretettel és húzzuk ki magunkat ma egy kicsit jobban., mert büszke dolog az ő utódaiknak lenni!
Jó Munkát,
Miki (Fogarasi)

fi

Litográ a: Barabás Miklós
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Őszi tábor - 2021. október 10-11- Pawtuckaway State Park , NH

Izgalmas hétvégi cserkésztáborunk volt október 10-11-én a Pawtuckaway State Park-ban, New Hampshire-ben.
Hosszú idő után végre újra együtt táborozhattunk. 34 lelkes bostoni cserkész és cserkészvezető élvezhette
gyönyörű őszi időben a remekül megtervezett együttlétet. A sok más program között volt kenuzás, rohampálya,
tábortűz, tűzugrás, sátorozás, számháború és méghozzá egy kis táncház is. Ezen kívül büszkén felavattunk 8
cserkészt és sikeresen kiszabadítottuk a molnár fiát a rosszlelkű tündértől egy izgalmas vízi csatában.
A bostoni cserkészcsapat híres a vízi táborairól. Nem véletlenül. A képek magukért beszélnek.
Dömötör Csilla

Fotók: Dömötör Csilla, Fűrész Gergő, Gyuris Viktor
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Őszi tábor - 2021. október 10-11- Pawtuckaway State Park , NH

Köszönjük a munkátokat !

Fotók: Dömötör Csilla, Fűrész Gergő, Gyuris Viktor
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Új helyszín - 2021. október 16 - Belmont, MA

Október 16-án első alkalommal találkozhattunk a Boskola és
a cserkészet új otthonában, a belmonti Plymouth
Congregational Church helyszínén.
Szép, napsütéses időben kezdhettük el a foglalkozásokat.
Miután közösen elénekeltük a Boskola-indulót, gyerekek és
tanárok együtt foglalhatták el helyeiket az eddig ismeretlen
épületben. Nem telt sok időbe és máris otthon érezhettük
magunkat.
Hatvany Károly, a templomi közösség vezetőségi tagja, a
lexingtoni amerikai fiú cserkészcsapat volt parancsnoka sokat
segített abban, hogy még a nagy hidegek előtt
beköltözhettünk az új templomba.
Külön köszönet Huszár Viktornak, Gyurcsán Ferinek,
Halácsy Bélának, Fogarasi Mikinek, Cserny Andrásnak a sok
fáradságért, időért, amit az új helyszín megtalálására
fordítottak.
Kedves Boskolások, köszönjük, hogy legutóbb is sokan
velünk tartottatok!
Varga Emese

Köszönjük Traub Imolának, az új
könyvtárosunknak, hogy komoly
előkészületeket folytat a Kincskereső
Könyvtár átköltöztetésére az új helyünkre.
(Még ha egyelőre több akadály is elénk
gördült a megfelelő beköltözésre...) Már
közel 20 doboznyi könyv és tankönyv vár
dobozolva az SHP-ben, hogy végre
költözhessen.

Köszönjük Héja Szilvinek és Martin Tündének, akik elvállalták a
szülői munkaközösség vezetését és hogy sikerült újra életre
kelteniük a régi hagyományt és egy remek kis kávézgatós,
eszegetős, beszélgetős szülői ismerkedő délelőttöt összehozni.
Folytatása következik….

Fotó: Huszár Viktor, Béky Bence
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Első foglalkozás az új helyszínen

Fotók: Béky Bence, Bognár Erzsébet
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Október 23-i megemlékezés
Az idén a 65 éve történt októberi forradalom megemlékezésére különleges
módon került sor. A járványhelyzet miatt az ünnepi műsor elmaradt, de az
56-os szobor megkoszorúzása megtörtént, s nem feledkeztünk meg a helyi
56-os magyarokról sem. Nekik a Boskola diákjai és tanárai készítettek
ajándékokat. Több csoport segített és a legkisebbektől (ovisok) a
legnagyobbakig (gimisek) sok diák vett részt ebben a szép feladatban.
Az ajándékokat postán juttattuk el az érintetteknek.
Bói Tünde

Nagyon szépen köszönöm az Október 23-i
megemlékezésre küldött ajándékot. Tóth Ildikótól
kaptam egy nagyon szép színes üveg gyertyatartót, ami
egy tehetséges, ügyes gyerek alkotása lehetett. Igazán jól
esett, hogy az Egyesület gondolt ránk "öreg" 56-osokra.
(Sajnos sokan már elfelejtik 56 történelmi jelentőségét,
és vannak akik 56 emlékét politikai célokra használják.)
Baráti üdvözlettel,
Földvári Tibor
Fotók: Bói Tünde, Tóth Ildikó
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Kiscserkész kirándulás - 2021. október 30 - Groton, MA

Egy nehéz év után sikerült visszatérni a kedvenc kiscserkész programainkra! Újra tudtunk kiscserkész kirándulást
tartani! A kiscserkészek segítettek Matyinak visszaszerezni a ludait. A kiscserkészek készítettek lúd bábokat és
azokat vitték Döbrögre, hogy el tudják őket adni. Sajnos a Döbrögi Úr elvette őket. Segítettek a Matyinak
háromszor is visszavenni a ludak árát. Először Ács ruhába öltözött a Matyi és elmentek az erdőbe erősebb fát
találni. Másodszor Doktor ruhába öltözött és úgy tett mintha tudott volna segíteni a beteg Döbrögi úron.
Harmadszor pedig Lókereskedőként öltözött és úgy csapta be a Döbrögi urat. A nap végére sikerült visszavenni, a
kiscserkészek segítségével, háromszor a ludak árát. A sok segítőkész kiscserkész rengeteg klassz programon vett
részt a nap folyamán. Készítettek Lúd bábokat. Kirándultunk közösen az erdőben. A szülői segítők előadtak nagyon
élvezetes bábszínházat. Volt számháború, ahol a gyerekek legyőzték a felnőtt csapatot. Tanultuk a Balatoni
Legények című dalt miközben a gyerekek ütőhangszereken kísérték éneklés közben. Volt mozgalmas labdajáték. A
napot közös tábortűzzel zártuk le. Nagy köszönet az összes szülő és cserkész vezetőnek, segítőnek, akik nélkül
nem lett volna ennyire sikeres a kirándulás! Gyertek el a következő kiscserkész kirándulásra is, ahol újabb nagy
kaland várja a kiscserkészeket!
Jó Munkát!
Gyurcsán Robi, kcsst., Gyurcsán Krisztián, kcsst.

Fotók: Huszár Viktor, Gyurcsán Robi
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Darázsfészek - 2021. november 20
November 20-án a cserkészet a szép napos időben
remekül sikerült. Egyik fénypontja volt a hatalmas
(már üres) darázsfészek felnyitása. Sokat tanultunk
Bélától a darazsak (Paper Wasp) életéről.

A társas darázsfélék a méhekhez hasonlóan
sejtekből álló fészket építenek a lárváknak, de nem
viaszból, hanem agyagból vagy papírszerű anyagból.
A papírkészítő darazsak a fát nyálukkal péppé
rágcsálják, amely aztán kemény, pergamenszerű
anyaggá szilárdul. Ebből az anyagból jóval könnyebb
szerkezetű fészket építenek, mint a mézelőméhek a
viaszból. Vannak olyan darazsak, amelyek
összevissza, szabálytalanul rendezik el a sejteket,
mások függőlegesen, a nyílásokkal lefelé. A lárvák
minden esetben papírbölcsőkbe ékelődnek, és
apróra tépett rovarokkal táplálkoznak. A fészkek
általában többemeletesek, és minden egyes szint
erős papírkötélen függ a felette lévőről. A legtöbb
fészek faágak között lóg, de van olyan is, amelyet
üregekben építenek fel. A dolgozók egy csoportja
sejteket épít, egy másik csoport pedig az
előzőekkel párhuzamosan haladva, a föld alatt egyre
mélyebbre hatolva a fészket készíti.
A darázsfészket borító papír bonyolult
mintázatának az a magyarázata, hogy mindegyik szín
más-más egyed műve. A papír növényi rostokból
készül, amelyet a darazsak a legkülönfélébb
forrásból nyernek:
• fűszálakból
• kerítéslécből
• kartondobozból
• elszáradt gizgazokból
https://hu.wikipedia.org/wiki/Méh-_és_darázsfészkek

Fotó: Fogarasi Miki
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Cserkészbál - 2021. november 20 - Newark, NJ

Amíg a kiscserkészek a darázsfészket vizsgálták, egy pár jelenlegi és volt bostoni
nagycserkész elutazott New Jersey-be, hogy a központi cserkészbálon részt vegyen. Mivel
tavaly a járvány miatt elmaradt a jubileumi Boskola Bál, fiataljaink lemaradtak az első
bálozás élményéről, amit ezen az eseményen volt lehetőségük pótolni Beacom-Dömötör
Ilonának, Gyuris Eszternek és Labonte Aydennek. Elkísérték őket cserkészcsapatunk
korábbi tagjai is: Barabási Dani, Gyuris Bence és Sándor Marci, valamint Eszter és Ilona
szülei.
A 300 fős bálon 17 elsőbálozó párt mutattak be, s jó hangulatban szórakoztak a jelenlevők.

Fotók: Gyuris Viktor, Dr. Lengyel Emese, zrphoto
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Közeledő események és táborok

ha közösségbe mentek!

Vigyázzatok magatokra és másokra!
Kellemes ünnepeket és pihenést a téli szünetben!

TÉLI PROGRAMOK - IDŐPONTOK

• December 5 - Mikulás
• December 18 - Karácsonyi ünnepség
• Január 15-16 - Kodály hétvége
• Január 29 - Téli cserkész kirándulás
• Február 5 - Farsang
• Február 26-27 - Regős hétvége
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Szeptember
Szeptember
Október
Október
November
November
December
December

11
18 elmaradt
16
23
6
20
4
18

2022
Január
Január
Február
Február
Március
Március
Április
Április
Április
Május
Május
Június

8
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5
19
5
19
2* változás a kéthetes ciklusban
9
23
7
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Á

2021. november
Ó
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