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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
2022 - nyári szám #62
Elérkezett a nyár vége, pedig csak most fejeződött be a tanév, most ballagtak el a gimnazisták, s
az óvódások, s máris a beiratkozás, készülődés zajlik a következő tanévre.
Az évzáró és az évnyitó között azonban mozgalmas élet zajlott, különösen a cserkészek körében.
Ki tudja vajon megsaccolni az újság elolvasása nélkül, hány táborról számolunk be ebben a
számban? Számoljuk meg együtt: kiscserkész csapattábor, nagycserkész csapattábor, iskolatábor,
őrsvezető vándor tábor, vízi cserkész tábor, központi vezetőképző és mintatáborok! És ezeken mind
képviseltette magát Boston.
Az új tanév a megújulás jegyében kezdődik, illetve folytatódik majd. Egy korszak lezárulása egy újat nyit
meg, de a lelkesedés és közösségi szellem megmarad a megszokott magas színvonalon.
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 BOSTONI CSAPAT FILLMORE-BAN

2022. augusztus

Évzáró - Belmont, MA - 2022. június 4

Az első új helyszínen és személyesen tartott tanév utolsó napján elbúcsúztattuk azokat az érettségiző diákjainkat, akiknek
nem pont ugyanakkor volt a hivatalos középiskolai ballagása, kívánva mindannyiuknak további sikereket az egyetemi évekre.
Búcsúzóul írt fogalmazásukat, amiért útravalóként ösztöndíjat is kaptak a Boskolától a következő oldalakon olvashatjátok.
Ballagó tarisznyát a nagycsoportos óvodások is kaptak, akik elbúcsúztak az óvodától és ősztől komoly iskolások lesznek.
Kicsik és nagyok mind-mind köszönik az önkéntes pedagógusok munkáját, amit a szülői munkaközösség virággal, ajándékkal
is kifejezésre juttatott az évzáró program során.

Fotó: Polgár-Turcsányi Mariann
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Végzős diákok búcsúzása
Olland Gabriel

Boyle Ádám

A Boskola egy olyan szervezet, ami
lehetőséget ad az ifjúságnak magyar nyelvet és
kultúrát tanulni. Az életemnek nagy része volt
ameddig emlékszem. A szüleim beírattak
engemet, mert gondolták, hogy ez jó módszer
lenne kapcsolatot tartani a magyar gyökereimmel.
Az elején csak ő miattuk jártam, de hamarosan el
kezdtem jönni a kultúra és barátságok miatt.
Életemben eddig kevés más közösségben éreztem
ugyanazt az összetartást és egységét, mint ott.
A Boskolában töltött időm számtalan más
módon is segített. Az első egy kényelem a magyar
nyelvben,
ami nélküle soha sem lett volna.
Amellett, hogy az amerikaiak háta mögött tudok
beszélni más magyarral, a magyar kultúra és nyelv
értése segített sok új kapcsolatot építeni. Az
egyik dolog, amiért a leghálásabb vagyok, a
segítség az őrsvezető és segédtiszti vizsgákat
letenni. Számtalan órát kaptam vissza a tanítás
miatt. Soha nem tudtam volna egyedül megtanulni
mind az anyagot. Ez is segített a csapaton belül új
szerepet kapni. De lehet hogy a barátságok voltak
a legnagyobb dolog, amit kaptam a Boskolától. Jó
és rossz osztályon keresztül, mindig jöttem vissza
a barátaimat látni. Tudom, hogy idő előkészíteni a
karácsonyi műsort, a Boginak a Wilson’s farm
kirándulások, és az Editnek a zoom gyűlések
hosszú távon nem számítanak, de biztos vagyok
hogy a barátságok, amik kialakultak ezek miatt
sokáig fognak élni, még a Boskola után. Amikor
először fel voltam iratkozva Boskolára tíz éve,
nem tudhattam, hogy milyen sokat kapok tőle, de
visszanézve, nem lehetnék hálásabb.

Mit jelent nekem a Boskola? A Boskolát először kis
koromkor kezdtem, amikor a szüleim
rákényszerítettek, hogy iratkozzak fel. Mint sok más
foglalkozást, amit a szüleim akartak, hogy próbáljak,
eleinte nem akartam csinálni. Egy kis idő után, abba is
hagytam, amikor a szüleimmel azt tárgyaltam, hogy
helyette csinálom a cserkészetet.
Több év után, középiskolás lettem és nagyon tetszett
nekem a cserkészet. A cserkészetben az őrsvezető
szinthez közeledtem. Hogy őrsvezető legyek, kellett
írnom egy magyarságismeret vizsgát. Ekkor magyarul
sem írni, sem olvasni nem tudtam. Ezért be kellett
iratkoznom a Boskolába.
Az első boskola osztályom közben megijedtem, mert
alig tudtam írni és olvasni. De az év folyamán sokat
tanultam. A vizsgán lehetett ezt látni, mert meglepően
könnyen átmentem.
Ekkor azt gondoltam azért csinálom a boskolát, hogy
átmenjek a vizsgán és utána elhagyom. Pedig
folytattam a boskolát.
A boskola nekem nagyon klassz, mert a barátaimmal
olyanokról tanulunk, amik érdekelnek minket.
Olyanokról tanulunk, amihez közünk van, a mi
múltunkról. Ezért komolyabban akarunk róla tanulni.
A boskola azért is fontos nekem, mert más magyar
felnőttekkel is tudok találkozni. A boskolai tanáraim
mind nagyon klasszak voltak. Minden nap tanuláson
kívül érdekes kézművességeket, játékokat, és
énekeket tanultunk.
A boskola nélkül sok minden hiányozna az életemből.
Vannak olyan emberek, akikkel nem találkoztam volna,
olyan dolgok, amiket nem tanultam volna, és
barátságok, amik nem alakultak volna. Legfőképp, nem
értettem volna, milyen különleges a magyarságom és
hogy milyen fontos ezt az kultúrát és a beleillő
élményeket tovább adni.

Fotók: Facebook
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Végzős diákok búcsúzása

Gyuris Eszter

Beacom-Dömötör Ilona

Bár nem emlékszem rá, 2008-ban, amikor
Bostonba költöztünk, pillanatok alatt be lettem íratva a
Boskolába. A dallamos énekek meg pörgő játékok közt
rögtön beleszerettem az új szombati programomba, de
amit az elején még nem tudtam az az, hogy az ottani
gyerekek, Fogarasi Bence, Beacon Dömötör Ilona stb,
lesznek a következő évek legjobb barátaim. Mint
Amerikában lakó magyar, főleg mint fiatal, nehéz néha a
magyar nyelv fenntartása. Az iskolában körül vagyunk véve
angol nyelvvel, így tanulunk, írunk, barátkozunk. Ahogy
legtöbb időnket angolul éljük, így tanulunk meg felnőttnek
lenni. A tengernyi angol beszéd közt legtöbben egyedül
otthon beszélünk anyanyelvünkön, néha mindkét szülővel
néha csak eggyel. Én kimondottan hálás vagyok szüleimnek,
hogy betartották otthon a magyar beszédet és friss
szavakat meg mondásokat mutattak be. De egy kis családon
belül limitálva vannak a témák és helyzetek, amivel
találkozhatsz.
A Boskola nekem egy olyan közösséget
alakított, ahol tágítottam a magyar nyelv hasznosságát és
ahol velem hasonló gyerekek társaságát találtam. Főleg a
gimnazista korcsoportban tanáraink, Edit és Péter olyan
tantermi hangulatot teremtettek, hogy pénteken már
izgatottan vártam a szombat reggeli órát. Minden héten új
dolgokat tanultunk, történelmet, szótantant, de főleg a
modern magyar kultúrát. Az utolsó négy évnyi Boskolában
világos lett hogy a magyarság az nem csak a szüleimhez meg
nagyszüleimhez egy beszélgetési eszköz, hanem a fiataloké
is. Edit és Péter tanításukba beledobtak modern magyar
énekeket, szokásokat, és költőket. Egyik kedvenc emlékem
az amikor farsangra az égész osztályunk felöltözött a
RAPülöknek és mind (némelyikünk ütemtelenül) kikiáltott
egy egy versszakot. Szakadt lógó nadrágokban meg hátra
fordított bézból sapkákban bohóckodtunk a színpadon, de
lelkesedésünkkel első helyet nyertünk, második helyet a
harmadikosok kapták, akik verset mondtak Modern film és
zene ajánlatok ömlenek tanárainktól, de legfontosabb, amit
az egész boskolában érezhető, ömlik belőlük a jóindulat és
a szeretet a magyar kultúrának. Bár sosem laktam
Magyarországon a Boskolának köszönhetően megtanultam,
hogy mit jelent magyarnak lenni és hogy nem csak milyen
mély történelmünk van, a hunoktól Rákócziig, de hogy
milyen magyarnak lenni a mai világban.

Miután Ilona az utóbbi időben nem járt a Boskolába, csak a
cserkészetre, ő nem írt boskolás emlékezést, de azért tőle
is elbúcsúzunk, mint közösségünk aktív tagjától, akire
büszkék lehetünk. Iskolájában “salutatorian’-ként végzett, s
nyáron megszerezte a cserkész segédtiszti rangot.
Ilona annak a Dömötör Gábornak az unokája, aki a bostoni
cserkészet beindításánál bábáskodott, s akinek szívéhez
közel áll kis bostoni közösségünk, s aki valószínűleg nagyon
örül, hogy Ilona a következő tanévet Magyarországon a
Balassi Intézetben fogja tölteni, mielőtt tanulmányait jövőre
elkezdi a Northeastern University-n.
Ilonával egyetemben, közösségünk másik tagja Sóti Sára,
Sóti Adrienne tanárunk lánya is a Balassi Intézetben tölti
majd a következő hónapokat.

És a többiek hol folytatják a Boskola/cserkészet után?
Íme, a sikeres végeredmény, sok-sok év Boskola és
cserkészet végén az útjukra kész ﬁatal magyar-amerikai
diákok, a "ke>es" cserkeszek, a mi emberebb embereink:
Eszter - London, UK
Ilona - Balassi ösztöndíj, Budapest, HU NorthEastern U.,
Boston, MA
Ádám - University of Vermont, VT
Gabriel - UMASS, Amherst, MA
KriszBán - WPI, Worcester, MA
Bálint - UMASS, Amherst, MA
Fogarasi Bence (transfer)-AnnaMaria College, Worcester,
MA
Sok szerencsét a beköltözésnél és a következő lépéseknél!
Köszönjük a sok évi cserkész szolgálatot. Az ajtó ide hozzánk,
mindig nyitva áll, hiszen legtöbben közel lesztek: GYERTEK!
Folytassátok a Jó munkát az egyetemen is és nálunk is!
Szerete>el várunk Benneteket, táborra, kirándulásra, vagy
"csak úgy”!
2022. augusztus

Végzős diákok búcsúzása
Gyurcsán Krisztián

Mihajlovits Bálint

A Boskola mindig egy nagyon jó élmény volt nekem.
Mindig volt egy különleges program amiből tanultam, és jól
éreztem magamat. A Boskola sok jó emléket adott nekem. A
Boskola nem csak engemet segített, de a következő generációt
is. Cserkészeten szoktam használni a magyar nyelvet a
gyerekekkel és amit én mondok, azt hallják. A magyar nyelv az
nem könnyű, de ahhoz hogy jól adjam át a gyerekeknek, tanulni
kellett. A Boskola nagyon segített ebben.
A legjobb boskolás élmények szerintem gimnáziumban
voltak. Rögtön az első jó élményem a Rapülők dal. Ez nagyon
tetszett, mert a barátaimmal tudtam egy kicsit viccelődni, de
memorizáltam egy részét az éneknek és ez segített a magyar
nyelvtanulásban. Ezért volt jó nekem a Boskola. Ez nem volt
normális iskola, hanem tanultam is de élveztem a programot.
A következő emlék, ami a fejembe botlott az a március
15 ünnep, amikor én voltam a Petőfi Sándor. Ez nekem fontos
volt, mert ő volt a főszereplő. Nagyon sokat kellett készülni
erre és nagyon fontos volt nekem, hogy jól menjen. Végülis
nagyon jól ment. Ez egy nagyon klassz élmény volt nekem, mert
tanultam Magyarországról és élveztem is. Bele tudtam élni
magamat és ez mindig tetszett a Boskola előadásokban.
A szavalóverseny egy nagyon fontos Boskola esemény.
Én ezt egyszer meg is tudtam nyerni, ami nekem egy nagy
öröm volt. Ez az egyik legfontosabb boskolás esemény, mert
nagyon sokat segít a magyar beszéddel. Ha visszanézek a
Boskolára, sokat tanultam, de közben nagyon jól is éreztem
magamat. Volt, amikor Edit házához mentünk tanulni és bulizni,
vagy Bogival mentünk a Wilson Farmra tanulás után, és ezek az
élmények maradtak velem. Azok az élmények, ahol klassz
módon tanultam.
Ezen kívül nagyon fontos a Boskola. Nekem nagyon
magas pozícióm van cserkészeten és sok ember tanul tőlem.
Ha nekem nem megy jól a beszéd vagy az írás, akkor mindegyik
gyereket húzom le. Ezért is fontos a Boskola. Ott tanultam meg
mindegyik fura szabályt a nyelvben és az új szavakat, amit a
szókincsemhez kötöttem. Ez abban is segített hogy elmehessek
Magyarországra és mehessek iskolába ott egy évig.
Összefoglalva, a Boskola engedte hogy éljem az
életemet. Nélküle nem tudnék cserkészkedni, nem tudnék
Magyarországon beszélni, és nem tudtam volna találkozni a
legjobb barátaimmal. Igen, az apám tanította a nyelvet, de
Boskolában lett élesebb. Végülis a Boskola élményeket adott
nekem, sokat tanultam belőle, és ezért élveztem mindig.

Most, hogy egy új szakasz kezdődik az életemben,
mert szeptemberben egyetemre megyek,
visszagondoltam az elmúlt éveimre. Tizenkét évvel
ezelőtt, hirtelen megváltozott az életem, amikor a
szüleim elvittek az első boskolás órámra. Akkor nem
gondolkodtam azon, hogy a Boskola és a cserkészet
az életem részévé fog válni. Az első pár hónap nem
ment gördülékenyen, mert nem ismertem az
osztálytársaimat. Aztán egyre többet beszélgettünk,
együtt készültünk az ünnepi műsorokra és lassan
összebarátkoztunk. Így egy idő után már nem
lázadtam, hogy szombat reggelenként Boskolába kell
mennem.
Örülök neki, hogy olyan tanáraim voltak,
akikre szívesen emlékszek vissza. Mindegyik tanárom
valamiért különleges volt. Viktor mindig viccesen
tanította a történelmet. Gabi sok éven keresztül
tanított, mindig nagyon jó ötletei voltak. Emlékszem,
amikor a születésnapokat és névnapokat tanultuk
vele, aznap volt a születésnapom és hozott nekem egy
tortát, amit együtt ettünk meg az osztályommal.
Gimnáziumban Edit és Péter voltak a
tanáraim. Nagyon sok érdekes dolgot csináltunk
velük, verset írtunk, kalácsot sütöttünk. Sokat
beszélgettünk és nagyon sokat tanultunk. Szívesen
jártam a Boskolába.
A legfontosabb, amit kaptam a boskolás évek alatt, a
barátság.

Fotók: Huszár Viktor, Polgár-Turcsányi Mariann

Mindig szívesen fogok emlékezni a boskolás
barátaimra, és remélem, hogy sikeresen fogom tudni
ápolni az életre szóló barátságokat, amivel a boskola
es a cserkészet megajándékozott.
Szeptemberben biomedical engineering szakon fogok
tanulni a UMass Amherst egyetemen.
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Willard Brook State Forest, MA - 2022. június 10 - 12

Kiscserkészeink a június 10-12-i hétvégén elmentek a Willard Brook State
Forest-ba segíteni a Katonának. Pénteken érkeztünk, együtt vacsoráztunk és
tábortüzeztünk, majd a jurtában nyugovóra tértünk.
Szombat reggel mikor a Katona meghallotta, hogy miként mulat a király és
udvara, ráírta a palota falára “Akinek pénze van, az mindent megtehet!
Akinek pénze nincs, semmire se mehet!”
Amikor a Király kitalálta, ki írta ezt, nyomban be is zárta a börtönbe a
Katonát.
A hétvége folyamán, kiscserkészeink megszerettették a királlyal a zenét.
Amikor a Király megtudta, honnan is jött a zene, rögtön kiengedte a Katonát
és neki adta a lányát feleségül.
Nagyon sok érdekes programon vettek részt a gyerekek. Ezek között volt
számháború, hangszerkészítés, bábszínház, mese pálya, sok-sok étkezés és
esti mese.
Cserkész szeretettel várunk minden 5-9 éves gyereket minden
kirándulásunkon és programunkon.
Írjatok Gyurcsán Robinak, ha kérdésetek van!

Fotók: Gyurcsány Robi, Héja Szilvia, Rácz Lívia
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Willard Brook State Forest, MA - 2022. június 10 - 12
Aki bújt, aki nem….

Mi játszunk!

Fél valaki a sötétben?

Kitaláljátok a képek sorrendjét?

Melyik szerszámot
tudjátok megnevezni?

Ugye senki nem maradt éhen?

Fotók: Gyurcsány Robi, Héja Szilvia, Rácz Lívia

Köszönjük a segítsé!t!
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Umbagog State Park, NH-ME - 2022. június 26-29.
Ha olyanok a gyerkőceitek néha, mint a mieink voltak,
akkor ez a kis súgás jól jöhet, amíg szeretnétek szóra bírni őket...

- Nnna, milyen volt a tábor?
- Uhum, jó.
- Kicsit bővebben kifejtenéd?
- Hmm. Nagyon jó.

NAGYON jó volt a hangulat

Fáradtak? Igen, adjatok nekik 1-2 napot, hogy feljöjjön az a sok élmény, ami töményen érte őket. És örüljetek velük - velünk,
hogy végre kijutottunk újra csapattáborba! Ez az igazi cserkészet!
A részletek és fotók majd jönnek másoktól is.... most egy ízelítő, Q&A formában...

Milyen volt az idő?

Vasárnap rekkenő hőség, izzadtunk, mint a lovacskák, hétfőn jól megáztunk
(de a kicsik mind addigra egy magunk építette tető alatt voltunk), kedd-szerda
remek volt.

Hogy aludtatok?

Sátorban vagy jurtában (a 6 oldalú fehér színű nagy sátort hívjuk így, amiben a
kicsik voltak...) - és mi vertük fel az elején, es nem-vagy csak kicsit ázott be...
A nagyok a tutajon aludtak!

Milyen volt a kaja?

Amikor maguk főztek, azért nem tudunk garanciát vállalni, de amikor Feri,
akit Labonte Blanka es Cserny András is segítettek - az első osztályú volt,
túrós csuszától, pörköltig, kakaó, kalács, gyümölcs, saláták - szuper!
Ha a Michelin Guide-osok tudnának evezni, és eljöttek volna hozzánk, a jövő
éviben benne lennek az "outdoors section”-ben.

Mit csináltatok egész nap?

Volt pár dolog, amit talán otthon nem csináltok:
Reggeli tornával indult a nap - kérdezzetek rá!
Szemle is volt (sátorod és környéke rendes-e?)
Vízi edzések - meg a kicsiknek is mind volt saját kajakjuk, amivel evezni,
fordulni sőt még tolatni is megtanultak, szlalomozni, sprintelni - mindezt a
tónak egy félre eső csendes öblében.
Vízicsata - vízipuskával, vízipisztollyal, meg frisbee-vel is lehetett egymást
locsolni, volt élet, nem sok polo maradt szárazon...

Tábortüzek voltak?

Mi az hogy, kérdezzétek meg, mit szeretnek énekelni a sok énekből !
Igen, tényleg jött a Manó és sikerült kibékíteni, mert szépen szerepeltünk.
Igen, tényleg volt egy királylány aki néma volt, de azután megjött a hangja, sőt
mikor kevély lett, büntetésből ő lett a tihanyi visszhang.
Igen, volt egy tábortűz, amiben kis tüzijáték is volt elrejtve és egy olyan,
amiben Nagy Láb (Big Foot) is megjelent.

És mit csináltatok, amikor esett?

Nagyok - mi akkor is eveztünk :-(
Kicsik - mi a Balatonról tanultunk térképen es festettünk színes kagylókat és a
kenukra névtáblákat (amik balatoni nevek voltak)

És még?

Fontunk bőrből karkötőt, és közben a tutajon üldögéltünk, amit a nagyok
építettek, és játszottunk most mutasd meg-et és volt egy pestis-es játék is
(kérdezzetek rá a lila fonalra, talán meg a bokájukon van most is).

Hoztatok-e magatokkal emléket is?

Ha kimossátok a cserkészinget (amit javaslunk), a zsebében, elvben, kell lennie
egy pici kagylónak emlékbe - ez hasonlít kicsit a mesében levő tihanyi
kecskekörömhöz....

Szúnyog volt?

Tessék végignézni a nyomokat...

Pók volt?

Itt-ott, de lassan megbarátkoztunk velük is

Fotók: Boyle Ádám, Dömötör Csilla, Fogarasi Miki,Vámos István
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Umbagog State Park, NH-ME - 2022. június 26-29.
Kígyó? Sárkány?

Kígyó nem volt, egy kitömött sárkány (dino) viszont lehet,
hogy szóba kerül, az a lányok tutajának dísze volt...

Fürdés volt?

Sokszor, és nagyon jó meleg volt a tó vize!

És még?

Amikor mind (a kicsik) kieveztünk a közeli szigetre és ott
kitettük a jelet (egy kiszáradt fát beleállítottunk a kövek
közé és rátettük a Feri inget, hogy jelezzen a nagyoknak,
hogy a tutajaikkal megtaláljanak minket...
És a mesepálya az erdőben
És a népdal és tánc program
És az esti kenuzás

Hova lett a kék nyakkendőd és miért van most már zöld?

Avattunk új cserkészeket is - 4 új cserkészünk van most
már - éjjel, lámpafényeknél elmondták az esküt és utána
mindenki "befogadta" őket a csapatba:
Kara (Jacobs), Kata (Cserny), Manga (McPherson),
Balázs (Soltanov) - gratulálunk!

Hova lett Andrea néni kölcsönadott papucsának másik
fele?

Hát... az sajnos elúszott, pedig igyekeztünk nagyon vigyázni
rá, és végignéztük az egész öblöt, amikor kiderült, hogy
elúszott.... ezer bocsánat…

És hova lett a {itt behelyettesíthetitek a hiányzó
tárgyakat} ?

Hmmm. Az erdő gazdagabb lett pár tárggyal, úgy tűnik. De
nincs minden veszve, lehet, hogy csak más vitte haza kérünk minden 5$-nál értékesebb tárgyat, ami nem a ti
gyereketeké, hozzátok el majd ősszel az első
cserkészetre....

Egy szó mint száz,
Bodnár Gábor csapata
nagyon jól érezte
magát.
Jövőre (is) gyertek
velünk!
MINDEN segítőnek
nagyon köszönjük!
Nélkületek és a
hosszú távot is
legyőző szülők
kitartása nélkül nem
lehetett volna tábor!
A tábor vezetői
nevében,
Fogarasi Miki

Fotók: Boyle Ádám, Dömötör Csilla, Fogarasi Miki,Vámos István
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Umbagog State Park, NH-ME - 2022. június 26-29.

Fotók: Boyle Ádám, Dömötör Csilla, Fogarasi Miki,Vámos István
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Umbagog State Park, NH-ME - 2022. június 26-29.

TÁBORI STATISZTIKA
4 cserkészt avattunk fel.
Gratulálunk: Cserny Kata, Jacobs Kara,
McPherson Manga és Soltanov Balázs !
7 új csapat kajak állta ki első próbáját a tábor
alatt. Bírták a hullámokat, víz alatti köveket
és a sok véletlen és nem véletlen ütközést.
1.5 cm eső követte a tutajokat a folyón.
Naposunk szerint ez egyáltalán nem gond,
hisz hányszor evez zuhogó esőben kenu
tutajon az ember?
14345 szúnyog szerzett friss cserkészvért.
135 percig küzdött a tutaj raj, hogy fákra
húzzák a maradék ételt éjszakára. Az nem
segített, hogy 3 teljes zsák étellel készültek,
nehogy már éhen haljanak.
167 ponttal Gombos Henrik szerezte az
első helyet a kajak versenyben, pár
ponttal Olland Sophie előtt. Gratulálunk!
100+ remek kép készült a táborról, néhányat
megtekinthettek itt ebben az újságban is.
Jó Munkát!
Vámos István,
táborparancsnok

Fotók: Boyle Ádám, Dömötör Csilla, Fogarasi Miki,Vámos István
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ŐV körút Magyarországon - 2022. június 25 - július 16
X- dik alkalommal rendezte meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség a háromhetes
magyarországi őrsvezető körútját, amelyen észak-amerikai magyar cserkész őrsvezetők
jutalomként vehetnek részt. Az idén 19 fiatal képviselte a különböző csapatokat.
Bostonból Dömötör-Beacom Lexi érdemelte ki a részvételt.
A program három fő részből állt:
Az első héten Budapest nevezetességeivel ismerkedtek meg a gyerekek, amit a második
héten Dunán való kenuzás követett, majd biciklitúra a Balaton körül.
Budapesten kollégiumi elhelyezést kaptak, a másik két hétben pedig, cserkészekhez
méltóan sátrakban aludtak a fiatalok.
A mai digitális világban napi rendszerességgel adtak hírt magukról egy zárt Facebook
csoporton keresztül, amiről az alább található ízelítő.
A bostoni csapatot az évek során sokan képviselték, reméljük, mód lesz rá a jövőben is.

Fotók: Dömötör Csilla, Facebook

2022. augusztus

Nyári Magyar Iskolatábor - Fillmore, NY - 2022. július 2-16
Fillmore-i nyár a népmesék világában
Szerző: Krekuska Róbert
Ebben az évben a magyar népmesék világával ismerkedtek
meg a diákok a tanórákon. A meséket elolvasták,
értelmezték, jellemezték a szereplőket, próbálták
összegyűjteni a közös sajátosságokat. Már a mesecímek is
lehetőséget adtak a szókincsbővítésre. Az egyszerű A só-tól
kezdve a Szóló szőlő, mosolygó alma, csengő barack vagy a
Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj címekben rejlő játékos
szókapcsolatokon át. Több osztályban használták a Balassi
füzetek 4. Mesélj nekem! kiadását, aminek ötletes feladatait
különböző nyelvi szinteknél is jól fel lehetett használni.
E mesék történetiségét és tanulságait – melye örökérvényű
igazságokkal, értékekkel építették a gyermekeket – játékos,
humoros formában tették könnyen feldolgozhatóvá az
eljátszott jelenetek. A délutáni foglalkozások a népi játékok
és kézművesség hagyományaihoz kapcsolódva tanították a
gyermekeket türelemre, közösségben való játékra és a
magyar nyelv gyakorlati alkalmazására. Mindez a
természetben való közös együttlét összekovácsoló ereje
által lett teljessé; példa erre közös, őrsi ‘Kőleves főzés’,
amely során a gyermekek a tűzhöz való fa összegyűjtésétől
egészen a tálalásig együtt, közös munkával készíthették el
vacsorájukat az erdő mélyén.
A mesék megismerése, a hagyományőrző játékok növelték a
magyarságban való közösség érzését, míg a jelenetek és a
foglalkozások a délelőtti tanítás témáival összefonódva a
magyar nyelv és kultúra iránti elkötelezettséget erősítették
– barátságokat és élményeket teremtve
A szokásos szavalóverseny mellett idén
mesemondóversenyt is hirdettünk, aminek során a
gyerekek a saját szavaikkal mondták el az őket legjobban
megragadó meséket.
Mint minden évben, idén is szeretettel vártuk a szülőket és
vendégeinket a zárónapra. A záróműsorban a legügyesebb
szavalók és mesemondók léptek fel. Azért nem feledkeztünk
el a néptáncról sem. Néptánc, népdal, népmese, évszázados
népi kultúránk három eleme talált otthonra az erdőben
tizennégy napon át.
A diákok, akiknek 8o%-a cserkész, és fele idén először
jutott el Fillmore-ba, hogy a szép környezetben jól
tervezett, mozgalmas programok során észrevétlenül
gyakorolja a magyar nyelvet. Reméljük, hogy mindannyian jól
érezték magukat, és jövőre is visszajönnek.
Bostonból az idén Gyurcsán Feri a vezetők csapatát erősítette, Soltanov Attila és Balázs, valamint Jacobs Kara pedig a diákokét.
Attila: Látszott, hogy a tanárok sok munkát fektettek a feladatokba. Tetszett, ahogy felosztották az időt az iskola és a szabadidő
között, nem csak tanulásra volt idő. Jó volt, hogy más gyerekekkel is lehetett időt tölteni, nem csak a saját őrsöddel. Legjobb
emlék: az utolsó tábortűz
Balázs: jó barátokat szereztem az őrsömben. Legjobb emlék: a portya és a verstanulás. Második lettem a versmondó versenyen!
Fotók : Facebook gyűjtemény
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Vízi vezetőképzés - Esztergom - 2022. július 22-31

Egy nagyon klassz táborban vettem részt nyáron. Mégpedig egy vízicserkész vezetőképző táborban. A
KMCSSZ történetében én voltam a második jelölt. Esztergom Nyáras szigetén volt a tábor száraz földi
része és a vízi része pedig a Dunán. A tábor a Magyar Cserkészszövetség tábora volt amire meghívták
a testvér szövetségeket. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetségből volt három kadét, a KMCSSZ-ből
voltam én, és az MCSSZ-ből volt a maradék 8 kadét. A táborban a biztonságos vízitúra szervezéséről
tanultunk. Ebbe beletartozik a sok evező csapás, vízből mentés minden formája, elsősegély, tábori
menü, és sok egyéb részlet ami beletartozik a vízitúra szervezésébe. Ezenkívül volt sok izgalmas játék
és gyakorlat. A tábor végén minden kadét Zászlós rangot ért el és mindenki megkapta a kék-fehér
csíkos vízicserkész nyakkendőt. A tábor 18 éven felülieknek szól, akik legalább őrsvezetői rangot értek
el. Két évente van megtartva. Nagyon izgalmas tábor! Érdemes mindenkinek kipróbálni két év múlva.
Előtte azonban, menjünk el a jövő évi magyarországi tutaj táborba! 10 évvel ezelőtt szép számmal
képviselte magát a bostoni csapat.
Gyurcsán Robi
A 1913-as vági tutajtúra hagyományára épülve, 2023.
július közepére a KMCSSZ tutajtábort szervez a felső
Tiszán. Tíz évvel ezelőtt, a 2013-as tutajtúrán nagy
sikerrel, 183 magyar cserkész 5 Forum szövetségből, 15
országból, evezett le a Tiszán. Ehhez hasonlóan jövőre is
15 személyes tutajokat építünk a Tisza parton, azokon
evezünk, főzünk és alszunk.

2023. VÁNDORCSERKÉSZ TUTAJTÁBOR
Időpont: 2023. julius 14. péntek – julius 22. szombat.
Helyszín: Tisza felső 90km.
Budapestről indul busz.

Létszám: ~150, korlátolt.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Tábordíj: EUR 180.
Tábor célja:

információk
https://www.facebook.com/tutajtabor2023
https://instagram.com/tutajtabor2023

kérdések:
Lomniczy Mátyás cst.
lomniczymatyas@gmail.com

parancsnokok:
Vámos István cst. tpk. (Boston)
Haynal Edith cst. tpkh. (Buenos Aires)

* A vízicserkészet gyakorlása
magyar ajkú cserkészeknek a
világ minden tájáról.
* Vízi hagyományaink ismertetése.
* Közösség szolgálata. Úgy a jelentkező csapatok között, mint a helyi közösségnek.

Tábor jellege:
* A jelentkezők 12-15 személyes tutajt építenek, előre kidolgozott terv alapján.
* A tutajok nappal haladnak, este kikötnek..
* Alvás és főzés a tutajon történik.
* Minden tutaj mellé kerül 1 kenu. Tapasztalt vezetők segítségével navigálunk.
* Tutaj kapitányokat szigorú feltételek alapján választjuk.

Jelentkezési feltételek (előjelentkezés 2022 okt. 15-ig)
1. Betöltötted a 15. életévedet.
2. Jól tudsz úszni 200 métert megállás nélkül.
3. Rendszeresen jársz cserkészetre vagy 2023 augusztusig egy táborban részt veszel.
4. Elvégzel legalább egy szolgálati feladatot a közösséged felé.

Fotók : Facebook, Gyurcsány Robi gyűjteménye
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Könyvajánló
Révész Máriusz Lackfi Jánost kérte fel
a kötet megalkotására, aki számos
ismert költőtársát hívta meg, hogy
csatlakozzanak, és természetjáró
költeményeket írjanak. Így az ismert
költő versei mellett Acsai Roland,
Balázs Imre
József, Békés Márta, Demény Péter,
Finy Petra, Gáti István, Hevesi Judit,
Jász Attila, Kiss Judit Ágnes, Kiss Ottó,
Miklya Zsolt, Molnár Krisztina Rita,
Szabó T. Anna, Tóth Krisztina, Varró
Dániel és Vörös István sorai hozzák
meg a túrázáshoz való kedvet.
A versek témáit a korábbi Vándortáborok élményei
inspirálták. Csomagolási tanácsokról, erdei szörnyekről,
diákszerelemről, védett növényekről egyaránt születtek
költemények, de gyerekek aranyköpéseiből is kerültek be
gyöngyszemek – természetesen verssorokba rendezve.
A kötetet Ritter Ottó illusztrációi színesítik, ezzel is
élvezetesebbé téve azt. Az Acsai Roland E-mail a
Vándortáborból című versére megrajzolt szereplők meg is
elevenednek a digitális térben: az Aktív Magyarország
Youtube-csatornáján megnézhető, hogy a táborozók hogyan
kapcsolják össze a madáréneket és a tó tükrét a virtuális
világgal.

“… Az erdő lett a kedvenc influencerem,
mindennap új videót tölt fel,
és állandóan élőzik
itt minden élőben megy.
Tudod, mekkora nézettsége van
a naplementének?
Vagy a teliholdnak?
Vagy a csillagmagokkal teleszórt égnek,
amit hajnalra felcsipeget a Fiastyúk
sárga és pelyhes csibéivel?
…”
(Acsai Roland: E-mail a vándortáborból)

Ti mit olva"atok a nyár folyamán?

Kincskereső Könyvtár
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Vezetőképző és Minta Tábor - Fillmore, NY - 2022. augusztus 4-14

Szép számmal vett részt az idei fillmore-i Vezetőképző Táborban a bostoni csapat. A gyülekező Rácz Líviáék házánál volt,
ahonnan Cserny András soförködésével kisbusszal indult a kicsik és nagyok válogatott társasága.
A kisebbek minta táborokban vettek részt, ők voltak a különféle vezetőjelöltek képzéséhez a cserkész alanyok. A nagyobbak
vezetőképzést kaptak, a legnagyobbak pedig, akik már kiképzett vezetők a különféle táborokban segítkeztek. Nagy öröm volt
újra üdvözölni régi csapattagjainkat is, Barabási Danit és Sándor Marcit, akik a Dobó és a Kisminta törzseket erősítették.
A Dobó Táborban Olland Sophie és Martin Maya, a Kis Minta Táborban Martin Máté, a Minta Táborban pedig
Soltanov Attila és Balázs, Jacobs Kara és Halacsy Edő vettek részt. Martin Fanni személyében egy új kis ŐV-t is
köszönthetünk, akire ezután számítani lehet a kiscserkészek foglalkoztatásában.
Fillmore-ban lett két új segédtisztünk - Beacom-Dömötör Ilona és Gyurcsán Krisztián személyében. Gratulálunk.
Fogarasi Kristóf az ŐV törzsben, Tóth Ildi, Schneider Réka és Rácz-Kozuma Emi a kismintán, Fogarasi Miki,
csapatparancsnok pedig a Tisztin teljesített szolgálatot.

Az élet minden területén szükség van olyan fiatalemberekre, akiket
felelősséggel járó vezetői feladattal lehet megbízni. Így annak az őrsvezetőnek,
aki sikerrel vezeti őrsét, minden esélye megvan rá, hogy az életben is sikert
érjen el, ha kikerül a világba.
Lord Baden Powell of Gilwell (Bi-Pi)
A cserkészet megalapítója

Fotók: Facebook, Tóth Ildi és MartinTünde gyűjteménye
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Vezetőképző és Minta Tábor - Fillmore, NY - 2022. augusztus 4-14

A költészet napja - április 11

A tábor alatt a cserkészek felavatták a Sík Sándor Cserkészpark új büszkeségét a Hontalan Sasok Házát.
Az épület már tavaly elkészült, de a járványügyi helyzetre tekintettel csak az idén tudták cserkészeink belakni.

Martin Fanni (KCS ŐV képző tábor)
Ebben a táborban mindenki nagyon gyorsan megtalálta a helyét. Én nagyon élveztem az
összes foglalkozást és sokat tanultam. Jövőre is szeretnék menni Fillmore-ba, hogy megint
találkozzak a barátaimmal.
Martin Maja (Dobó-tábor)
Most mentem először a ﬁllmore-i táborba. Sok új élményt szereztem ebben a táborban és
sok új barátot is szereztem, akikkel még mindig tartom a kapcsolatot. A kedvenc részem az
volt, amikor népi játékokat játszottunk.
Martin Máté (Kiscserkész minta tábor)
A táborban a Kuvasz őrsben voltam. Sok barátot szereztem. A kedvencem az volt, amikor
együtt játszottunk. Sokat kézműveskedtünk: szalagot fontunk a kalapunkra és növényeket
is ültettünk.

Fotók: Facebook, Tóth Ildi és MartinTünde gyűjteménye
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Cserkész évindító - Great Brook State Park, MA - 2022. augusztus 27

A cserkészcsapat augusztus 27-én nyitotta meg az évet. A
vezetők nagyon klassz keretmesés programmal várták a
cserkészeket és leendő cserkészeket.
Az öregasszony nem akart kenyeret adni a koldusnak
öltözött István Királynak és emiatt kővé vált a kenyér. A
gyerekek segítettek az asszonynak visszaváltoztatni a
kenyeret. Ezt sikerült elérniük néhány próbával. Először
perecről szóló népdalt tanultak. Utána a gyerekek a felnőttek
ellen nyertek seprű fociban. Azután minden gyerek gyúrta a
saját kenyér tésztáját, amit hazavittek és remélhetőleg
megsütöttek és megettek. Szent István aláírását nézve,
mindenki hasonló aláírást csinált a saját nevével. Megnéztük
milyen tárgyak léteztek Szent István idejében. Végül
Tábortűzzel és Zászlólevonással zártuk a napot.
Ha valaki szeretne csatlakozni hozzánk, írjon Fogarasi
Mikinek, csapat parancsnoknak, vagy Gyurcsán Robinak,
parancsnok helyettesnek!
Gyurcsán Robi
Kedves Szülők, Nagyszülők, jövőbeni és jelenlegi tagjaink,
Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne közelebbről is
megismerkedni a cserkészettel.
Első foglalkozásunk - a Boskolával összehangolva szeptember 10-én lesz - a Boskola után kb. 12.15-től
Cim: Plymouth Congregational Church / 582 Pleasant St
#1, Belmont, MA 02478
5 éves kortól felfele fogadunk új vagy visszatérő tagokat
(bárki, aki 2022-ben betölti valamikor az 5 éves kort,
jöhet).
Magyartudás javasolt, de a legkisebbeknél a jó szándék is
elfogadott. Két képzett kiscserkész őrsvezetőnk, Emi és
Fanni izgatottan várják a kisfiúk és kislányok jelentkezését.
Idősebb korosztályokba (egész fel 12-13 éves korig) is
szívesen látunk érdeklődőket, jelentkezőket.
Fogarasi Miki

Fotók: Tóth Ildikó
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Változás a Boskola és Cserkészet Vezetőségében
Kedves Boskolások!
Hosszas gondolkodás után úgy döntöttem, hogy szeptembertől visszalépek a
Boskola tanulmányi vezetői pozícióból. Ez nehéz döntés volt, hiszen az elmúlt 22
évben a Boskola a három gyerekem mellett a negyedik volt. 25 éve szinte
minden szabadidőmet a Boskola és a közösségi programok szervezésével
töltöttem, amit a családom teljes támogatásával tudtam megtenni. Boldog
vagyok, hogy részt vehettem e remek közösség felépítésében, ami nélkületek
nem sikerült volna. Végigvittük együtt a két nehéz Covid évet, ami igazi
csapatmunka volt. Az életem egy új fejezethez érkezett, a gyerekeim felnőttek.
Szeretnék most több időt tölteni a családommal, Édesanyámmal.
Örülök, hogy férjemmel együtt részt vehettem a KUCKÓ (fiatal magyar családok rendszeres összejövetele) sikeres
szervezésében, amiből később 2000-re megalakult a Boskola. Egy kis csapattal, két csoporttal kezdtük meg a tanítást
Melrose-ban.
Nehéz elhinnem, hogy első ovisaim már 8 éve elballagtak az iskolánkból. Időközben három leányunk, Dóri, Emi és
Juli is befejezte boskolai tanulmányait. Boldog vagyok, hogy évről-évre sikerült sok szép programot, Mikulást
ünnepségeket, nemzeti ünnepeket, hagyományőrző programokat, néptánc előkészítő programot, koncerteket,
továbbképzéseket szerveznem.
A Boskola alapításakor legfontosabb feladatként egy olyan erős magyar közösség létrehozását tűztük ki célul, ahol
gyermekeink barátokra találnak, gazdag kultúránk kincseiből legalább egy töredéket magukkal visznek az életbe. Jó
érzés látni, hogy a Boskola 22 év után is erős maradt.
Kívánom, hogy a tanárok, szülők, nagyszülők és vezetők további önzetlen lelkesedésével még sok generáció élvezze
az értékes, gazdag programokat.
Hiányozni fogtok, de ezentúl is a közeletekben leszek és ahol tudok, még segítek. Ha bármi kérdésetek lenne,
nyugodtan keressetek.
Emese
Varga Emese visszavonulása után a Boskola alapszabályzatának megfelelően a
Boskola Tanács egyhangúlag megszavazta a Program Vezetői pozícióra jelentkező
Bói Tündének a bizalmat. Gratulálunk!
Köszönöm szépen mindekinek a bizalmat. Mindent megteszek, hogy a feladataimnak
eleget tegyek majd.
Nem lesz könnyű feladat Emese nyomdokaiba lépni. Nagyon remélem hogy
kapcsolatban tudunk maradni és a jövőben is számítottunk a véleményére és a
tapasztalatára. Várom Lillával (Zöllei) is Viktorral (Huszár) való közös munkát.
Tünde

Bár a tavaszi számban már beszámoltunk róla, hogy Fogarasi Miki májusban
átadta a New York körzeti parancsnokságot az utódjának és visszatért a
“kettesek”-hez, legyen itt egy fényképes megerősítés, hogy kit is keressenek
azok az új és régi családok, akik érdeklődését felkelette a cserkészet.
Jó munkát!
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NYÁRI

Közeledő események és táborok

Biztosan mindannyian nagyon várjatok már az évkezdést,
kitöltöttétek a jelentkezési lapot, s szeretnétek mielőbb
megismerni a hozzátok hasonló családokat.
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REMÉL

Használjátok ki a remek lehetőséget, küldjétek el a
család
fényképét Bencének és figyeljétek a hirdetést az email
listán!

KÖZELGŐ PROGRAMOK - IDŐPONTOK
• Szeptember 10 - Évnyitó foglalkozás
Belmont, MA
• Szeptember 24 - Szülői értekezlet
Belmont, MA
• Október 1-2 - Sziget Tábor
Boston Harbor, MA
• Október 22- Október 23-i ünnepség &
Szüreti Mulatság
Maynard, MA
• Október 29 - Kiscserkész kirándulás
• November 5 - Őrsi Nap
Belmont, MA
• November 19 - Központi Cserkészbál, NJ
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Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok, vezetők!

A Boskola minden évben kiad és folyamatosan frissít egy fényképes
családi katalógust, hogy a közösség tagjai könnyebben
megismerhessék egymást. A legfrissebb változat elérhetősége csak
zárt körben, a boskola email listáján kerül meghirdetésre.
Friss családi fényképeket és helyreigazítási kérelmeket Béky
Bencének lehet küldeni a zsebkecske@gmail.com címre.
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2022
Szeptember
Szeptember
Október
Október
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December

10
24
8
15 *változás a kéthetes ciklusban
5
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3
17
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Április
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