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Hungária fiataljai

(Rovatvezető: Zólyomi Kati)

Rakd el  a  HUFI minden számát úgy,  hogy mint  kis  “könyvecske” a kezed ügyében legyen.
A néprajz,  néptánc,  cserkészélet  gyöngyszemeit  gyűjtögetjük számodra!

Olvasunk… és
 gondolkozunk:KI KICSODA (a Hungária magyar fiataljai közt)

Majdnem egy egész év HUFI után 
írhatok érzésekről, megemésztett gon-
dolatokról és esztendőzáró elméletről. 
Nehezebb lett  a magyar-batyu… 
bensőségesebb és határozottan gazda-
gabb. Hogy rovatunk oldalaiban tárolt 
szavaink eljuthatnak szinte az egész 
magyar világhoz! Hogy picinyke, Pasaje 
Juncal-i és Monteverde-i otthonunkban 
él-dobog-lüktet a terv, a mindenféle 
öröm és nehézség, s a kisebb-nagyobb 
változások szellője többször derűvel 
karolja át arcunkat – mindez bizonyítéka 
annak, hogy még egyszer vallhatjuk 
fennállásunk sikerének jeligéjét: Előre, 
Buenos Aires-i magyar származású fia-
talok! Előre, mert érdemes! Előre, mert 
lehet, és kell! Előre, mert megérdemlitek 
a legszebb szavak dicséretét! Előre! De 
ne pihenjetek meg. Mert nincs vége az 
elvállalt kötelességnek, nincs szünidő a 
hangyamunka részére, mert nyakunkon a 
következő, és az utána következő év, és 

annál is túl, nyakunkon a jövőnk! 
Ismét, az idén is új, frissen felavatott 

magyar kiscserkészeket láthattunk az 
otthonunk területén… Az idén "tilinka" 
hangjára szólalt meg néptáncunk öröme; 
végre készen áll a szép (gyönyörű) ifjú-
sági szoba a Hungária első emeletén, s az 
idén olyan magyar fontosságú élményeink 
voltak, amelyek megmutathatták "ennek" 
a jövőnek pontosan azt, hogy, bár meg-
fogyva, de az életképesség legmagasabb 
csúcsán tündököl a háromszínű lobogónk! 
Nyüzsögjünk-alkossunk egyre inkább, mert 
a jövőt csak így lehet felépíteni: állandó-
sággal és aprólékos hangyamunkával! 
Ehhez mi már nagyon értünk, csak ha-
gyományosan változó hangulatunk ne 
menjen tehetségünk kárára. A hangyácskák 
nagyon is nyüzsögnek… Most lábacskáik 
dél felé tapostak ki újabb ösvényt… egy 
Jubileumi cserkésztábor hegyaljai tisztása 
felé, amelyről, természetesen bőven akad 
még leírt szó!

Folytatjuk a dolgozó fiatalok bemutatását, 
és lányra kerül a sor. Akik ismerjük, tud-
juk mennyire őszinte volt minden egyes 
válasza. Napok óta tervezgettük beszél-
getésünket, és a lapzárta utolsó perceiben 
sikerült megteremteni az alkalmat:

HUFI: Mi a konkrét s talán kedvenc fela-
datod a magyar közösségünkben?
KEREKES CILI: A ZIK óvoda felelőse 
vagyok, jelen pillanatban tőlem függ en-
nek fenntartása, és arra törekszem, hogy 
egyre jobb legyen. Én így érzem, s habár 

az elején nehezen 
indultam be, mert 
féltem, ingadoztam, 
izgultam, és tudtam, 
hogy ha én nem, más 
is csinálhatja, mégis 
most mondhatom, 
hogy Ispánky Zsuzsa 
ittléte után sokkal 
magabiztosabb let-
tem. Sőt, 2006-ban 
is elvállalom a nagy 
feladatot!

H: Az egyetemen is óvónőképzőnek in-
dulsz?
K.C.: Igen, most fejeztem be második 
tanévemet a Sara Eccleston (Palermo) 
főiskolában. Az elején mindkét helyen (az 
óvodában ill. az egyetemen is) teljesen 
tudatlannak és bizonytalannak éreztem 
magamat, de most már az eddig tanultakat 
fel is használhattam a magyar óvodába járó 
picikékkel!
H: Ez az egyik konkrét felelősséged a 
magyar közös-
ségben. Van-e 
más is? 
K.C.: A cser-
készet.  
S z e r e t e m  a 
c se rkésze t e t 
és eddig min-
d i g  a k t í v a n 
működtem a 
39-es Magya-
rok Nagyasz-
szonya csapat 
keretében… de 

BESZÉLGETÉS Kerekes Cilivel 
az óvoda mellett néha egy kicsit soknak 
bizonyult. Ezért újabban úgy jártam 
szombatonként, amikor megbíztak bi-
zonyos kitűzött foglalkozással, hogy azt 
levezettem kivétel nélkül. A kiscserkész 
rajban van  beosztottságom, az utolsó 
táborban is voltam, ahol nagyon élvezetes 
volt betanítani a karácsonyi énekeket. 
Aztán a játékok levezetésében is kivettem 
részemet, de még mindig igazán a legki-
sebb gyermekekkel szeretek foglalkozni. 
Ők állnak a legközelebb szívemhez és 
türelmemhez.
H: Mi a kedvenc 
foglalkozásod?
K.C.: A néptánc! 
Sajnos az idén 
elhanyagoltam, 
mert egyszerűen 
sem időm, sem 
energiám nem 
engedte volna 
meg. De bánom 
is! Alig hogy 
elkezdődik ismét 
a foglalkozás, az 
idén visszatérek! Becsületszavamra!
H: És a privát életedben, a magyar körön 
kívül?
K.C.: Társadalmi lény vagyok, szeretem 
az embereket, a jó beszélgetést a folyó 
mellett, utazni és új emberekkel, más 
kultúrákkal találkozni, meghallgatni azt, 
amit mondanak nekem…
Ugyanakkor imádok mulatni, táncolni, 
egy ideig minden csütörtökön jártam 
“salsa”-t tanulni s táncolni (az unokaö-
csémmel, Bonapartian Dinivel).
H: Mit üzennél a magyar közösségünk 
felnőttjeinek?
K.C.: CSAK EGYET: legyenek táma-
szunk (nem akadály az úton). Nekünk 
kritika helyett inkább segítség kell… Egy 
kérésem volna:
A mai körülményeink szerintem nehezeb-
bek, mint az előző nemzedékeké. Sokkal 
kevesebben vagyunk, mások a fiatalok is, 
különbözőek a prioritásaink. Ha több és 
őszintébb kommunikációt teremthetnénk 
az idősebbekkel, akkor könnyebb is lehet-
ne az együttműködés. 

A vidám óvónő A néptáncos Villámgondolatok
a dél-amerikai jubileumi táborról

Sose hittem volna, hogy ezt 
is megérem: hogy 40 év után újra 
együtt táborozhatok volt csapattag-
jaimmal, mégpedig a világ legszebb 
helyén, San Martín de los Andes-
ben!

A Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség minden világrésze öté-
venként tart jubileumi táborokat, 
amelyeken nemcsak minden csa-
patból, de más országokból is je-
len vannak vendégek. A központi 
(fillmorei) „jubitábor”-ba még a 
Kárpát-medencei magyar csapatok 
delegációi is eljönnek, hogy részt 
vegyenek egy olyan jelentőségű 
összmagyar szervezésben, amely 
immár fél évszázada tartja ébren 
a magyar lelket az Óhazán kívül. 
Nagy erőfeszítések árán, igen sok 
előkészülettel, óriási élménnyé válik 
a tábor: szétszórt nemzetünk együvé 
tartozását éljük meg, egy tábor kere-
tén belül. Erről már sokat olvashat-
tunk a HUFI néhány számában, a 
buenosi résztvevők tollából. 

Ugyanez a felemelő érzés fogott 
el most, a dél-amerikai „jubi”-ban: 
a cserkészszellem valódi megnyil-
vánulása! Mert sem a szűnni nem 
akaró eső, sem a téli hideg, sem a 
majdnem állandóan fújó, metsző szél 
nem tudta csökkenteni a ki-csattanó 
jókedvet, az örömet, hogy együtt 
vagyunk, hogy az argentínaiak ven-
dégül láthatták nemcsak a “szomszé-
dból”, hanem még más földrészekről 
származó cserkésztest-véreket is! 
(Brazília, USA, Kanada, Felvidék, 
Magyarország –  még Tóth Kristóf 
ref. lelkész és két “Rotarysta” is ott 
volt köztük, akik a tábor végén tették 
le a fogadalmat!) Jókedv és fegyel-
mezettség uralkodott, énekszó és 
móka. A „királyi vásár” mindenkiből 
kihozta a leleményességet, a csin-

talanságot, a furfangot. Hirtelen rej-
tett gazdasági szakértő lett minden 
cserkészből!

Fiatal, nagyon fiatal vezetők 
kezében volt a tábor, akik teljes 
odaadással, profi módon vezették a 
két altábort. – De ott voltak végig a 
háttérben a „felnőttek” is a program-
törzsben (Zólyomi Kati, Graul Trixi és 
Móni, tábori orvosunk: Bund Zsuzsi, 
Miskolczy Dóra, Szeley Éva, Csasztek 
Zsuzsi, Mazzoleni Zsuzsi, Egey Judit, 
Korsós Judit) – mind csapatom tagjai, 
amikor a 60-as évek első felében, 
hasonló kemény körülmények között 
táboroztunk! És a „régiek között” a 
fiúk is (akikkel személyesen is ta-
lálkoztam): Demes Feri, Roósz Laci, 
Kiss Gábor ex-argentin Brazíliából, és 
– aki a legtöbbször kihúzott a bajból, 
Kesserű Gábor. (*) Hogy egyeseken 
évtizedek óta nem volt cserkészruha? 
Sebaj! Most felvették, és ugyanúgy 
szerveztek, pucoltak, számoltak, tü-
zet raktak, sürögtek-forogtak, mint 
régen… Elsősorban ennek a törzsnek 
köszönhető a program gördülékenysé-
ge, az étel mennyisége és elkészítésé-
nek pontossága, annak ellenére, hogy 
percenként alkalmazkodni kellett a 
"nyári" időváltozáshoz.

Mély örömmel telve hagytam 
ott a tábort, felemelő érzéssel: lehet, 
hogy 50 év elmúlt, nagyon mások a 
kolónia körülményei, gondjai, de a 
cserkész-szellem él, ugyanaz, mint 
amelyik minket fűtött: a tenniakarás, 
a magyarsághoz való ragaszkodás, az 
egymásra találás. Azzal búcsúztunk, 
hogy A KÖVETKEZŐ DÉL-AME-
RIKAI JUBIN ÚJRA TALÁLKO-
ZUNK! A viszontlátásra!

Dr. Némethy Kesserű Judit cscst.
39.sz. Magyarok Nagyasszonya 3. pk.
(*) (Az alkalmi volt vezetőkről és látogatókról 
bővebben olvashatunk márciusi számunkban. 
Szerk.)

A segédtiszt

Emlék az 1933-as Gödöllői 
Cserkészdzsemboriról

Már csak kevesen 
vannak az élők sorá-
ban olyanok, akik 
részt vettek a híres 
dzsemborin, amely 
Magyarországot is-

mertté tette igen tág körökben az egész 
világon. Ezek közé tartozik Kurucz László, 
aki közismert személyisége kolóniánknak, 
valamint Vajay Szabolcs, aki argentínai 
évei után visszaköltözött Európába és jelen-
leg Svájcban él. A közelmúltban Gödöllőre 
látogatott 85 évesen, 72 év távollét után, 
és a Gödöllői Szolgálat interjúja során ezt 
beszélte el:

- Milyen érzés újra Gödöllőre jönni?
- Szinte kimondhatatlan! Sok diákélmény 

fűz ehhez a városhoz. A dzsemborit pedig 
a világ összes öregcserkésze soha nem 
fogja elfelejteni. Akkor 13 éves voltam 
és feledhetetlen emléket őrzök a világta-
lálkozóról: kezet foghattam gróf Teleki 

Pál miniszterelnökkel, s azóta őrzöm a 
tőle kapott oklevelet. Jómagam a kastély 
mögötti parkban sátraztam, akkoriban 
persze nem így nézett ki. A városra sem 
lehet ráismerni ennyi év után. A felújított 
kastély pedig fantasztikus.

- Milyen élményekkel lett gazdagabb 
1933-ban?

- Még túl fiatal voltam ahhoz, hogy felis-
merjem: lelkesedéssel nem lehet megválta-
ni a világot… Az akkor nagy nemzetközi 
találkozón őszintén hittünk benne, hogy 
az első világháború után végre beköszönt 
a világbéke. Sajnos nem sikerült…

A mi részünkről reméljük, hogy a most 
sikeresen lezajlott San Martín de los An-
des-i Dél-Amerikai Jubitábor résztvevői 
is sok életre való tapasztalattal és életre 
szóló emlékkel térnek haza, és mindig 
szívesen fognak visszaemlékezni a közös 
tábori élményeikre! 

Várjuk beszámolóikat! (Szerk.)



HUFI II.                                                                IFJÚSÁGI ROVAT  -     2006. JANUÁR-FEBRUÁR

ÜNNEPLÉS PLÁTANOSON: ZIK KARÁCSONY
Mint minden évben, idén is Plátanoson ünnepeltük a hagyományos 

ZIK Karácsonyt. December 18-án az egész napos program első része für-
dés, társalgás és ebéd volt a medence körül. A délutáni mise tükrözte az 54 
éves Körünk jelenlegi képét: két nyelven imádkoztunk. A nagyon kedves 
Padre Juan spanyol nyelven mondta a misét, a karácsonyi szentbeszédet 
Nt. Tóth L. Kristóf lelkésztől magya-
rul hallgattuk, és a gyönyörű magyar 
karácsonyi énekek békével töltötték 
el szívünket. 

Majd újra kint a kertben, a már 
nagyon nagyra nőtt karácsonyfa körül, 

a Betlehemes játék szereplői (Gröber Berni, Gröber Stefi, Lomniczy 
Micaela, Makkos Viki, Mattiauda Lucila, Mattiauda Szanti, Szilvássy 
Ignác és Tóth Ágota) kedvesen elevenítették fel az Isteni Gyermek földre 

érkezését. Idén Nt. Tóth Krisztina és 
férje Nt. Tóth Kristóf tanították be a jelenetet, amelyet már előzetesen a 
Szent István Öregotthonban és a Református Egyházban is bemutattak. 

A szokottnál nagyobb számban ültünk a karácsonyfa alatt, hisz a 
délután folyamán a 39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs. 50. évfordu-
lójának megünneplésére már több, 
régen nem látott barát is kiérkezett. 
Micsoda öröm volt velük együtt éne-
kelni az egyszerű karácsonyi dalokat! 
Az “angyalok” a névtelen barát-

ajándék mellett mindenkinek átadtak egy 2006-os ZIK naptárt, amelyet 
nagyrészt a Senior csoport tagjai készítettek, Szilvássyné Makkos Erzsi 
irányításával. 

Szimbólum és ajándék egyben, hogy a ZIK-évet a Szeretet ünnepé-
vel zárjuk le. Az év folyamán a magyarság iránti szeretettel végeztük 
munkánkat. Adja a Jó Isten, hogy ezt jövőre is, felfrissült erővel és sok 
diákkal újra megtehessük!

                                                                       Gorondiné Meleg Judit

Dús növényzet Plátanoson
FOTO BONCZOS

Betlehemezés                  FOTO ZÓKA

Esteledik...                 FOTO BONCZOS

 FOTO ZÓKA

Amikor olvadozik a szív…
Rendezvényt, azt szerveztünk számtalanszor már, legtöbbször annyit, hogy nem is tűnik elegendőnek a 

szegény év 365 napja, hogy mindegyiknek eleget tegyünk. 
De nem minden megmozdulás sorsvető, nem minden ünnep lényeges, nem minden alkalom hagy 

lélekemelő s nevelő emléket eszménkben. Csodálatosan az idén, a nagy inogások évében, kétszer is megtörtént 
az, hogy eltávolodva minden közönytől (sajnos nem sikerül gyakran!), két olyan "magyar" esemény része 
lehettünk, amely messze felülmúlta a legszebbet, a legtestesebbet, a legmeghatóbbat, a legátlátszóbbat; 
mert igazán magyar volt, őszinte és közösítő. Mert, leginkább, "egy" szintre emelt fel mindnyájunkat; testvé-
reknek, valódi honfitársaknak érezhettük magunkat. Ezt vehettük észre minden jelenlévő szemében, meleget 
sugárzó volt minden ölelés, minden kézfogás. Csodának is elmehetne mind a kettő: 

Luján városa óriási katedrálisa előtt 
képviselve volt, mint már régen nem, szinte az 
összes argentínai magyar intézmény, de mintha 
egyetlen család lett volna… mintha sosem 
lettek volna nézeteltérések, vagy politikai-tár-
sadalmi széthúzások… 

November 20… Az izzó déli nap alatt láthattuk zász-
l ó n k 

színeit, amint 
őrként vezette be népét a templom félelmetesen szép belsejébe, 
ahol felcsendülhetett a magyar "Boldogasszony anyánk" meg-
rázó dallama, s mindenki láthatta megjelenésünket, díszben, 
egyenruhában, népviseletben… 

Sokan voltunk ott, és 
boldogan. Sokan a fiatalok 
is. Cserkészek, néptánco-
sok, énekesek, plátanosi és 
Szt. Lászlós diákok, papok 
s lelkészek, gyermekek és 
idősebbek, vívók és Santa 
Fe-i magyarok is, üzletem-
berek és háziasszonyok… 

Ilyen alkalmakkor azt 
szoktuk hallani: igen, erre 
"el kell menni" avagy "ide 
illik elmenni", s az embert 
hajtja a kötelesség… Ez 
máshogy jött össze, s az 
eredmény, a mise, a magyar 
oltáravatás és a pazar-finom 
ebéd utána, ahogy itt Argen-
tínában szoktuk mondani, 

Útban Luján felé: Coral Hungaria, Regösök és cser-
készek a buszon                                      FOTO TRIXI

Menetelés a katedrális felé                                            FOTO TRIXI

Argentínai magyar 
Intézmények 
zászlós képviselői
             FOTO JAKAB

A katedrális előtt Mattiauda Luncsi, Jeffrey Teréz, 
Fóthyné Judit és Zóka                         FOTO ZÓKA

Cserkészek az ebédnél                        FOTO TRIXI
 Regös pár a bazilika előtt

FOTO TRIXI

Íme Szőnyi Ferenc spanyolnyelvű köszöntőbeszédének záró 
mondatai. Így mondott magyarul köszönetet mindazoknak, akik 
hozzásegítettek a Lujáni Katedrális altemplomában a magyar 
oltár megvalósításához (a teljes beszédet lásd a SP rész 1. ol-
dalán):

Mindenekelőtt szeretnék 
köszönetet mondani az Ar-
gentínai Magyar Katolikus 
Közösség, a Mindszentynum 
vezetőinek, amiért a magyar 
Mária-oltár felállításának a 
gondolatát felkarolták és an-
nak megvalósulását áldozatos 
munkájukkal, felajánlásaikkal 
elősegítették. És szívből jövő 
köszönetet mondok az áldott 
emlékű Balla Imrének, aki 
elhunyt feleségére, a drága 
Fercsire is emlékezve mind-
járt a terv megfogamzásakor 
komoly összeget ajánlott 
fel a magyar oltár javára, és 
külön köszönöm leányuk-

nak, Fabbriné Balla Beatrixnak, hogy az éppen egy éve az 
evilágról sajnálatosan eltávozott édesapja nevében a felajánlást 
híven és keresztény lélekkel teljesítette. Köszönöm Kolbné 
Berkes Évának, hogy a mai alkalom méltó megünneplését 
nagylelkű felajánlásával elősegítette. Köszönöm a Szent László 
Társaságnak és Rendnek, hogy tervünk megvalósulását nemes 
hozzájárulásával támogatta. És, természetesen, kiemelt köszönetet 
mondok Somos Miklós Munkácsy-díjas festőművésznek, aki 
– a korábbi kezdeményezéseink kudarca után – az első szavamra, 
habozás nélkül ecsetet ragadott és megfestette ezt a gyönyörű 
képet, amely ugyan stílusában talán eltér a megszokott Magyarok 
Nagyasszonya ábrázolásoktól, de amelynek egyedi megfogalma-
zásában egyértelmű megjelenítést kapnak történelmünknek a ke-
reszténység felvételéhez kötődő, vallásosságunk nemzeti jegyeit 
évszázadokra meghatározó alapszimbólumai. Ezen az impozáns, 
hallatlan spirituális erőt sugárzó, mégis meghitt hangulatú képen 
ott látjuk első királyunkat, Szent Istvánt, amint felajánlja a Szent 
Koronát a Szűzanyának, és Máriát, amint köpenyével oltalmazón 
egybeöleli a kereszténnyé lett magyar népet. A Szent Korona 
kettős ábrázolásának – ami bizonyára sokakat meglep – a művész 
szándékai szerint megindító jelképi tartalma van: az a körülmény, 
hogy a Korona már felajánlása pillanatában ott van Szűz Mária 
fején, azt jelzi, hogy Mária már eleve elfogadta Szent István 
kérését, a képi ábrázolás szimbolizmusával fogalmazva meg a 
Magyarok Nagyasszonya válaszát: „a tiétek vagyok”.

Végül szeretetteljes köszönetet mondok mindazoknak a kato-
likus, református és evangélikus testvéreinknek, akik eljöttek ide, 
hogy velünk együtt ünnepeljenek, hogy velünk együtt örüljenek 
a lujáni magyar Mária-oltár felavatásának. Befejezésül pedig 
magának Máriának szeretnék köszönetet mondani, jóllehet ez a 
köszönet több is, mint köszönet: hálaadás. Hálaadás ezért a mai, 
különleges találkozásért, nagy költőnk, a református Ady Endre 
szavaival: 
„...Most érkeznek a pócsi búcsúsok,
Szívem s őszi, száz diák-lelki emlék,
Giling-galang, ének, ősz, Mária:
Lesz Mária és életem is lesz még.

A díszbeszéd után a magyar oltárnál, 
Zólyomi Katival                 FOTO ZÓKA

Óh, Mária, most jön a hazudó, 
Igazi és Halált-incselő Élet,
Óh, Mária, Élet, giling-galang,
Áldassál, hogy ma találkoztam véled.

Fóthyné Judit a Ma-
gyarok Nagyasszonya 
emlékgyertyájával     

FOTO TRIXI

Mater Kornélia növendékeivel                      FOTO TRIXI

Folyt. a köv. oldalon
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mint "eper a tortán", mindennek összessége úgy vésett belénk egy vasárnapot, amilyent 
egyhamar nem fogunk elfelejteni !

December 18-án pedig ott találkoztunk, ahol 50 évvel ezelőtt sok minden 
megkezdődött: Plátanoson!

Ismét nagy mennyiségű résztvevő alkotott ahhoz illő hatalmas kört, az intézet közis-
mert parkja közepén. A népijáték 
íze s hangulata megint olyan volt, 
mint régen, amikor még sokan 
voltunk, amikor százával jöttek 
össze a cserkészek! Az egyen-
ruhák mellett Materek, szülök, 
barátok, a hagyományos ZIK év-
zárója s Betlehemes játéka után, 
irtó jó hangulatban ünnepelték 
meg a 39 sz. Magyarok Nagy-
asszonya lcscs. öt évtizedét! 
Leírhatatlanul kellemes magyar 
vasárnap volt… népdallal, vidám 
szórakozással, többeknek régen 
nem gyakorolt cserkész alakisá-
gokkal, ritkán finom "choripán" és süteménnyel, fantasztikus születésnapi tortával, s végül, 
olyan tábortűzzel, amely mindenkiben képeket idézett vissza régmúlt idők albumjából. 
Ilyen hangulatból kiindulva merjen valaki is egyáltalán kételkedni! Csak akarni kell, 

dolgozni, szeretetet önteni a munkába, és 
megadatik! 

A januári jubi tábor 
sikere is hozzájárult 
sok-sok téglával annak 
a nagy magyar ház-
nak továbbépítéséhez, 
amely nem más, mint 
a szívünk melege és 
a remény-álom össze-
tartó ereje! (Ennek a 
tábornak beszámolója 
márciusi számunkban 
jelenik meg. Szerk.)

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T

Ünnepi évforduló az argentínai magyar cserkészetben!
A 39.sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs. 

50. évfordulója megünneplése Plátanoson
A ZIK-Karácsonyt követően éppen csak 

lekerültek a díszek a karácsonyfáról, máris 
elhangzott a “tá-tá-ti” (gyülekező!). A pláta-
nosi kert közepén, amelyhez a 39.lcscs.-nak 
számtalan emléke fűződik, felsorakozott az 
ünneplő társaság. Az U-alak egyik szárnyán 
a csapat jelenleg aktív lánycserkészei, és a 
másik kettőn a nagymamák, édesanyák és 
fiatalasszonyok sorakoztak, akik “voltak-
de-egyben-most-is-cserkészek”. 

Szeley Cynthi csapatparancsnok köszön-
tötte a jelenlévőket és levezette a zászlófel-
vonást. Imádkoztunk és visszaemlékeztünk 
alapítónkra, az 1. parancsnokra, Mater 

Bodolai Margitra. Elénekeltük a cserkészin-
dulót... Mennyi megható élmény elevenedett 
fel egyszerre! Szerencse, hogy pergő, vidám 
népjáték következett! 

Játék után vacsoráztunk, amikor nemcsak 
táplálkoztunk, de másodpercek alatt „újrais-
merkedtünk” azokkal a barátokkal, akikkel 
már nagyon rég nem találkoztunk. Valljuk 
be, ilyesmire csak mi - lányok - vagyunk 
képesek. 

Vacsora után az intézet egyik termében a 
csapat volt parancsnokai fényképek segít-
ségével felidézték tisztségük idejét. Jelen 
voltak Fóthyné “Béka” Judit, Meleg Piroska, 
Honfiné Rajczy Kati, Lomniczyné Peja-
csevich Letti, Zaháné Lomniczy Alexandra 

Az érdekfeszítő vetítés alatt                                 FOTO ZÓKA

Szent Piroskák is!  Zóka, Graul Mónika, Szat-
máry Irmi, Szalay Ági, Csík Stefi és Trixi

     FOTO ZÓKA

Mai leányvezetők: Lovrics Konszti és Alex, Sze-
ley Cynthi, Kerekes Cili, Demes Adri    

 FOTO BONCZOS
A második és a jelen-
legi pk.    FOTO ZÓKA

és Pappné Bernáth Bella. Emellett üzentek 
olyanok, akik fizikailag ugyan távol, de 
lelkileg jelen voltak: Némethyné Kesserű 
Judit, Kaszáné Fóthy Lumpi, Gorondiné 
Haynal Edith és Benkő Teri felolvasott 
üzeneteiből kiéreztük, hogy lelkileg ők is 
velünk voltak!

Volt ezután születésnapi cserkészlilio-
mos torta, koccintás és 39-es trikó eladás. 
A pattogó tábortüzet Lajtaváryné Bene-
dek Zsuzsi vezette le. Valódi, rögtönzött 
cserkésztábortűz volt, sok énekkel, csa-
takiáltással és szellemes és komolyabb 
számokkal. A FIÚCSERKÉSZEK (csupa 

nagybetűvel!) kitettek magukért! Nagyon 
kedvesen és humorosan köszöntötték fel a 
lányokat.

Késő este lett mire megalakítottuk a sze-
retetkört. Sietni kellett, mert másnap korán 
reggel indult a kiscserkésztábor…

Mennyi mindent nyújtott a cserkészet 
mindnyájunknak, mennyi minden jót 
és szépet köszönhetünk a cserkész esz-
ménynek, elöljáróinknak és társainknak 
egyaránt! 

Isten éltessen, 39.sz. Magyarok Nagy-
asszonya leánycserkészcsapat, és adjon 
Neked hosszú, értékes és értelmes életet!

Gorondiné Meleg Judit

özv. Benedekné Marika, Fóthy István, Barnaky 
Éva, Lomniczy Józsi, Mater Kornélia és Lomni-
czyné Letti                                       FOTO ZÓKA

AMIKOR....folyt. az előző oldalról

                                         Plátanos: Összes korosztályú leánycserkészek                         FOTO ZÓKA

Kiscserkészek táboroztak!

Zombory Andi öv. a "Teknősbéka" kislányokkal... ... és Papp Gábor öv. a "Róka" kisfiúkkal

Feljebb emlegettük új kiscserkészeinket! 
Egy izgalmas december közepén, a zsúfol-
tabbnál is zsúfoltabb hónap helyet méltózta-
tott bocsájtani a kedves, megható, játékos-
mesés kiscserkészek nagy eseményének 
is: Elmentek (úgy látszik, divatban van) 
Lujánba és egy hétig együtt élvezték éle-
tüket. Ámde ez a látszólag mindenkortól 
megszokott "kiruccanás" kimagasló pilla-
nattá válik közösségünk életében: újabb 
gyermekek "ígérettétele" történt meg ott. A 
kis kék háromszögű nyakkendők, vadonatúj 
magyar nyakacskákon tértek vissza boldo-
gan a cserkészházba.

Ez, itt Buenosban "ünnep"! Ez ismét 
eredmény és (igen, megint) egy újból elért 
“jövőt-tápláló” lépcsőfok!

A két csapat komplett kiscserkész raja, 
szóval kislányok és kisfiúk két nagyszámú 
őrsbe beosztva, ill. egy maréknyi talpra-
esett s jókedvű vezető, meg egy nagydarab 
parancsnok, elindultak a kiválasztott tanya 

felé… Volt ott aztán meleg (nagyon meleg) 
hangyás sátor is, “tanque australiano”, 
csillagos éjszaka, csillagsütötte tábortűz, 
elvarázsolt erdőben szörnyű, szőrös, fél-
meztelen, négy lábon ugráló-hörgő alakok, 
szúnyog, pók és egyéb, és mire véget ért 
az idő, a letett “Fa”-próba jelvénnyel és az 
újabbaknak új kék cserkésznyakkendővel 
visszagurultak a város szürke utcáira, és 
hazaérkeztek egyegészben… Hát, nem 
remek? 

Tudja meg a világ, hogy kiscserké-
szeink (és több mint a fele beszél magyarul 
is! Aki még nem, az szorgalmasan tanul a 
ZIK-ben) vannak, és úgy néz ki: lesznek 
is! (az óvoda szépen babusgatja karjaiban 
a jövendőbelieket, és születgettek bébik is 
néhányan az idén…- neveket nem írunk, 
nehogy nyomás alá kerüljenek boldog 
szüleik!) 

De reménykedni reménykedünk! És 
epedve kivárjuk! (ZK)

A Hungária veszedelmei: Mattiauda Szanti és 
Grőber Berni                           FOTO ZÓKA

Lomniczy Mica és Haynal Nina          FOTO ZÓKA

Szilvássy Ignác, Makkos Viki, Indaco Prisci, García Conde Lucía és Arcagni Inés             FOTO ZÓKA

        Hajdú Máyás és Tomi                        Paál Feri                       Paál Szanti             Fóthy Márton             
Ilyenek voltak az akadályverseny után fiúk és lányok egyaránt...                                         FOTO ANDI
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A MAGYAR  ESEMÉNYNAPTÁRT 
LÁSD A SPANYOL RÉSZ UTOLSÓ 

OLDALÁN   (SP IV)

SZEMELVÉNYEK A HUNGÁRIA (HKK)
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL 

(…amelyek közt még a HUFI-olvasók is találhatnak 
ínyükre valót!) Hivatalos órák: Péntekenként 19 - 21 óra 

5121  Bónyi Adorján: Az idegen fiatalember
5122  Cary, Joyce: Magam se hittem
5123  Werfel, Franz: Az érettségi találkozó
5124  France, Anatole: A szilfasoron
5125  France, Anatole: Az ametiszt gyűrű
5126 Szántó György: A földgömb (regény Shakespeare kortársa, 
Christopher Marlowe életéről)
5127  Hamaun, Brigitte (szerk.): kedves jó Barátnőm! Ferenc József 
levelei Schratt Katalinhoz
5128  Surányi Miklós: A nápolyi asszony (Beatrix, Mátyás király 
felesége élete)
5129  Eton, Robert: Hétköznapi emberek
5130  Wallace, Lewis: Ben-Hur (regény Krisztus Urunk korából)
5131  Maugham, Somerset W.: A színes fátyol
5132  Fischer, Ferenc: “Dél-Amerika poroszai” - Németország és 
Chile katonai-tengerészeti kapcsolatai (1885-1931)
5133  Juba Ferenc: A magyar tengerészet nagyjai - Tengeri hajózá-
sunk hősei és jeles emberei
5134  Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné
5135  Marosvári Attila: A magyar cserkészet az emigrációban 1945 
és 1956 között (Bp. 2005)
5136  A. Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió és kisebbség.  Ma-
gyarok a Délvidéken 1918-1947
5137  Wass Albert: Válogatott magyar mondák és népmesék
5138 Wass Albert: Magyar örökségünk (tanulmányok, novellák, 
hátrahagyott írások és riportok az íróval)
5139  Wass Albert: Magyar pólus (újabban fölkutatott versek, novel-
lák, tárcák, közéleti írások, interjúk és levelek)
Videokazetták:
VK-313  Egy magyar nábob – Kárpáthy Zoltán (1966)
VK-314 Szindbád (Krúdy Gyula regénye) Banánhéjkeringő (rendez-
te: Bacsó Péter, szatíra)
VK-315  Úri muri (1949) – Hyppolit a lakáj (1931)
VK-316  Gondviselés (magyar szöveg, angol felírással) – Redl ezre-
des (Szabó István filmje)
VK-317  Una rapsodia americana (rendező. Gárdos Éva) magyar-
angol szöveg, spanyol felírással
VK-318  Buenos Aires Afrodita: Cocina del Club Hungária
VK-319  Napló gyermekeimnek (1947). Napló szerelmeimnek (Mé-
száros Márta filmjei)

A  BUENO S  A IRE S - I  MAGYAR  NÉPTÁNCMOZGALOM
180 nap hiányzik a DÉL-AMERIKAI MAGYAR NÉPTÁNCTALÁLKOZÓIG!

V I I I .  D é l - A m e r i k a i  M a g y a r  N é p t á n c t a l á l k o z ó  2 0 0 6  j ú l i u s á b a n ,  
B u e n o s  A i r e s ,  A R G E N T Í N A

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst.

Kedves Fiatalok!
Legyetek büszkék magyarsá-
gotokra! Őrizzétek, tápláljátok, 
adjátok tovább! És főleg vigyáz-
zatok a magyar nyelvre, mert a 
nyelv nélkül elvész a nemzet! 
S ha összetartunk, ha együtt, 
közös célunkért egy irányba 
húzzuk a szekeret, akkor min-
den könnyebb.  Az összetartás 
adja a legnagyobb erőt. Ne 
csüggedjünk, ha akadályok 
vannak utunkban, csak előre, 
erővel, meggyőződéssel, ma-
gyarságszeretettel, EGYÜTT! 
Sok szeretettel            Zsuzsi

Tilinkaszó a karácsonyi vásáron (könnyekig megható)
Ritkán lágy és valóban megnyugtató érzés öntött el aznap 

délután, amikor az utolsó napsütés fényei alatt megszólalt a 
székelyföldi muzsika a Hungária teniszpályáján és ömlött 
az ott elhelyezett hangszórókból… A hagyományos kará-
csonyi vásár záró vasárnapja volt, és az emberek körülállták 
és ülték a Regös együttes házikóját… izgalom és a mosolygó 
várakozás hangulata vonta be a jelenetet… a nemrég beikta-
tott “Tilinkó” gyermekegyüttes új táncszáma “első” előadásra 
készült: székely verbunk és csárdás! A Dél-amerikai Magyar 
Néptánctalálkozó küszöbén ilyenek keletkeznek és fejlődnek 
Buenos Airesben: Egy dallamos, romantikus név alatt (amelyet 
még szeretett Sáfrány Györgyi néni –a néptánc beindítója itt 
minálunk, az 50-es évek közepe felé javasolt nekünk) működő 
új csoport halad a legszebb úton: új nemzedék néptáncosok 
formálódnak az 50 évét ünneplő argentin néptáncmozgalom 
ölében.

Tilinkó… kis furulya, kis zeneszó, kis dallamot, magyar 
tájú hangot éneklő náddarabocska… apró és igazi, erede-
ti és “léleksimogató”, mint ez a kis embercsoport, amely 
szakszerűen és fáradhatatlanul már két éve foglalkozik a 
magyar tánchagyománnyal.

Az érthető idegesség dacára, kedves, mély gondolkozni va-
lót hagytak minden egyes nézőben: kíváncsi pici gyermeknek, 
büszke magyar szülőnek, büszke magyar szülő nem magyar 

férjének vagy feleségének, büszke Omar papának, és jóma-
gamnak, hisz nem győzöm kimondani örömömet mindazoknak 
a néptáncos barátaimnak, hogy köszönöm, hogy ne hagyják 
abba soha, mert a magyar hagyományban él igazán az Isten, 
a Haza és a magyarság “titka”. Brávó! (ZK)

Lévay Susy Lomniczy Melit  
"kontyolja"          FOTO ZÓKA

Giménez Belén és Tallarico Naty 
az előadás előtt        FOTO ZÓKA

Mindhárman székely népviseletben                    

Székelyföld
Istenáldotta táj… ahol 

a hegyek, havas csúcsok, 
és fenyőerdők lakoznak, 
hömpölygő patakok és 
mesebeli faluk, városok 
fekszenek, az Erdély dél-
keleti csücskén, ott laknak 
a székelyek. A nagy ma-
gyarok, a kitartó-csökönyös 
természetű, drága leszakí-
tott része a hazánknak. Aki 
ismeri, aki látta, aki magába 
szívhatta azt a ritkán párás-
tiszta levegőt, s a tündérek 
kertje legmagasztosabb tá-
jait megtekinthette legalább 
egyszer, attól a pillanattól 
kezdve más, újabb magyarrá válto-
zott. Mennyi elnyomást szenvedett 
nép ez. Milyen “magyarul” szólal 
meg ajka. Mekkora Istenhite tartja 
őt ilyen szilárdan, ilyen egységben. 
Micsoda "ízléstanár" látta el alkotó 
kezeit. S a hazaszeretet nyomán, 
hogy tűrhette sorsát, ennyire ren-
dületlenül…

Milyen nép lehet ez is, hogy 
könnyeit nevetésre, és fájdalmát, 
munkára váltja át…

A székelyek erdélyi földje a 
Kárpát-medence térképén könnyen 
megtalálható. Nagy tömböt alkot-
nak falui és városai; szép, kacs-
karingós magyar folyók mentén s 
azok között terülnek el. Argentin 
távolságokhoz mérve szinte egyik 
a másik mellett, szívdobogásnyira 
egyik a másiktól. Marosszék, 
Csíkszereda, Jobbágytelke, Sep-
siszentgyörgy, Brassó, Korond… 
ilyen neveket ismerned kell… 
meg kell találnod a térképen… 

kövesd a Marost, a Küküllő 
mentét… ülj le a számítód 
elé és keress… nagyon sok 
szépet tár eléd a Google 
kereső is… elmélyülhetsz 
a képekben, az arcokban, a 
viseletek láttában… azon-
nal közelebb fogod magad 
érezni ahhoz a táncanyag-
hoz, amit betanítottak ne-
ked a cserkészház alatt. 
Hadd essen le a tantusz 
benned is. 

Ha érdekel, van olyan 
szerencsénk, hogy elme-
hetünk, s egy igazi szé-
kely kapu alján leülhetünk 

beszélgetni, itt Buenos Airesben, 
a Plaza Hungrían. Lehet, hogy 
te is ott voltál tavaly az avatá-
son, de akkor még nem tudtál a 
székelyekről…

Ajánlott irodalom: “Erdélyi 
magyarság antológiája”, “Apáról-
fi úra”, “Magyarság néprajza”...
zolyomikati@fibertel.com.ar 
(4794-6521) (végtelenül érdekes 
és pedagogikusan összeállított 
kötetek). (ZK)

Márciusi lapzárta 
február 10 !

4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com


