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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 - tavaszi szám #61
A tavasz, a télhez hasonlóan ismét rengeteg programmal kecsegtetett, amikről ebben a számban
számolunk be.
Ez az időszak a zenés (Kodály Hétvége), verses (Szavalóverseny), ünneplős (Március 15, Anyák
Napja) és kirándulásos (Monadnock hegyi túra) programok ideje, amiket kiegészít a szokásos
Hagyományőrző Nap és az egész évet átölelő könyvtár rendezés. Ezekről a március-áprilismájus-i eseményekről adunk képes és írásos betekintőt a Boskola és a cserkészet életébe.
A nyár közeledtével bekerül az újságba egy tábori toborzó és egy beszámoló egy új magyar
iskoláról Hawaii-ban, ahol volt boskolás diákunk is önkénteskedik.
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

OVISOK A JÁTSZÓTÉREN
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Új magyar iskola Hawaii-ban

A legutóbbi Bogáncs Sári a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozójával fejeződött be. Ezt a számot pedig egy
új hétvégi magyar iskola bemutatásával kezdjük, amelyről volt boskolás diákunk, Rácz-Kozuma Hanna
számolt be nekünk. Hanna ősszel kezdte meg egyetemi tanulmányait Hawaii-ban, s a boskolás ballagási
esszéjében ezt írta:“Hawaii-ban nem hiszem, hogy t l sok magyarral fogok tal lkozni. Ha m gis lenn nek
magyarok Oahu sziget n, lehet, hogy be tudn nk ind tani egy kis magyar iskolát s cserk sz csapatot.” Bárcsak
mindenkinek így teljesülnének a kívánságai!
A hawaii magyarok lélekszáma Hawaii-ban körülbelül 700-1000 fő, amelyből körülbelül 200-an alkotják
a közösség aktív magját, használják anyanyelvüket. Ezek a magyar családok már évtizedek óta összejártak
kirándulni, piknikekre, koncertekre, de iskolát mindezidáig még nem alapítottak.
Amint annak idején a Boskola, az újonnan alakult iskola, a Hawaii Magyar Keiki Iskola, is kislétszámmal, 12
gyerekkel indult el, akik a tudásuk szintjéhez képest 3-4 fős csoportokra vannak osztva. Őket fedezte fel
Hanna, aki a fenti képen már az iskola igazgatójával, Törteli Ágnessel tartja a magyar zászlót, s aki a hawaii
magyar gyerekek örömére kamatoztathatja a cserkészetben megszerzett tudását.
A hawaii iskola tanárai, akárcsak a Boskola, fontosnak tartják, hogy az oktatáson kívül közösségi
élményt is nyújtsanak. Amint nálunk, itt is havonta két hétvégén zajlanak a foglalkozások. Gyakorlatias, de mégis
játékos tanmenet szerint kezdő és középhaladó gyerekekkel dolgoznak a tanárok.
Az iskola beindítása után a közösség tábort is szervezett április hónapra, ahol Hanna is fontos szerepet
kapott, s a jövőben szeretnék a gyerekektől az idősebb generációig mindenkit összehozni. Fontos tervük, hogy
szoros kapcsolatot építsenek ki a diaszpóra más iskoláival és cserkészcsapataival. Következő nagy céljuk, hogy
minden év tavaszán és őszén legyen egy közös diaszpóra tábor, ahol a hawaii magyar gyerekek barátokat
szerezhetnek más államokból.
Milyen érdekes is lenne egy Hawaii-ban tartott közös táborozás. A kapcsolat már megvan.
2022. május
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í

á
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Fotó: Rácz-Kozuma Hannától

Iskolatábor ízelítő és toborzó
Ha Hawaiiba még nem is, de Texasba már eljutott volt boskolásunk és cserkészvezetőnk, Gyurcsán Robi, aki az
ott zajló Diaszpóra Iskolatáborban segédkezett 2022. március 18-20 között.
A táborban 39 texasi fiatal és 15 önkéntes vezető vett részt. A tábor vezetői Texason kivül, Hollywood-ból,
Seattle-ből és Boston-ból érkeztek. Nagy élmény volt a tábor mindenki számára. Az alábbi pár kép, amelyeken
Robi látható bepillantást nyújt a tábor egy-két mozzanatába, s remélhetőleg kedvet csinál a nyári fillmore-i
iskolatáborhoz.

Kedves Cserkészbarátok!
A 2022-es 54. Iskolatábor július 2 – 16 között lesz megrendezve a járványügyi intézkedéseknek megfelelően.
Az iskolatáborba való jelentkezést megnyitottuk.
A táborba jelentkezést elektronikusan várjuk és kérjük, hogy mindenki csatolja az összes kért dokumentumot.
A táborozási feltételek változtatási jogát fenntartjuk a jelenlegi Covid helyzethez alkalmazkodva.
Az iskolatábor célja
Célunk magyar környezetet teremteni, amelyben külföldön élő, magyar származású, magyarul beszélő gyerekek testi és
lelki biztonságban magyar nyelvkészségüket fejlesztik. Az iskolatáborban a két hét alatt az 50 tanítási órán kívül magyar
nyelvű programokat, délutánonként szakköri foglalkozásokat, kirándulásokat és strandolási lehetőséget ajánlunk. Mindezt
kortárs közösségben, életkornak, nyelvismeretnek megfelelő csoportban, felkészült Kárpát-medencei, amerikai és kanadai
magyar tanárokkal, kiváló cserkészvezetőkkel végezzük. Ezek mind vidám nyaralássá varázsolják az iskolát.
Miért küldjük gyermekünket a Nyári Iskolába?
Magyar kultúráról magyarul tanulni.
•
Új barátokat szerezni, régieket megtartani.
•
Tudjon alkalmazkodni egy közösséghez, ahol része lehet egy csoportnak.
•
Jól érezze magát, mert játékra, játszótársra talál, akivel magyarul beszélhet.
•
Megismerni új népdalokat, néptáncokat.
•
A vasárnapokat szentmise, Istentisztelet teszi ünnepélyessé.
•
Minden 10 és 14 év közötti magyarul beszélő gyermeket szeretettel hívunk és várunk!
Bővebb tájékoztató: https://iskolatabor.org/ vagy látogass el a Facebook oldalunkra: https://www.facebook.com/
KMCSSZIskolatabor/
Jó Munkát! Siketné Holica Katalin

Fotók: Facebook
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Szavalóverseny - 2022. március 5. - Belmont, MA
A Kristóffy Iván Szavaló Emlékverseny Eredményhirdetése
Plymouth Congregational Church of Belmont
582 Pleasant St, Belmont, MA 02478
2022. március 5.
„Anyanyelv. Nem véletlen, hogy a világ népeinek nagy részénél a nyelv fogalmát és jelentését az anyához kötik. A születés
csodájához, az emberi test melegéhez, a szeretet mélységeihez, a hűséghez, a féltéshez, a befogadáshoz, a teremtéshez.
Az anyanyelv öröklött vagyonunk, sejtjeinkbe szövődő tulajdonunk, az anyanyelv egyenlő vállalt önmagunkkal.”
-

Dobos László

A Hungarian Society of Boston, a 2. sz. Bodnár Gábor cserkészcsapat, valamint a Boskola, minden
évben megrendezi azt a helyi szavalóversenyt, amelyre gyerekek és felnőttek egyaránt lelkesen készülődnek. Sajnos
a járvány nagy mértékben negatívan befolyásolta az elmúlt években ezeknek a versenyeknek a lebonyolítását. 2021ben a szavalóversenyt csak a beküldött videók megtekintésével tudtuk értékelni, ám az idén végre élőben tudtuk
meghallgatni a verselőket.
Kiknek szólt a verseny?
„MINDEN Boskolásnak, Cserkésznek, nem-Boskolásnak, Szülőnek, Nagyszülőnek, azaz mindenkinek, aki megtanul egy
verset és azt szeretné elszavalni.”
Az idén a nyilvános verseny mellett még egy másik nagy változást is bejelenthettünk: a helyi szavalóversenyt
2022-tól Kristóffy Ivánról neveztük el.
Ki volt Kristóffy Iván?
Iván az egyesület elnöke volt éveken keresztül. 1956-ban hagyta el Magyarországot
és rövid németországi tartózkodását követően 1960 -ban érkezett meg
Amerikába. Rövid idő alatt példakép lett az itteni magyarok körében, mert
szenvedélyesen hirdette a magyar hagyományokat és a szabadságszeretete mellett
rendszeresen támogatta a fiatal nemzedéket is. Az otthona olyan volt, mint egy
falumúzeum. A háza tele volt magyar tárgyakkal, faragott bútorokkal és gyönyörű
hímzésekkel. Amint belépett az ember az ajtón, mintha egy mesevilágba cseppent
volna be. Magyar ember volt, aki büszke volt a magyar és az erdélyi kultúrára, az
anyanyelvére és a gyökereire. Magyarságát mi sem bizonyította jobban, mint az,
hogy még a feleségét is, aki német származású volt, megtanította a magyar nyelvre.
Neve örökre fennmaradt az utókor számára a forradalom 30. évfordulója
tiszteletére felállított szoborral, amely mai napig ott áll Boston belvárosában, a
Liberty Square -en. Ennek a szabadságszobornak Iván volt a szorgalmazója. 1983ban létre hozott egy szobor-bizottságot, amelyben ő vállalta magára a szobor felállításával kapcsolatos
mindennemű tevékenység koordinálását. Fáradhatatlanul dolgozott, járta a környező épületeket, engedélyeket
kért, adományokat gyűjtött a munkálatokhoz és pályázatot írt ki a szobor megtervezéséhez. 1986 őszén készült el
a szobor és október 26-án adták át az alkotást ünnepélyes keretek között. A nagyszabású rendezvényt a Boston
belvárosában levő történelmi Faneuil Hallban megrendezett ünnepséggel tették még emlékezetesebbé. Hollósy
György szobrászművész alkotása azóta is emléket állít az 56-os magyarországi eseményeknek és Kristóffy Iván
tevékenységével pedig példát mutatott az utókornak.
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Fotó: https:// rstparish.org/wp/community-life/transylvanian-partnership/
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Szavalóverseny - 2022. március 5 - Belmont, MA

Fotók: Huszár Viktor, Polgár-Turcsányi Mariann
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Szavalóverseny - 2022. március 5 - Belmont
A célokról
A szavalóverseny célja mindig az, hogy a fiatalabb és idősebb résztvevők verstanulásukkal ápolják az
anyanyelvet, építsenek hidat a magyar és amerikai életük között, erősítsék magyar gyökereiket és fejlesszék
identitás-tudatukat egybeolvasztva a magyar nyelv szeretetével és a költészet ápolásával. Az, hogy minden
résztvevő megtanulja kifejezni magát szépen magyarul, azon a nyelven, amelyre a szüleik tanították, már maga
felbecsülhetetlen érték és dicséretes dolog. Ennek a szavalóversenynek talán az a legnagyobb érdeme, hogy
szorgalmazza a nyelv használatát. Az előadott versek pedig örömöt szereznek szülőknek, tanároknak és
cserkészvezetőknek egyaránt.

A verseny résztvevői, időpont és helyszín
A szavalóverseny két részből áll: az elődöntőből, amit mi házi versenynek hívunk és a két évente megrendezésre
kerülő körzeti döntőből, amin csak a 10 évnél idősebb cserkészek vehetnek részt. A házi versenyen minden
korosztály 5-től 99 éves korig részt vehet, de akár még 3-4 éveseket is szívesen meghallgatunk.
A házi megmérettetés az idén március 5-én Belmont, MA-ben a Plymouth Congregational Church épületében
volt. A jelentkezők külön korcsoportokban mérték össze a tudásukat. A 10 év alatti gyerekek a K-I. 5-6 évesek
csoportjában versenyezhettek, de az idén még egy 4 éves kisfiú is benevezett a versenybe. Itt a követelmény
minimum 8 verssor volt. A K-II. 7-9 évesek követelménye 2-4 versszak volt, és ebben a kategóriában 3 versenyző
vett részt. Ezek a gyerekek nem vesznek majd részt a körzeti versenyen, mivel még túl fiatalok, de ennek
ellenére nagy élvezettel tanulták meg a verseket.
A 10-12 év közötti gyerekek a Cserkész I. Korcsoportban versenyeztek. Itt szintén három versenyző vett részt.
A követelmény minimum 24 verssor volt és az ajánlott versek helyett ők is elmondhatták a kedvenc versüket. A
13-15 éveseknek minimum 28 verssorral kellett felkészülni. Itt két kislány szereplésének lehettünk a tanúi. A
16-20 évesek kategóriájában idén senki sem indult, ám a 21 év felettiek esetében három komoly versmondásnak
lehettünk a tanúi és a verseny végén még a közönség soraiból is jelentkezett egy vállalkozó szellemű apuka, aki a
helyszínen döntötte el, hogy ő is elmond egy költeményt a szép számban összesereglett nézőközönség örömére.
A verseny zsűrije öt tagú volt és az idén együtt hallgatták meg a kicsik versmondását a nagyokkal. A zsűri elnöke
ismét Baloghné Kovács Éva volt, aki immár 9 éve vesz részt a helyi és a körzeti szavalóversenyeken. Varga Emese
és Tarcsa Edit szintén évek óta értékelik a kicsik teljesítményét. Az idén két új taggal bővült a bizottság. Mátyás
Mónikával, aki a Boskola egyik önkéntes tanára és Traub Imolával, aki az iskola új könyvtárosa. A programot Dr.
Tóth Ildikó, cserkészvezető, a Boskola tanára vezette le.
A szavalatok elbírálásánál négy fontos kritériumot vettünk figyelembe: a fellépést, a verstudást, a kiejtést és a
vers átélését. Először a kicsik versmondását hallgattuk meg, majd ezt követően került sor a 10 év felettiek
versenyére. A verselők a teremben meghallgathatták társaik előadását, ami segíthette a saját versük még
magasabb színvonalú elmondását is. A kiértékeléshez minden zsűritag névre szóló pontozólapot használhatott és
a holtversenyt igyekeztük elkerülni. Az összesítés után a helyezettek sorrendjét az egyes kategóriákban az alábbi
táblázat foglalja össze.
Nagy élmény volt. Köszönjük a résztvevőknek a lelkes szavalatokat, a vendégeknek a részvételt
és a zsűrinek az igazságos elbírálást és a közös munkát.
Találkozunk a nagyokkal április 2-án New Yorkban és a kicsikkel és nagyokkal újra itt a helyi versenyen 2023-ban!
Addig is jó verselést kívánunk!
Baloghné Kovács Éva
A zsűri elnöke
2022. május

Szavalóverseny - 2022. március 5 - Belmont, MA
„Minden nagy költészet családias. A család tagjai az idegen számára jelentéktelen, érthetetlen adomákat mesélnek egy
kisgyerekről, aki hajdanában mindnyájunk ismerőse volt, emlékeznek valamire, amire az idegen nem emlékezhet és
elmosolyodnak.
Valami ilyesmihez hasonló a költészet. Nyelvünk szellemében él, melyben összeforradunk valamennyien, akármiféle
politikai hiten élünk. Nem dicsekszünk azzal, hogy hűek vagyunk ehhez a nyelvhez. Mi magunk vagyunk a hűség. Nem
állítjuk azt sem, hogy csak vele, általa, érette lélegzünk. Mi magunk vagyunk ez a nyelv. Vér vízzé válhat, pártot is üthet,
de ez a szellemi közösség megronthatatlan, elmozdíthatatlan.” ~ Kosztolányi Dezső

K-I. 5-6 évesek; K-II. 7-9 évesek I. 10-12 évesek; II. 13-15 évesek;
III. 16-20 évesek; IV. 21+ évesek; V. Szülők
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Március 15-re emlékeztünk

Fotók: Bognár Erzsébet, Polgár-Turcsányi Mariann, Huszár Viktor
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Március 15-re emlékeztünk
Fogarasi Miki gondolataiból válogatva…
Valahova nagyon siet velünk az idő. A napok fölsorakoznak, majd elszaladnak, azután már megint itt van az Újév, egy
újabb születésnap, egy évforduló. Ha így nézzük, ünnepeink kis fékek, amikkel lassíthatunk, jó esetben meg is állhatunk
ebben a nagy szaladásban. Kilépünk a megszokottból, elgondolkodunk, s talán kicsit nagyobb lélekkel látjuk ezt a világot.
Minden nemzetnek, így a magyarnak is megvannak a maga ünnepnapjai. Olyan jeles napok, amikor megáll az életünk és egy
pillanatra meglátjuk, kik vagyunk. Utat mutatnak: mi kapaszkodunk beléjük, az ünnep üzenete pedig farag, alakit minket.
Magyarságunk ünnepeinek állócsillaga: március 15.-e
Ma, 1848 tavaszi nagy ünnepének emlékére gyűltünk össze. Annak a március 15.-ének, aminek jövőre már 175. évfordulója
lesz. Így, egy rövid negyedszázadnyira leszünk csak a kerek 2oo. évtől. Megkérdezhetjük hát: mire gyermekeink, unokáink
addigra megemberesednek, vajon a 2oo év távlatából nekik is fog még világítani ez az állócsillag? Igazából, miért fontos ez a
nap nekünk ma és vajon mit fog nekik mondani akkor?
Valamit mondania kell ennek a történetnek a ma számára is. Ma azt kérdi tőlünk, hogy mi milyen vitézek vagyunk. Milyen
értékek és erkölcs mozgat bennünket? Hol van a mi belső zsinórmértékünk, az az iránytű, ami ebben a megzökkent
világban jó irányba, előre visz?
A cserkészvezetők között most gondolkozunk az egyik gyakran említett mondásunkon. Eszerint a cserkész emberebb
ember és magyarabb magyar. Sík Sándor írta ezt nekünk le, jó száz éve. Az emberebb embert felnevelni ma sem könnyű. Ti,
akik ma itt ültök a sorainkban, átmentetek az élet olyan helyzetein, amiben megálltátok ezt a próbát. Emberek voltatok és
emberek vagytok a nehézségekben ma is.
Szeretnénk most mi, cserkészek titeket is kérdezni. Mik a ti értékeitek, a legfontosabb vezérlő gondolataitok, amiket
átadnátok üzenetként a mai gyerekeknek? Ha ti lennétek 48/49 ifjúsága, mire buzdítanátok az utánatok jövőket? Itt van 20
felbélyegzett boríték, kérem, aki egy pár kérdésben erre válaszolna nekünk, az vigye el, írja meg, küldje el nekem, hogy
együtt nevelhessük a jövőt.
Minden kornak megvan a története és minden kor üzenni akar az utána jövőknek.
A mi dolgunk, hogy ne felejtsük el az elődöket, keressük elő az üzenetet, fordítsuk le a magunk idejére és cselekedjünk
annak értelmében.
Az 1848-as szabadságharc végül elbukott a túlerővel szemben. A jó, nagyon sokszor elbukott, de nem harc nélkül, feladva a
helyzetét, hanem kemény próba és minden erőből való küzdelem után. És idővel, feltűri az inge ujját, és újra nekilendül.
Így jöjjünk ki most mi is már a COVID és a többi válság idejéből, és induljunk előre ezen a tavaszon!
Ember vagyunk, a föld s az ég fia.
Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen,
S mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé,
Unatkozzunk s hitvány madár gyanánt
Posvány iszapját szopva éldegéljünk?
Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erőnk szerint a legnemesbekért.
Előttünk egy nemzetnek sorsa áll.
Ha azt kivíttuk a mély sülyedésből
S a szellemharcok tiszta sugaránál
Olyan magasra tettük, mint lehet,
Mondhatjuk, térvén őseink porához:
Köszönjük élet! áldomásidat,
Ez jó mulatság, férfi munka volt!
(Vörösmarty: Gondolatok a könyvtárban)
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Kalandozás a matyók földjén - Kodály hétvége - március 25-26

“A zene mindenkié…”
Kodály Zoltán szavaival nyílik immár 9. éve a népszerű Kodály hétvége körzeti cserkésztábor, aminek keretében egy-egy
tájegység viseletét, kézimunkáját, népszokásait, táncait, dalait és zenéjét igyekszünk megismerni. Ezt a jelszót éppen annyi
ideje használjuk, ami óta Fogarasi Miki körzeti parancsok. Senki számára nem okoz meglepetést tehát, hogy a jelszó mellett
ezalatt a 9 év alatt igen megerősödött a Bostont képviselő törzs. A 2022. Kodály hétvégén Tóth Ildikó felnőttcserkész
tanította a 10-11 éves korcsoportot, szokása szerint ötletes kézügyességi aktivitásokkal gazdagítva nemcsak saját korosztálya
anyagát, hanem az egész hétvégi programot. Rácz Lívia felnőttcserkész 12. évét töltötte be mint zenei vezető, amely szerepet
még Marshall Tamás körzeti parancsnok vezetése alatt vállalt el először. Gyurcsán Robi segédtiszt szervezte a 4 csoportban
mozgó logisztikailag bonyolult napirendet, biztosítva, hogy minden simán menjen és mindenkinek mindig meglegyen a helye.
Gyurcsán Krisztián kiscserkész segédtiszt töltötte be mindkét nap a végtelenül fárasztó napostiszt szerepet, amire jellemző
még a többnapos tábor utáni torokfájás és rekedtség. A bostoni csapatot továbbá képviselte Gyurcsán Feri cserkésztiszt
(törzs, beiratkozás, COVID felelős), Bruce Kozuma (elsősegély/mentés), Fűrész Gergő (média), Schneider Réka és RáczKozuma Emma (őrsvezetők), Denecke-Spakovsky Simon (cserkész) és Félix (kiscserkész). Nem utolsósorban velünk tartott
Chuck Claus, az Arlington, Massachusetts-i Lesley Ellis iskola fizika-matematika-zenetanára, aki tiszteletbeli magyar lett,
amikor 6 évvel ezelőtt hozta először Kodály hétvégére rengeteg vicces és pedagógiailag értékes ötletét.
2022-ben másodszor futottak neki a szervezők a palóc-matyó témának, ugyanis 2021-ben került volna rá sor, de akkor a
világjárvány miatt csak virtuálisan zajlott a muzsikálás. Bár az 5 csapatból együttműködő cserkészek online is dicséretre méltó
munkát végeztek (az eredményt itt lehet megtekinteni : https://vimeo.com/505215757), mégis úgy döntöttünk, hogy érdemes
a témát megismételni személyesen is. A hagyományos januári időpont nem bizonyult szerencsésnek az akkor tomboló
omicron variáns miatt, de a vezetőség nem adta fel. Megtaláltuk az egyetlen szabad hétvégét a körzeti naptárban és
átszerveztük a Kodály hétvégét március végére. Az erősen aeroszolrészecske termelő aktivitásokkal továbbra is vigyáztunk:
furulyázás nem volt egyáltalán, komolyabb éneklés csak maszkban. Helyette készítettek a kiscserkészek és cserkészek
egyszerű hangszereket, ostorokat, párnácskákat. Égettek, faragtak, varrtak, hímeztek. A kibővített táncprogramot clevelandi
vendégek Tihanyi Laci és Pigniczky Enese vezették gyönyörű matyó viseletben, míg a zeneoktatás kizárólag pengetős és
ütőhangszereken folyt. Még a legkisebb kicserkészek is sikeresen megtanultak citerázni, és az amerikai zenetanár által hozott
különféle méretű vödrökön dobolt Kodály ritmusgyakorlat a hétvége egyik fénypontjának bizonyult.
Fűrész Gergő médiás szerepben egész nap fáradhatatlanul fotózott és videózott, majd egész éjjel készítette a vasárnapi
bemutatóra ezt a 9-perces videó összefoglalót: https://www.youtube.com/watch?v=clyNQ3ibR6I, ami remek bepillantást
nyújt a tábor élményeibe. Jövőre, irány: Erdély. Tartsatok velünk!
Rácz Lívia
2022. május

Kodály hétvége - 2022. március 25-26 - New Brunswick, NJ

Fotók : Rácz Lívia, Rozs Ildikó
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Hagyományőrző Nap - 2022. április 9 - Belmont, MA
Több, mint tíz éve indult közösségünkben a "Hagyományőrző Nap" program. A mai napig célunk a magyar
hagyományok, régi mesterségek, magyar gasztronómia bemutatása. Az első évben kizárólag a Boskolába,
cserkészetbe járó gyerekeket, családokat hívtuk. A nagy érdeklődésre való tekintettel a későbbiekben már a
Boston környékén élők és más nemzetiségű közösségek körében is hirdettük a programot. Az elmúlt évekre
sikerült egyre több magas színvonalú előadót, művészt, tanító mestert, lelkes közösségi segítőt bevonnunk a
szervezésbe és az esemény lebonyolításába.
A Covid helyzetre való tekintettel az idei Hagyományőrző Napot ismét zártkörű programként tudtuk csak
meghirdetni. Sokunknak hiányzott a megszokott nagy tömeg, nyüzsgés, de így is szép számmal, sok kedves segítő
szülővel, nagyszülővel, tanárral tudtunk együtt ünnepelni.
Sokféle kézműves foglalkozással (gyerek asztal, szövés, tojásberzselés, tojásdíszítés más technikákkal, méhviasz
gyertya készítés, körmönfonás, mézeskalács díszítés, nemezelés), húsvéti kalácsfonással, hangszer -és
táncbemutatóval, táncházzal, énektanítással, tanár-diák mesejátékkal és a cserkészek húsvéti locsoló bemutatójával
vártuk az érdeklődőket.
Aznap mindenki örömmel, élményekkel feltöltődve, kicsit már Húsvétra hangolódva tért haza.
Varga Emese

Mesejáték - előadás - Hangszer bemutató - Heller Anicet, tekerőlant művész - Táncbemutató - Sóti Sára és Sóti Gyuszi

Vidó Vera, Zöllei Lilla, Gyurcsán Ferenc

Hagyományőrző Nap - 2022. április 9 - Belmont, MA

Kalácsfonás- Zelenkáné Tóth Éva - Mézeskalács díszítés - Turek Mónika - Nemezelés - Méhviasz gyertyadíszek - Szövés

Tojásberzselés, tojásdekorálás lctollal - Fakanál babák - Húsvéti locsolás bemutatása

fi

Fotók :Vidó Vera, Zöllei Lilla, Gyurcsán Ferenc
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Könyvtár - március 27, április 2, április 9
📚 A március 27-i hétvégén három ügyes kezű apuka, Cserny András, Huszár Viktor és Martin
Tamás beépítették az új könyvtárpolcokat. Ezzel lehetőség nyílt valamelyest kiüríteni a pincében a
polcokat, s így helyet szabadítani fel az osztályok dobozainak.

📦 Április 2-án a könyvek vándorútra indultak, s a pincéből és az ideiglenesen elhelyezett polcokról
az új polcokra költöztek, új könyvtárosunk, Imola és a neki segítő Lajos apuka közreműködésével.

🗃 Április 9-re a gyerekkönyvek már a helyükön várták az érdeklődőket; a sok-sok helyhiány miatt
elhelyezésre nem kerülhető könyv pedig várja, hogy új gazdára találjon a közelgő könyvvásárok során.

Fotók: Huszár Viktor
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A költészet napja - április 11
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április
11-én József Attila születésnapján ünneplik. Ebből az
alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és versenyekkel
tisztelegnek a magyar líra előtt.

A rengeteg gyönyörű és elgondolkodtató vers közül legyen itt most
kettő, amelyek valamelyest a világban zajló jelen eseményekhez
kötődnek.
Móra Ferenc: Esti imádság
A háborús gyermekszobában
Ki fényesebb vagy, mint a csillagok
S oly nagy, amilyen kicsi én vagyok,
Én nem tudom, mi az a háború,
De látom, hogy mindenki szomorú.
A katonák dolgát se értem én,
Csak a könyűt édes szülőm szemén
És reszketek, mint a fiókmadár –
Uram, a háborút parancsold vissza már!
Hogy miért bocsájtottad szabadon,
Szent akaratod én nem kutatom –
De ládd, azóta meghalt a derű,
A kenyerünknek íze keserű,
Még a kakas-szós hajnal is setét,
Hallgatni félek este a mesét,
Álmomba mindig ég a babavár –
Uram, a háborút parancsold vissza már!
Térdelve kérlek, szóm zokon ne vedd,
Hisz hogy szállhassak pörbe én veled:
De fű, de fa, de sok madárhalott,
Jó isten, téged mivel bánthatott?
S örömed abba néked lehet-e,
Hogy árvával van a világ tele,
Ki azt se tudja, hogy ő árva már? –
Uram, a háborút parancsold vissza már!
Ki ott villámlasz a kardok hegyén,
Mint a nagyoktól sokszor hallom én,
Az emberszívbe költözz már bele –
Az istennek csak ott lehet helye.
Nőjjön virág a holtak sírjain,
Az élőnek ne légyen élte kín,
Áldva nézzen föl rád a földhatár –
Uram, a háborút parancsold vissza már!

Heltai Jenő: Szabadság
Tudd meg : szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gyűlölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.
Tudd meg : szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fertőzi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, hű becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.
Nem nézi azt, hogy tetszetős-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e őse,
Nem bámul görnyedőn a kutyabőrre
S embernek nézi azt is aki pőre.
Tudd meg : szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,
Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal,
Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És győzi szívvel, győzi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van
ökle....
Szabad akar maradni mindörökre.

Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelműen, ingyen ajkadra ne vedd !
Tudd meg : szabad csak az,
Aki oly áhítattal mondja ki,
Mint Istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a
holnap.
Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába őrzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak, és élni mernek érte.
De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,
S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb akarsz lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,
Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.
Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy.
2022. május

Anyák napja - 2022. május 7 - Belmont, MA
Lackfi János
MINDENNAPI ANYÁK NAPJA
Bárki könnyen beláthatja,
Minden nap az anyák napja.
Ezer kérdés vizet áraszt,
Anya tudja csak a választ.
A kabátom, Anya, hol van?
Kimostam, kiakasztottam!
Anyukám, az uzsi hol van?
Bepakoltam: a tatyódban.
Papucsom meg sehol sincsen.
Ágyad alatt nézd meg, kincsem!
Suli-csekkek meg a bérlet?
Konyhaasztal, ahogy kérted!
Az a gyógyszer, Anya, hol van?
Fenn a polcon, fadobozban!
Anya, felvarrod a gombom?
Hozd a cérnát, majd megoldom!

Melyik szerszámot
tudjátok megnevezni?

Anya, töltőm? Anya, tollam?
A kocsimban, a fiókban.
Anya, ingem? Anya, csizmám
Kivasaljam? Kipucolnám!
Anya, eljössz ugye, értem?
A belem lóg! Na, ha kérem...
Anya, hallgasd meg a verset!
Anya drukkolj, hogy ma nyerjek!
Anya, délben van a tézé!
Anya, hazaugrom pénzért!
Ugye, tortát ma varázsolsz?
Szerelem van, de halálos!
Kevés egy nap anyanapnak,
Mikor ők virágot kapnak.
Legalább a lottón nyerjek:
Viszek egy virágoskertet!

Fotó: Rácz Lívia, Zöllei Lilla
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Anyák napja - 2022. május 7 - Belmont, MA

Korábbi kedves szokásunkat felelevenítve

Melyik szerszámot
tudjátok megnevezni?

🥯🥐🍔🌭🥪🫔🌮🥯🥐🍔🌭🥪🫔
ÚJRA MEGHIRDETTÜK AZ ANYÁK NAPI
SZENDVICSVERSENYT!
🥯🥐🍔🌭🥪🫔🌮🥯🥐🍔🌭🥪🫔
Kivételesen nem a mamák készítették a finomságokat, hanem
a gyerekek az apukák segítségével. A résztvevők egy tálca
szendviccsel nevezhettek, s az édesanyák szavazatai alapján
Rácz-Kozuma Emma nyerte meg a versenyt. Az anyák napi
műsor után el is fogyasztottuk a remekműveket.

Fotó: Rácz Lívia, Zöllei Lilla
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Cserkész kirándulás - 2022. május 14-15 - Mt. Monadnock, NH
Négy leköszönő
őrsvezető, BeacomDömötör Ilona, Boyle
Ádám, Gyuris Eszter és
Olland Gabriel remek
időt fogtak ki május
idusán egy utolsó közös
portyára a new
hampshire-i Mt.
Monadnock sikeres
meghódítására.
Erről ad tanúságot e kép
riport.

Nekem nagyon élvezetes
volt a kirándulás, kb 3
óráig tartott felmászni, de
sokat álltunk meg, mert
látni akartuk a
naplementét a tetejéről.
Végülis túl korán
érkeztünk és nem akartuk
megvárni. Másfél óráig
tartott lemászni.
Kirándulás mellet úsztunk
és főztünk sokat.
Gabriel

Fotók: Boyle Ádám, Olland Gabriel
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Könyv- és adok-veszek vásár + szülői értekezlet - 2022. május 21
Négy alkalommal vártuk tagjainkat a
Kincskereső Könyvtár által szervezett
könyvvásárra. Nagyon sok magyar nyelvű
adománykönyv érkezett hozzánk az
utóbbi évek alatt a Boskola és a Magyar
Egyesület tagjaitól. Mivel a könyvtár
kapacitása véges és sajnos minden
könyvet nem tudunk befogadni, ezért a
fennmaradó könyvekből csináltunk
adomány alapú "könyvvásárt". A tagok
nagylelkű adományaiból kb $430 jött
össze, amit az ifjúsági könyvtár
modernizálására és feltöltésére fogunk
használni.
A szülői értekezlet alkalmával egy AdokVeszek Vásár-t is szerveztünk. Boskolás
családok hozták el kinőtt, de még jó
állapotú ruháikat, mások számára még
érdekes játékokat, kirakókat,
társasjátékokat. Sok dolog új, szerető
gazdára talált.
A könyv- és adok-veszek vásár
szünetében, lehetőség volt meghallgatni a
Boskola és a Cserkészet legújabb híreit,
időpontjait, elkövetkező rendezvényeit és
még sok érdekes információt!
Áttekintettük a Boskola anyagi helyzetét,
ismertettük a jövő évi dátumokat, s
örömmel nyugtáztuk, hogy az új
helyszínen milyen sok sikeres programot
sikerült szerveznünk mind a
cserkészekkel együtt.
Megköszöntük Halácsy Béla munkáját, aki
a COVID alatti szabályok mellett és a
tavalyi költözés alatt vezette a csapatot, s
most 4 év szolgálat után átadta a
csapatparancsnokságot Fogarasi Mikinek.
Bála ősztől a csapat regős programjának
beindításán fog szorgoskodni.
Miki pedig visszatér korábbi csapatához.

Fotók: Huszár Viktor
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Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok,
vezetők!
Hamarosan vége ennek az iskolaévnek, s a vírushelyzet
jelentős enyhülése lehetővé teszi az utazást, táborozást a
közelgő nyári szünetben.
Nézzétek át, milyen táborok várnak a gyerekekre itt, s
jelentkezzetek minél többre! Ha pedig hazautaztok,
élvezzétek, hogy körülöttetek mindenki magyarul beszél!

Vigyázzatok magatokra és másokra!

KÖZELGŐ PROGRAMOK - IDŐPONTOK
• Június 4 - Évzáró
Belmont, MA
• Június 10-12 - Kiscserkész nyári tábor
West Townsend, MA
• Június 25-29 - Nagycserkész nyári tábor
Umbagog Lake, NH-ME
• Július 2- július 16 - Nyári Iskolatábor
Fillmore, NY
• Július 28- augusztus 7 - Vezetőképző tábor
Fillmore, NY
• Augusztus 18- augusztus 21 - Kiscserkész
Tanyázás
Hereford, PA
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