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A 2. sz. Bodnár Gábor cs.cs. és a Boskola közös hírlevele
2022 - téli szám #60
A sikeres őszi kezdés után ebben a téli számban, amely december-január-február hónapok
programjairól számol be, is dicséret illeti a közösséget.
Volt ezekben a hónapokban pakolás, költözés, építés, ünneplés, kirándulás - mind-mind a
boskolás és cserkész szülők, tanárok és vezetők lelkes munkájának köszönhetően.
Nézzétek meg, olvassátok el, hogy jött el a Mikulás, miként sikerült a vírus ellenére megoldani a
közös karácsonyi ünneplést, vagy éppen a farsangot! Kiderül az is, mi mindent kell elhelyezni,
beszerezni, elpakolni, hogy az új helyszín új otthonná váljon.
Tél lévén, ráadásul new englandi tél lévén nem maradhat ki a havas beszámoló és a téli kirándulás
sem.
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

BUSÓK A FARSANGON
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Raktárkészlet leltározás - 2021.december 4
Új tanév, új helyszín, új vezetőség, új lehetőség a változásra.
Ahhoz, hogy tudni lehessen, min lehet változtatni, azzal is tisztában kell lenni, hogy mik adottak.
Az új helyszín lehetőségeiről és korlátjairól már kialakult egyfajta elképzelés, de hogy milyen tárgyak, eszközök
gyűltek össze az évek során a Boskola tulajdonában és használhatók fel az új környezetben addig nem derülhetett
ki, míg egy lelkes csapat magára nem vállalta, hogy átvizsgálja az egyesület raktárának tartalmát.
Ez december 4-én történt meg, amikor a raktárból el- majd selejtezés és leltározás után visszakerült a
már feltérképezett és továbbra is használható tárgyak nagy része. Egyes eszközöknek, játékoknak és könyveknek
sikerült már a templomban is helyet találni, s remélhetőleg további közös munkával elhelyezésre kerül majd
minden szükséges boskolás és cserkész eszköz.

Köszönet a segítőknek a szorgos munkáért !

Fotók: Huszár Viktor
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Mikulás - 2021.december 5

Hát, nem minden gyereknek adatik meg, hogy egy szánon repülő Mikulással találkozzon világjárvány idején!
Ilyen is csak a Massachusettsi Magyar Egyesület segítségével lehetséges. Ők nem ismernek lehetetlent, s
megoldják, hogy azok a gyerekek, akik szeretnének a Mikulás bácsival találkozni, ne csalódjanak.
Most is így történt, s 42 család érkezett a szorgos kezek által előkészített helyszínre, ahol a Mikulástól átvehették
a megérdemelt ajándékcsomagjaikat.
Köszönet illeti az esemény szervezőit a remek programért.

Fotók: Bói Tünde, Gyuris Viktor

2022. február

Karácsony - 2021. december 18

Szuper volt együtt ünnepelnünk az
utolsó karácsony előtti szombaton!
Nagyon örülök, hogy a sok bezártság
után sikerült egy meghitt és
személyes karácsonyi ünnepséget
szervezni a családoknak. Remekül
sikerült minden, amit elterveztünk, a
gimisek betlehemezése, a fa díszítés, a
közös éneklés, a cserkészek
bábelőadása és pásztorjátéka és a
filmvetítések is. Ha jól láttam a
gyerekek és a családok is nagyon
élvezték! Köszönöm szépen
mindenkinek a sok segítséget!
Huszár Viktor

Fotók: Bognár Erzsébet, Huszár Viktor, Polgár-Turcsányi Mariann
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Karácsony - 2021. december 18
A betlehemező gimnazisták csapata

Bábelőadás cserkész őrsvezetők által

A cserkészvezetők betlehemezése

Jótékonysági süteményvásár a cserkészek javára

Fotók: Bognár Erzsébet, Huszár Viktor, Polgár-Turcsányi Mariann
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Az első hó - 2022. január 8

Nagy örömmel és lelkesedéssel várták a cserkészek a délutáni foglalkozást, amikor végre a szabadban
alkothatták meg a képen látható műveiket. Bár a hó nem volt hóember építésre alkalmas, azért
készültek bemutatásra alkotások. Az esemény helyszínét Boyle Ádám örökítette meg drón
kamerájával.

Fotók: Tóth Ildi, Fogarasi Miki, Boyle Ádám
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Polcépítés - 2022. január 8

A csapatban a 21-22-es cserkészévben megjelent egy új segítő: a neve, András az Ácsmester vagy András
Mester, az ács.
Az a lényeg, hogy kézimunka (főleg famunka) elvégzésébe vezeti be a cserkészeket, hogy ezzel is
gyakorlatiasabb legyen a cserkészetünk.
A Boskola, mint tudod, már hosszú ideje rendelkezik egy szép könyvgyűjteménnyel, ami mint Kincskereső
kölcsönkönyvtár működik. Ennek a Follen templomban is (Yoyo papája és a Fodor szülők gondos munkája
alapján), majd a Sacred Heart templomban (Mezei Mátyás és felesége, Laura szolgálata alapján) is jó helye
volt és aktívan ment a kölcsönzés és az időnkénti könyvvásár.
Az új helyünkön új könyvespolcokra van szükség, hogy a nagy létszámú könyvanyag legalább egy kis részét
használni tudjuk. Ebben segít az ácsmester és a cserkészek közös munkája. Az egyik polcot,
cserkésztársunktól és a belmonti templom egyik gondnokától, Hatvany Karcsitól (Charles) kaptuk, amit
András szerelt össze (egyedül vagy a cserkészekkel???😉 )
Fogarasi Miki

Fotók: Huszár Viktor
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Kodály hétvége - elnapolva
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Könyvtár költöztetés - 2022. január 15

Mint tudjátok a lexingtoni SHP-ből való kiköltözésünk
miatt szükségessé vált a Kincskereső Könyvtárunk
kiköltöztetése is. A gyermek és ifjúsági könyveket
Traub Imola és Hatvany Károly segítségével már
áthordtuk az új, belmonti helyszínre. Helyszűke miatt
azonban a felnőtt könyveink nem férnek ott el. Az
SHP a maradék mielőbbi kiköltöztetését kérte, ezért,
addig is amíg találunk egy végleges helyet a
könyvtárunknak, a felnőtt könyveket átköltöztettük
Mátyás Mónika pincéjébe megőrzésre. (Köszönjük
Mónika a felajánlást!).
A könyvtár 📚 második felének az
"átköltöztetése" (értsd raktározása... ), egy a rekord
hidegre 🥶 fittyet hányó lelkes kis csapat
segítségével, sikeresen megtörtént! 🎉
Köszönjük szépen a segítőknek a sok munkát!
Traub Imolának a sok lelkes dobozolást és
rendszerezést. A Bogdán családnak (Lujzi is komoly
segítség volt!), Mátyás Mónikának, Gyurcsán Robinak
és Bálint Gergelynek pedig a költöztetés
lebonyolítását.
Köszönjük a további jelentkezők jelentkezését is,
szerencsére (éppenhogy) de minden befért az öt
autóba.
Huszár Viktor

Fotók : Huszár Viktor
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A magyar kultúra napja - január 22
A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a
kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le
Szatmárcsekén a Himnusz kéziratát.
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Himnusz kéziratát egy nagyobb kéziratcsomag
részeként, amelybe a költő folyamatosan másolta be verseit, nem végleges változatokat, hanem
tisztázatokat, amelyekben néhol javítások is vannak.
A csomag valamikor az 1830-as évek végén eltűnt, és megkezdte több mint száz évig tartó lappangó
útját. Kölcsey 1838-ban bekövetkezett halála után a Magyar Tudományos Akadémia tárgyalásokat
kezdett a kéziratok megvásárlásáról. Kölcsey ugyanis unokaöccsére, a Parainesis Kölcsey Kálmánjára
hagyta kéziratainak jelentős részét. A kéziratcsomag végül nem lett az Akadémia tulajdona, de másé
sem, a család tulajdonában maradt, és különböző leszármazások, öröklődés folytán végül a
kéziratcsomagot 1946 decemberében az Országos Széchényi Könyvtár vásárolta meg, sőt azóta
további kisebb kéziratcsomag részeket is, amelyeket külön jelzet alatt, külön őriznek, de filológiailag
pontosan rekonstruálható, hogy valaha ezek is a nagy kéziratcsomagban voltak.
Kölcsey két lapra írta a Himnuszt. A sérülés, amely mindkét fólión látszik, nem lángégés, hanem
úgynevezett tintamarás. Nem Kölcsey tintája okozhatta, az Országos Széchényi Könyvtár restaurátor
szakembereinek véleménye szerint savas tinta ömlött a papír szélére.

Tudtátok, hogy a Himnusz kézirata rajta van az útlevelünkön is? Ki találja meg?!
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Az asztalos munka folytatódik - 2022. január 22

Melyik szerszámot
tudjátok megnevezni?

Fotó: Tóth Ildikó

A január 22-i cserkészet foglalkozáson Cserny András,
ácsmester vezetésével célbadobós játékot készítettek a
gyerekek, amit még az 5 évesek is ügyesen megcsináltak.
Remek program volt! Lesz folytatása is!
A foglalkozáson a kb. 20 cserkész (még a legkisebbek is!!!)
egy-egy kis játékot szögezett magának össze
(korongdobáló), kis fadarabokból, amikhez a Home Depot
direkt gyerekeknek szánt csomagjait használtuk, amiket
András hozott nekünk. Egyben kis gyerekméretű
szerszámokat is vett, amiket majd a csapat fog használni
további kis és nagyobb projectek esetén. Tervbe van véve
pl., hogy tavasszal felállítjuk azt a nagy zászlórudat, amit
karácsonyra hozott a csapatnak a Jézuska, ez is majd
András Mester irányításával történik. :-)
Tóth Ildikó, Fogarasi Miki
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Nor’easter után a házból kimozdulva - 2022. január 29

Fotók: Fogarasi Miki, Perge János, Olland Gabriel,Vámos István, Traub Imola, Bognár Erzsébet, Polgár-Turcsányi Mariann
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Medve monda - február 2
Február másodikához, Gyertyaszentelő napjához több szokás is tartozik. Ezen a napon szentelik meg a
szentmiséken az erre szánt gyertyákat. Ehhez a naphoz a fenti keresztény ünnep mellett számos néphiedelem is
kötődik: Ekkor osztották a papok a "Balázs-áldást", mely minden torokbetegségtől megvédte az áldást kérőt.
Úgy vélték, hogyha február másodikán jó idő van, akkor későn tavaszodik. Ahogy a mondás is tartja:
„Gyertyaszentelőkor inkább a farkas ordítson be az ablakon, minthogy a Nap süssön".
A másik, legismertebb néphagyomány szerint, ha február 2-án a medve előjön a barlangjából és meglátja az
árnyékát (azaz napsütéses idő van), akkor visszabújik még téli álmot aludni, mert még hideg jöhet. De ha borús
felhők takarják az eget, az a maci számára azt jelenti, hogy már lassan vége a télnek.
E népi hiedelem gyökere Erdélybe vezet vissza és onnan is tovább Jókai Mórhoz, mert egyes nézetek szerint a
„Nagy Mesemondó" fantáziájában, pontosabban az „Az új földesúr" című regényében született meg az időjós
medve alakja, melyben így ír:
„Van aztán egy napja a télnek, aminek
gyertyaszentelő a neve. Miről tudja meg a medve e
nap feltűnését a naptárban, az még a
természetbúvárok fölfedezésére váró titok. Elég az
hozzá, hogy gyertyaszentelő napján a medve
elhagyja odúját, kijön széttekinteni a világban. Azt
nézi, milyen idő van! Ha azt látja, hogy szép
napfényes idő van, a hó olvad, az ég tavaszkék,
ostoba cinkék elhamarkodott himnuszokat
cincognak a képzelt tavasznak, s lombnak nézik a
fán a fagyöngyöt, pedig lép lesz abból, melyen ők
megulgulnak; ha lágy, hízelgő szellők lengedeznek,
akkor a medve - visszamegy odújába, pihent
oldalára fekszik; talpa közé dugja az orrát, s még
negyven napot aluszik tovább; - mert ez még csak
a tél kacérkodása; mint a régi rendszer
minisztériuma szabadelvű program mellett.
Ha azonban gyertyaszentelő napján azt látja a medve, hogy rút, zimankós förmeteg van; hordja a szél a
hópelyhet, csikorognak a fák sudarai, s a lóbált száraz ágon ugyancsak károg a fekete varjúsereg, mintha
mondaná: reszkessetek, sohasem lesz többet nyár; a tél megígérte nekünk, hogy mármost örökké fog tartani; mi
kivettük árendába a szelet, fújatjuk, amíg nekünk tetszik; a nap megvénült, nincs többé semmi ereje, elfelejtkezett
rólatok! Kár várnotok! - Ha jégcsap hull a fenyők zúzmarázos szakálláról; ha a farkas ordít az erdő mélyén: akkor
a medve megrázza bundáját, megtörli szemeit és kinn marad; nem megy vissza többet odújába, hanem nekiindul
elszánt jókedvvel az erdőnek. Mert a medve tudja azt jól, hogy a tél most adja ki utolsó mérgét. Csak hadd
fújjon, hadd havazzon, hadd dörömböljön: minél jobban erőlteti haragját, annál hamarább vége lesz. S a
medvének mindig igaza van."
(Forrás: felsofokon.hu)
http://old.mta.hu/x_osztaly_hirei/februar-2-medve-monda-129223
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Farsang
„Felkötjük a farsang farkát” – mondták még jó ötven éve is az emberek, ha a
farsangi időszakban meglátogatták a rokonokat, barátokat, ismerősöket, vagy
szórakozni indultak. Farsang idején különböző szokásokkal, látványos
eseményekkel próbálták elűzni a zord telet, de nézzük csak, mik a legfontosabb
magyar farsangi szokások!
Már az ókori népekre is jellemző volt, hogy a tél végét és a tavasz kezdetét nagy ünnepélyekkel köszöntötték, ilyenkor
szívesen bújtak különféle maskarákba. A kereszténység elterjedésével azonban Európában az ilyen típusú szokások szinte
teljesen eltűntek, és csak jóval később, a középkor végétől jelentek meg újra. Miután az egyház az ősi pogány ünnepet
keresztény tartalommal töltötte meg, a farsang népszerűsége megállíthatatlanul nőtt, ennek köszönhetően számos olyan
tradíció, hiedelem alakult ki, amelyek közül több ma is népszerű.
A farsangi szokások az ünnepi időszak végére, „farsang farkára” összpontosulnak: a világ számos városában ekkor rendezik
meg a híres parádékat, például a riói, vagy a velencei karnevált, Magyarországon pedig erre az időszakra esik a leghíresebb
farsangi hagyomány a mohácsi busójárás.
Magyar farsangi tradíciók
A magyar farsangi szokások zöme néphagyományokra épül, elsősorban német eredetű tradíciókra. Mint minden jeles
ünnephez, a farsanghoz is szervesen hozzátartoztak a jókívánságmondó és adománygyűjtő szokások. Ezekkel a
farsangköszöntőkkel igyekeztek az emberek biztosítani a következő évre a jó termést, a szerencsét és az állatok
egészségét. A mondókák, illetve a hozzá köthető szokások területenként eltérőek lehettek: néhány helyen a fiatalok
jártak házról-házra, máshol a lepedőbe, medvebőrbe öltözött felnőtteket várták kolbásszal, szalonnával vagy farsangi
fánkkal. Sajómercsén például a fiatal fiúk egy nyárssal a kezükben kopogtattak be az ajtókon, majd elszavalták ezt a
mondókát:
Óh, óh farsang kedves idő
Elmúlt már az óesztendő,
Ez újban is vigadjanak,
Ha nem adnak szalonnát,
Farkas hordja a disznát,
Ha nem adnak tojáskát,
Girind (= görény) hordja a tyúkját.
A mondókák mellett a dramatikus játékok, valamint a maszkos-jelmezes felvonulások is elterjedtek országszerte. A
halottas játékoknak, temetési paródiáknak különös jelentőségük volt a farsangi időszak végén, hiszen összekapcsolódtak a
tél temetésével. Húshagyó kedden sok helyen szalmabábut (kiszét) vagy koporsót égettek, ezzel jelképesen is lezárták a
farsangot. Természetesen a maskarák és a hozzájuk kötődő szokások tájegységenként nagyon eltérők: a Csallóközben élő
legények például csoportosan járták az utcákat, női ruhát viseltek, katonának, koldusnak vagy menyasszonynak öltöztek. A
fejükre harisnyát húztak, vagy bekormozták, belisztezték az arcukat. A házaknál nagy felfordulást csaptak, és közben egy
kis ételt is próbáltak elcsenni a lakóktól.
Világörökségi értékünk: a mohácsi busójárás
Ha a farsangi alakoskodásokról van szó, sokunknak a mohácsi sokácok busójárása jut rögtön az eszébe. Ez a mulatság
régen farsangvasárnap reggelétől húshagyókedd estéjéig tartott, de az érdeklődők népes tábora miatt már 3 nappal
korábban, csütörtöktől elkezdődnek a programok, idén ez február 24-re esik. Ilyenkor tartják a kisfarsangot, amikor a
Jankelék, a „busónövendékek", beöltözve járják a várost, és riogatják a járókelőket. Maga a felvonulás farsangvasárnap,
február 27-én zajlik. Ezen a napon a felejthetetlen látványról akár több mint ezer télűző, jellegzetes fa álarcot öltő,
birkabőrbe bújt felvonuló is gondoskodhat, hiszen rengeteg turista érkezik a kisvárosba. Az egyik legkedveltebb program
az esti máglyagyújtás: a főtér közepén egy hatalmas, ház méretű máglyát lobbantanak lángra, hogy a busók és a vendégek
körbetáncolják azt, miközben a hangos zenét időnként megtöri a török korabeli ágyúk hangja. Ez a különleges tradíció
2009-óta az UNESCO Emberiség Szellemi Kulturális Örökség reprezentatív listáján is szerepel.
Forrás: https://csodasmagyarorszag.hu/cikkek/farsang
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Farsang - 2022. február 5 - Belmont

Fotók: Bognár Erzsébet, Hesterman Zita, Huszár Viktor
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Cserkész kirándulás - 2022. február 12- Boxborough, MA

Szilágyi Örzsébet Levelét megírta… cserkész csapatunk apraja-nagyja (azaz cserkészek és kiscserkészek
egyaránt) pediglen rögvest segítségére is sietett, miután meghallottuk, hogy Örzsébet kedves gyermekét,
Mátyást, elrabolta V. László király és Prága várbörtönébe börtönözte, reményei szerint életfogytiglanságig,
mert hát nem igen akaródzott neki Mátyást a magyar királyi trónra engedni. Mi az, hogy meghallottuk! A
szemünk előtt peregtek le az események, a zászlófelvonás közepette vitte el V. László király az ifjú
nagyreménységű Mátyást!
A szóban forgó Örzsébet által íródott levél aztán kis bonyodalmat is okozott. Szépen elkészítettünk mindent,
ami az ifjú Mátyásnak kellhet a dohos börtönében: gyertyát készítettünk, amivel tud világítani, kenyeret is
csomagoltunk a kis csomagba, na és főképpen egy levelet is írtunk neki. A levélküldés viszont egy nagyon
fontos dolog, úgyhogy versengtek is cserkészeink, hogy kit bízzon meg Örzsébet asszonyság levele elvitelével.
NA DE! Mikor már éppen oda akarta adni a levelet a legügyesebb és leggyorsabb cserkésznek, hipp-hopp ott
termett egy fekete holló, kicsente kezéből a levelet és illa berek, nádak, erek, el is reppent az a holló a
levéllel!
De milyen szerencse, a holló pont Prága városába reppent, és hozott is vissza levelet Mátyás úrfitól, amiben
megírattatott, hogy mikor tudnánk kiszabadítani várfogságából – persze ezt titkosan írta, nehogy mások
tudomására jusson, de ügyes cserkészeinknek a titkos üzenet megfejtése természetesen nem okozott
problémát. Sőt, azt is írta nekünk Mátyás, hogy ha sikerül kiszabadulni börtönéből, akkor a levélpostás hollót
bele is foglalja címerébe, hálája jeléül!
Nem kellett nekünk kétszer mondani, készítettünk pajzsokat és kötéllétrákat a nagy küzdelemre, és már
indultunk is Mátyást kiszabadítani. Először akadályokon kellett átküzdenünk magunkat az erdőben, majd végül
egy izgalmas nyílt-terepes számháború alatt győztük le V. László királyt és szabadítottuk ki börtönéből Mátyás
úrfit.
A nap végi tábortűz alatt aztán még egy zászlót is kaptunk, amin már rajta volt a HOLLÓ, ami elvitte a levelet
Prága városába, így Mátyás beváltotta ígéretét, így megtudtuk, hogy hogyan is került Mátyás király címerébe a
holló.
Fotók: Gyurcsán Robi, Tóth Ildikó
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Cserkész kirándulás - 2022. február 12- Boxborough, MA
Remek program volt.
Köszönet a szervezőknek.

Fotók: Gyurcsán Robi, Tóth Ildikó
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Készülődés a március 15-i ünnepségre - 2022. február 19
A még mindig élő pandémia miatt a közös ünneplés helyett
kompromisszumos megoldásként videó összeállítással készültek a
csoportok a március 15-i megemlékezésre. A tanárok átbeszélték, hogy
csoportjaikkal miként tudnak hozzájárulni a műsorhoz, s Huszár Viktor
végiglátogatta az osztálytermeket, s videó felvételeket készített, amint a
csoportok zászlót, kokárdát, huszárcsákót készítenek, vagy éppen az 1848as miniszterekről tanulnak, illetve a Pilvax Kávéház életét elevenítik meg a
március 15-i eseményekről tanulva.
A videó összeállítás a március 15-i emlékprogram része lesz.

Fotók: Gyurcsán Ferenc
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Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója - 2022.február 18
V. Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója
Február 22-én ötödik alkalommal került megrendezésre a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozója.
Sajnos a pandémia miatt a tavalyihoz hasonlóan idén is online felületen zajlott a program.
A találkozót Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg.
Az eseményen 28 országból 157 intézmény, 161 képviselő vett részt.
Potápi Árpád köszönetet mondott a hétvégi magyar iskolák és óvodák munkatársainak, tanárainak,
vezetőinek, hogy Magyarországtól több ezer kilométerre is kitartóan őrzik a magyar nyelvet, történelmet,
kultúrát és átadják és megerősítik a magyar identitást a gyermekeinkben és a fiatalokban egyaránt.
Minden évben hasznos, segítő előadásokkal, folyamatosan fejlesztés alatt álló oktatási online felületek,
jó gyakorlatok és kreatív módszertani megoldások bemutatásával készülnek a szervezők.
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség a Diaszpóra Iskolatábor Projekt sikerességéről tartott
beszámolót, amit mindannyian nagy örömmel hallgattunk (az alábbi fotó az e témában elhangzott
előadás melléklete).
Tamási Áron születésének 125. évfordulója alkalmából emlékévet hirdetett a Nemzetpolitikai
Államtitkárság. Lesznek gyerekek számára kiírt pályázatok és kultúrális programok is. Ezekről a
lehetőségekről évközben további információkat kapnak majd a diaszpóra magyar közösségek.
A találkozót Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos zárta.
A programért felelős szervezők remélik, hogy a következő találkozót már személyesen tudják
megtartani.
Varga Emese

Fotó:Varga Emese
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Közeledő események és táborok
Kedves boskolás és cserkész gyerekek, szülők, tanárok,
vezetők!
A tavasz közeledtével és a vírushelyzet enyhülésével
remélhetőleg újra visszatérhetnek a korábbi közösségi
programok.
Lesz szavalóverseny, koncert és színház a gyerekeknek, s
az elmaradt Kodály Hétvége is megrendezésre kerül.

Vigyázzatok magatokra és másokra!
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KÖZELGŐ PROGRAMOK - IDŐPONTOK

• Március 5 - Házi szavalóverseny
• Március 19 - Ünnepség
• Március 19 - Belvárosi Betyárok koncert
• Március 26-27 - Kodály Hétvége
New Brunswick, NJ
• Április 2 - Körzeti szavalóverseny
New York, NY
• Április 9 - Cserkészismereti vizsga
• Május 7 - Anyák napja
• Május 7 - Magyarságismereti vizsga

2021/2022
2021
Szeptember
Szeptember
Október
Október
November
November
December
December

11
18
16
23
6
20
4
20

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

8
22
5
19
5
19
2
9 * változás a kéthetes ciklusban
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7
21
4
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É

Á
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