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Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

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

A HUNGÁRIA majdnem mindnyájunk-
nak „otthont” jelent. Amikor területén 
belül mozgunk, úgy tesszük, mintha tel-
jes értelemben otthon lennénk. Lezserül 
öltözködünk, megyünk-jövünk, hol dol-
gozunk, hol pihenünk. Amikor másokkal 
találkozunk: úgy szólunk egymáshoz, 
mint családtaghoz, testvérhez, és sok 
esetben nagymamáknak-nagypapáknak 
tűnnek nekünk az egyesületünk - egyúttal 
kolóniánk - alapítói is.

Valahányszor megérkezünk és az ét-
terembe lépünk, természetesen jobbra 
nézünk az „idősek” asztala felé, és tisz-
telettel köszönünk, mosollyal, kézlen-
getéssel, fejbólintgatással, és megyünk 
tovább hátra, a szeretett cserkészotthon 
felé. Ezek már beidegződött, lejárt utak, 
drága rutinok.

Az emigrációs hullámok az olykor esz-
méletlenül szomorú vándorlások túlélőit 
sodorták messzi földek partjára. Szüleink, 
nagyszüleink idehozták magukkal Ma-
gyarországot, s minden egyes emléket 
a legóvatosabban megtartottak számunk-
ra. Egyszerűen 
megálmodták a 
jövőt anélkül, 
hogy tudták vol-
na, hogy ideát a 
magyarság meg-
maradásának ala-
pköveit ássák el. 
Amikor magyar 
egyesü le teke t 
alapítottak, még 
nem is sejtették, 
hogy nem átme-
neti óvóhelyeket, 
hanem szilárd 
végvárak falait 
húzzák fel. Mi a 
falak vastag ívén 
belül nevelkedtünk, verhetetlenül! Azon-
ban mégis megritkultunk, sok súlyos 
sebesült vonszolta el magát a csatatérről, 
az évtizedek koptatták e falak köveit, a 
távolság, a természetes beolvadás szelei 
megcsonkították azokat az álmokat is; 
viszont közben megmaradt épségben 
legalább annyi katona, hogy a várat meg-
védje, s esténként továbbra is álmokat 
fűzzön…

A Hungária három régebbi magyar 
szervezet egyesüléséből született meg 
35 évvel ezelőtt. Azóta nagyrészt átépült, 
fejlődött, fedelet ad a könyvtárnak, és fel-
sorolhatatlan számú esemény, hagyomány 
és rendezvény talált helyet benne. Az 

alapítók közül a legtöbben már a Jóisten 
mellé suhantak el, és a következő nemze-
dék, mi vettük át lassan a leállíthatatlan 
kiküldetés fegyverét.

Talán az teszi a különbséget, hogy a 
magyarban még él a Honfoglalás eposza. 
A hős királyok kora, a nagy veszedelmek, 
veszteségek és győzelmek szereplői 
leszármazottja: zseniális költők, írók 
szavaiból táplálkozik, mikor menedékre 
van szüksége. Szüntelen büszkeséggel, de 
bűnbánattal morzsolgatja a múltat, mert 
bizony tudja, mi történt és miért jutott ide: 
arra a helyre, ahol mindegy az, hogy ez a 
földgömb másik oldalán van, mert sors-
társsal ölelkezik, ha magyarral találkozik.

Az évfordulói vacsora alatt (ahol nem 
láttam ott mindenkit, és nagyon élveztem 
Zaha Sanyi bácsi anekdotákkal tarkított, 
szellemes nyitó előadását) ilyeneken gon-
dolkoztam, míg jóízűen fogyasztottam a 
kiválasztott „Lomo à la Budapest”-et és a 
tornyos utána következő rigójancsit: Min-
den magyar felelős minden magyarért.

A Hungária ezerszáz éves! 

Most, segíts, Katonám! Ne add fel! 
Nem az ezüst kardod, géppuskád, hanem 
a szíved lüktetése kell! Ott, ahol a sors 
magyar otthont tett lehetővé számodra, 
ott, ahol megtanultál magyarul beszélni, 
ahol az édes öregek átadták súlyos, év-
százados dalaikat, ott maradj mellettem, 
mert ez még csak az új idők kezdete!

Látom magam előtt a kis kékpöttyös 
cserkésznyakkendős gyermeket, és elkép-
zelem, hogy ő majd azt kell cselekedje, 
amit te meg én - eddig és most. Ha e 
gondolat nyugalommal öntene el... 

De nem! Izgulok és aggódom! Tehát 
még többet és tovább kell tennem!

Zólyomi Kati

A Hungária nagytermében, az 56-os 
tiszteletadás végén október 26-án Lajta-
váryné Benedek Zsuzsi a „Beszéljünk 
Magyarul 1-2-3” és „Írjunk Magyarul” 
frissen megjelent könyvét mutatta be. 

E mű az 57 éves Zrínyi Kör jelenlegi 
munkájában döntő szerepet tölt be. Hosz-
szú éveken keresztül a Körbe való járás 
feltételezte a magyar beszédet az ottho-

nokban, ami a századforduló kezdetétől, 
a számos vegyes házasságból származó 
gyermekeknél már csak kivételesen 
adódik. Az új helyzet szükségessé tette a 
„magyar mint idegen nyelv” tanítását.

A tanárok komoly nehézségbe ütköz-
tek: Hogyan tanítsuk a magyar nyelvet, 
hétvégenként három óra alatt olyan gye-
reknek, aki még nem tud írni-olvasni, 
vagy csak most kezdte a betűvetést a 
mindennapos iskolában? Csak felnőttek 
számára készült nyelvtanítási tankönyv 
állt rendelkezésükre. Segítségre volt 
szükség!

Benedek Zsuzsi hónapról-hónapra igen 
hasznos anyaggal látta el a ZIK-et: eleinte 
csak rajz és hang (CD) alkalmazásával, 

majd munkafüzetek a diákok, útmutató 
a tanárok számára. Négy éven át sok-
szorosítva került kézbe az anyag, ami a 
hétköznapi, otthoni nyelvgyakorláshoz is 
segédeszközt jelentett szülők és gyerme-
kek számára.

Idén a Magyar Miniszterelnöki Hivatal 
(MEH) támogatása megadta a lehetőséget, 
hogy az anyag könyvformát ölthessen. 

Megjött az anyagi 
támasz - igen rövid 
lejáratú, kötelező 
kivitelezési dátum-
mal ellátva. Lázas 
munka: a szerző 
mellett segítő kezek, 
édesanyja a lekto-
rálással; barátnők a 
technikai kérdések 
megoldásában. A 
könyv időben elké-
szült.

Szeptemberben 
Zsuzsi hivatalos volt 
a Svédországi Tån-
gagärdei Anyanyel-
vi Tanácskozáson 
(l. beszámoló AMH 

november, HUFI rész), ahol eldöntötték, 
hogy e könyv képzi a külföldi magyar 
tanításra készülő könyvsorozat 1. szintjét. 
Kihangsúlyozták Zsuzsi bátorságát, hogy 
az anyagot ennyire más, a most szükséges 
szempontból állította össze.  

A továbbélés, küzdés szimbólu-
maként került bemutatásra az 56-os 
tiszteletadás végén a könyv. Egyéb jelkép 
is rejlik benne. A szerző szülei együtt a 
Lomniczy házaspárral évtizedeken ke-
resztül a Zrínyi Kör alapja, mozgatóereje 
voltak. Most egy újabb generáció helyt 
áll. A reményt erősíti, hogy a magyar 
nyelv megtartására újra és újra megtalál-
hatjuk a kellő módot.

Gorondi Péterné, Meleg Judit

Olvasunk… és gondolkozunk:
Biztos, hogy csak 35 éves a Hungária?

Havi „HUFImondat”: 
„Ha a szabadság mégis jelent valamit, akkor leginkább a jogot, 

hogy kimondhassuk azt is, amit mások nem akarnak hallani.” 
(G. Orwell: „1984”)

Értékes tankönyv bemutatója
Végzem, mit az idő rám mér...

Kányádi Sándor

Ilyenkor angyalok járnak felénk,
sötét égen suhannak, szárnyuk fehér,
nem éri őket a fagy, a dér,
néhol megérintenek egy-egy szívet,
és a dobbanásba belepirulnak
az örömfeledett, fáradt emberek.

Szabó Szilvia: 
Amikor angyalok járnak

Sóhajok szállnak elmúló időkön át,
hideg padlásokon vernek tanyát,
hol baglyok figyelik nagy szemekkel,
miféle árnyak repkednek el,
és a szeretet mit hoz elénk,
amikor angyalok járnak felénk...

56: Két magyar szám, 
megpakolt emlék, jel-
kép, párhuzam, játszi 
ecset, ihlettár, élő múlt, 
példa, kétely, útmutató, 
égő magyar történelem. 
Még mindig és tovább 
merítünk eszméjéből, 
a végtelenül életképes 
magyar áldozatok tanul-
ságából!

Micsoda erő, micso-
da kitartás kell! Mert 
nem tűnhetünk el a föld 
szintjéről.

Mindezért, magyar: 
Légy résen, mindhalálig!

 (ZK) 
(l. besz. HUFI 2.o.)

Figyelemes közönség a Hungária nagytermében              Fotó Demes Ferenc
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Október 25, napsütötte délelőtt:
A Zrínyi Ifjúsági Kör már hagyományosan 

tart egy bensőséges, leginkább az egész fiatal 
diákjainak szánt 56-os Forradalom és Szabad-
ságharc megemlékezést. Csak a tanárok, csak a 
gyerekek. Rövid, könnyen felfogható szavakkal 
egy jelképes szertartás, amelynek második 
célja pontosan ez: legyen a kisgyermek minden 
évben jelen, és aktív részvevője a magyarok 
legdöntőbb, leghazafiasabb és legmeghatóbb 
tiszteletadásának.

A Nuestra Señora de la Paz parókia meg-
engedte, hogy a szép modern templomában 
tarthassuk meg ezt a megemlékezést. Autókkal 
tettük meg a néhány utcás távolságot, és a ZIK 
utolsó órája alatt megfogható szimbólumokat 
elemezve megemlékeztünk a szabadságért el-
esett sok magyarról. A papírból gyártott magyar 
zászlókból a gyerekek kitéphették a megszálló 
ország ideológiai jelképét, gyertyák meggyújtása 
alatt énekeltük a Himnuszunkat, néhány szóval 
elmeséltük a Forradalom napjait, és a nagyobb 
diákok pedig gyönyörűen mondták el a Szózatot. 
Néhány perc volt az egész... de azt hiszem, min-
den gyerek úgy mehetett ki a templomból, hogy 
egyszerre bizony 
nem felejti el, mit 
mondtunk el neki 
a zászló közepé-
nek kitépése előtt 
és után! 

Ez után a na-
punk természe-
tesen váltott át a 
cserkészfoglalko-
zásra, amely pont 
ezen a szombaton 
tartalmas csapat-
kirándulásokkal 
ajándékozta meg a 
tagokat - talán nem 
véletlenül -, azért, 
hogy a természet-
ben gondolkozhas-
sanak tovább...

szegény Sanyit, szemüvege azonnal párás is 
lett a „gőzfürdő”-hatás következtében. Én 
nem panaszkodhattam, hiszen csak három 

pendely (al-
sószoknya), 
vastag selyem 
muszuly (fel-
hajtott, elöl 
nyitott szok-
n y a - f a j t a ) , 
öt kilót nyo-
mó kigyön-
gyözött páva-
tollas melles 
és egy-egyet-
len vál l fős 
ing volt raj-
t a m ,  h o g y 
ne említsem 
meg a pártát 
és később a 

Szabadtéri családi napot szervezett 
a Szent László iskola! Már néhány éve 
működik a sportversenyekkel, társas asado-
val és jópofa játékokkal vegyített, közösen 
töltött szombati nap. Az iskolának majd-
nem ezer diákja több száz argentin családot 
jelent. Hát képzelje el az olvasó a nagy 
füves-fás parkot (Thames és Panamericana) 
rogyásig gyerekkel, szülőkkel, csecsemős 
kismamákkal, fürge-vidám nagy-
szülőkkel, tanárokkal, míg a rost 
alatt füstölög az izzó szén és a 
finomságok étvágygerjesztő illata 
száll fel a lombok közt a magas-
ba! (Blahó Ervin Bamba a kiváló 
sütőmester ilyenkor!). 

Reggeltől kezdve már jó volt a 
hangulat. Esőt jósoltak, de isteni 
napsütés kísérte végig az órák eltel-
tét. Az iskola új kis „utánpótlása”, 
a magyar együttes táncosai is ott 

szaladgáltak az emberek közt, s vártak ránk. 
Délben, a Zrínyi Kör után Benkő Sanyival 
villámgyorsan viseletbe öltöztünk, taxit 
hívtunk és tíz percre rá önfeledt, rögtönzött, 
„szabad tánc” jellegű kalotaszegi bemutatót 
tartottunk az iskolaközösség számára. Vál-
tozatlanul érdekes volt a több száz ember 
tombolását s tapsviharát megköszönni, 
tudván, hogy nem magyarok örvendenek 

ilyen őszintén a legeredetibb 
erdélyi táncrendnek! Mélyen el-
gondolkoztató! Viszont egyenest 
oda vezet, ahova úgyis el akarunk 
jutni: elindítani a felnőtt együttest 
is a Szent Lászlóban!

Meleg volt, és mindössze egy-
két szürke felhő játszott velünk: 
nem akarta eltakarni egy árva 
másodpercre sem a tűző napot. A 
téli szövet „bujka” (kalotaszegi 
férfikabátka) kályhaként fűtötte 

Hogyan vélekedik valaki a Brazíliában lezajlott Néptánc-
fesztiválról – magyar és tanári szemszögből? Érdemes röviden 
visszatérnünk az eseményre:

Timár Mátyás (Magyarország): 
Távol  -  és mégis közel

Október 26: délután volt. 
Korán érkeztem meg a Hungáriába... 

A vendéglőből még enyhe nyüzsgés 
hallatszott, ámde a nagyterem csenddel 
és félhomállyal köszöntött, amikor ajtó-
nyikorgatással benyitottam. Kiskorom 
óta élvezem a tágas helyiség hangulatát, 
főleg amikor ilyen: üres, hűvös és misz-
tikus. Mert nekem ebben az állapotában 
életteljes és hangos, beszél hozzám, 
felszólalnak a sok év eseményeinek 
hangjai. Beljebb léptem és nekiláttam 
a munkának. Az idén vajon hányan fog-
tok jönni, magyarok? Már előre tudja 
az ember, hogy a hűségesek itt lesznek 
(kevesen!); azonban mégis áll a remény, 
hogy talán többen jönnek össze. Sokan! 
Nagyon sokan! Az egész kolónia! Hát 
igen, ingyen álmodozó vagyok s ez 
köztudatú. 

Hány széket állítsak fel? Nem túl 
sokat, hogy ne maradjanak üresen, 
hiszen az lehangoló, viszont hasonlóan 
szomorú az üres terem is. 

kasmírkendőt is a fejemen. De hát mit 
számit a meleg, ha szenvedélyes néptáncos 
vagy? Izzadtunk is, mint a lovak, de nincs 
az a pénz, sem az az árnyék vagy ruhaköny-
nyítés, amit becserélnénk egy ilyen kedves 
néptánc pillanatért!

A kis előadást követően ugyancsak rög-
tönzött „táncház” robbant ki. Négy nagy 
koncentrikus kört alkottunk, és fél órán 
keresztül lépéseket tanítgattunk az embe-
reknek. Egyeseket kézen fogva kellett oda 
ráncigálni, és csodálatos módon később 
ugyanazok nem akarták abbahagyni, va-
lamint az elején szétosztott íveket kitöltve 
bejelentkeztek az alakuló együttesbe! 
Bizony, ezt műveli a magyar néptánc: ma-
gyarokban szenvedélyt, viszont idegenben 
fellobbanó vágyat!

Kérdezem: vajon a Jóisten tudatosan 
látta-e el a magyarokat ilyen kinccsel?

A következő beszámolóig!              (ZK)

M A G YA R  N É P T Á N C M O Z G A LO M

E cikk megírásához komoly erőt kel-
lett magamon vennem. Időt kellett rá 
szánnom, találnom, nem is a leíráshoz, 
mint inkább ahhoz, hogy a szürke hét-
köznapok ködjében fel tudjak idézni 
magamban egy életre szóló élményt. 
Egy olyan élményt, amelyet nem min-
den magyar fiatal, nem minden magyar 
ember, nem is minden ember tudhat 
magáénak. 

Szeretném elmesélni és magamban 
újra felidézni a IX. Dél-Amerikai 
Magyar Néptánctalálkozón és Szim-
póziumon szerzett rendkívül értékes 
tapasztalataimat.

2008 tavaszán kaptunk meghívást a már 
amúgy is legendás hírű Dél-Amerikai Ma-
gyar Néptánctalálkozóra. Nagy megtisztel-
tetés volt ez számunkra, nekem pedig külön 
öröm, hogy édesanyámmal, Timár Böskével 
és a Csillagszeműekkel kelhettem útra egy, 
a számomra különösen kedves országba, 
Brazíliába. Az előkészületeket egészsé-
ges izgalom kísérte: vajon milyen kiváló 
együttesekkel fogunk együtt műsort adni, 
milyenek a dél-amerikai magyar fiatalok, 
sikerül-e barátokat szerezni - mégis milyen 
lehet az a híres „szimpózium”? Ui. táncos 
pályafutásunk során vettünk részt nemzet-
közi fesztiválokon, tanítottunk külföldieket 
magyar néptáncra, de ilyesmiben még nem 
volt részünk.

A professzionális szervezésnek köszön-
hetően az izgalmak hamar kezdtek feloldód-
ni; az első estére szánt összejövetel után 
mindannyian éreztük, hogy barátok között 
vagyunk és szívesen fogadnak bennünket. 
Ekkor már tudtuk, hogy ez a tánctábor nem 
olyan lesz, mint a többi.

De a szimpóziumot megelőző két napos 
Néptánctalálkozó még hátra volt. A magyar 
néptáncnak általános sikere van az egész 
világon gyönyörű zenéje és virtuóz lépései 
miatt. Itt azonban ez nem volt elég, mivel 
tudtuk, hogy nagyon lelkes és tehetséges 
csoportokkal fogunk együtt színpadra lépni, 
tehát össze kell szednünk magunkat. Már 
a próbákon kiderült, hogy nem kell haza 
ugranunk pár ügyes legényért és leányért. 
A Finálé betanulása közben ébredtünk rá 
arra, hogy ezen a szimpóziumon kemény 
feladatokat hajthatunk végre, miután egy 
komolyabb csapássorozatot kevesebb mint 
fél óra alatt megtanulta a társaság legna-
gyobb része. 

A színpadbejárásokon még nem láthattuk 
teljes egészében a táncokat, ezért nagy izga-
lommal vártuk a műsort, ahol oldalról - már 
ha sikerült helyet szerezünk magunknak 
- megcsodálhattuk a különböző koreográ-
fiákat. Ezek a pillanatok adtak lehetőséget 
arra, hogy az eddig ismeretlen táncos társak 
új barátokká váljanak. 

Óriási meglepetés volt számunkra, hogy 
ilyen távol Magyarországtól ilyen erősen 
tart össze a magyarság, és ilyen intenzitás-
sal őrzik, művelik a magyar kultúrát. Ennek 
megkoronázásaképpen professzionális ko-
reográfiákkal készültek a csoportok, mely 
koreográfiák versenybe szállhatnának a 
budapesti színpadokon látható művekkel. 
Büszkék lehetünk rá, hogy ilyen színvo-
nalas műsorban vehettünk részt, és nagy 
öröm volt a brazil közönségnek bemutatni 
a magyar néptánckultúrát. 

A nézők egy tartalmas hétvégét tudhattak 
magukénak a Fesztivál után, de a tánco-
soknak még csak ekkor kezdődött a java. 
A két műsort vehettük bemelegítésnek is a 
tánctábor előtt. Ekkor már biztosan tudtuk, 
hogy a tanulással nem lesz probléma és 
profi szinten tarthatjuk meg a képzést. A 
megrendelt lőrincrévi és madocsai táncok 
igazi kihívást jelentettek számunkra is, 
de amilyen nehezek ezek a táncok, olyan 
szépek. Csak remélni tudtam, hogy sikerül 
majd megszerettetni a táncokat a szim-
pózium résztvevőivel. Az igazat megvallva, 
már az első nap után láthatóan tetszett a 
táncosoknak, és meglepő módon nagyon 
hamar sikerült elsajátítaniuk is. A próbák 
előtt és után lehetőség nyílt a táncosok 
megismerésére, többet megtudni a külföldi 
magyarságról, ami egy mai fiatal magyar 
lánynak vagy fiúnak rendkívül fontos. Ha 
hazatérve elmesélik az iskolában, hogy 
úgy beszélgettek dél-amerikai barátokkal 
magyarul, hogy az a barát még nem járt 
Magyarországon soha életében, akkor 
valószínűleg nehezen fognak nekik hinni. 
Vagy akár azt, hogy madocsai táncot jártak 
olyan külföldi gyerekekkel, akik nem is 
magyar származásúak. Ezek az élmények 
nem fognak feledésbe merülni, és mindig a 
büszkeségüket fogják növelni, amire szük-
sége is van egy mai magyar fiatalnak… Pél-
damutató összetartást láthattak, nemcsak 
a táncpróbákon, hanem a cserkészetben 
tanult szokások, játékok megismerése köz-
ben. Édesanyámnak, Böskének és nekem 
is óriási szakmai élményt nyújtott a tábor, 
és ezért is jött az ötlet, hogy 2009-ben újra 
szeretnénk együtt dolgozni egy hasonló 
műsoron, ezúttal Budapesten. Mindenkép-
pen viszonozni szeretnénk a Brazíliában 
kapott élményeket, valamint szeretnénk, 
ha a dél-amerikai magyar fiatalok is megis-
mernék, hogyan csináljuk „ezt” mi itthon, 
Magyarországon. De ami a legfontosabb, 
hogy a kapcsolatot megtartsuk, ne csak az 
internet által - ami ugyan manapság sokkal 
közelebb tartja egymáshoz az embereket -,
hanem közös kultúránk megőrzésével. 
Nagy örömmel tölt el minket az a tudat, 
hogy ebben 100%-ig számíthatunk a dél-
amerikai magyarságra!

BUENOS AIRES-I MAGYAR NÉPTÁNCMOZGALOM  - - -   Argentin családok magyar néptánc-lencsén keresztül

Folyt. az átellenes oldalon

„56”
Argentína magyarságának naplója lapjaiból:

Facundo, kis új 
néptáncos
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Minden mozgássérülthöz egy kísérő 
volt beosztva, aki segített neki abban, 
ami a mindennapi élethez kellett (öltözni, 
emelni, tolni, etetni, fürdetni), és hogy 
élvezze a tábort. Vénusz nem tud járni, 
így tolókocsit használ. Meglepően erős 
karjai meg kezei vannak, amivel föl tud-

ja támasztani magát. 
Több Máltai lovag 

is ott volt a tábornyitó 
misén: lovagi ruhájuk-
ban nagy pompával 
vonultak be mise előtt 
és utána ki. A mise 
után nagyon szép lát-
vány volt, ahogy mind 
a tizenhét nemzeti 
zászló bevonult. 

Az első vacsorára mindegyik ország be-
mutatta a jellegzetes ételeit a tábor többi résztvevőinek. 
Sok finomságot kóstoltunk meg vacsorára!

Tőlünk, magyaroktól, a következők voltak kaphatók: 
fehérbor, zsíroskenyér, hagyma, paradicsom, ropogós 
perec, csoki, téliszalámi. Minden ország felöltözött 
a saját nemzetének viseletébe; mi magyar lányok 
fehér blúzt hordtunk, a fiúk meg fehér inget és fekete 
mellényt. 

A hét folyamán négy különböző kirándulásra men-
tünk: 1) Innsbruck városnézés, a város régi, jellegzetes 
épületeihez és helyeihez. 2) Vénusz az „Inn-floating”-
ot választotta. Ez abból állt, hogy egy tutaj-féle hajón 
utaztunk az Inn folyón, az Alpoknak az egyik völgyé-
ben, Ausztria nyugati részén. Nyugalmas volt az út, tár-
salogtunk a többi résztvevővel és figyeltük a gyönyörű 
tájat. 3) Kirándulás a Swarovski kristálymúzeumba: 
gyönyörű és különleges kristály szépművészeti tár-

gyakat láthattunk. 4) Utolsó kirándulásunkra a gyönyörű 
aacheni tóhoz mentünk, körülhajókáztuk. Vénusz is, én is 
nagyon élveztük a kirándulásokat, és nagyon jól éreztük 
magunkat a táborban mindketten!

Eljött a táborba a Máltai Szeretetszolgálatnak a Nagymes-
tere, aki a világ Máltai Lovagrendjének a fő embere. Nagyon 
kedves volt, érdekelte, hogy a mozgássérült vendégek jól 
érzik-e magukat. 

Végezetül: Nagyon jó volt a társaság és a hangulat a ma-
gyarok és az erdélyiek között - napközben együtt voltunk, 
esténként meg együtt mulattunk a tábori disco-ban. 

Életre szóló élmény! Remélem, hogy a jövőben is újra el 
tudok menni egy máltai mozgássérült táborba mint kísérő!

Tábor Erika st., Richmond, VA, USA”
(KMCSSZ Sajtószolgálata jelentése alapján összefoglalva 

HKZS)

A segítségnek sok formája van. - Már lassan 15 éve a 
KMCSSZ fiatal vezetőinek az USA-i Máltai Lovagrend 
magyar tagozata ösztöndíj formájában lehetővé teszi, hogy 
valahol Európában a magyar mozgássérült kontingens 
tagjait egy hétig szolgálhatja. Itt közöljük a 2008-as ösz-
töndíjasunk beszámolóját. 

„Észak-Amerikából Magyarországra utaztam a nyáron, 
hogy egy magyar mozgássérültet, Majláth Vénuszt, 
a magyarországi csoportnak tagjaként elkísérjek a 
Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi nyáritáborába, 
ami Stams, Ausztriában tartottak (július 26-augusz-
tus 2). Az erdélyi csoporttal együtt 25-en utaztunk 
Budapestről Ausztriába. Összesen 17 ország vett 
részt: Anglia, Ausztria, Belgium, Csehország, 
Franciaország, Hollandia, Horvátország, Írország, 
Lengyelország, Litvánia, Magyarország, Német-
ország, Olaszország, Románia (Erdély), Spanyol-
ország, Svédország és Svájc. 

Ha ez nem lelkesít, akkor mi?
Az idén nem egy ízben figyeltem a kiscserkészraj 

szombati működését. Kimondottan az hívja fel a fi-
gyelmemet, hogy hirtelen mennyi gyermek szaladgál 
Zombory Andi st., Bonapartian Edi st., Szentiványi 
Juci öv., Lajtaváry András öv. és Zombory Micsu öv. 
mögött, mint a kiscsibék a tyúkanyó után. Olyan éde-
sek... Van köztük egész picike, de még vaskos, nyúlánk 
tíz esztendős cserkészjelölt is. Szőke, barna, élénkebb, 
félénkebb. Van még pettyes nyakkendős, és egy csomó 
ígéretet letett gyermek. 

Megannyi korosztály, és milyen természetesen vi-
szonyulnak egymáshoz! A nagyobbacskák persze néha 

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

Eldöntöttem, hogy nem szorosan egymás mellé teszem őket, 
és ilyen módon mindkét eredményt megelőzöm. Félnégy... 
Csak egy fali csillárt gyújtottam meg. Mosolyogva tettem 
félkörbe a fellépők székeit, ui. mindegyiknek nevét felragasz-
tottam a támlákra. Alakul. Szép lesz így... Átvettem magamban 
azokat a gondolatokat, amelyekkel később fogadtam a „gyüle-
kezetet”. Igen, jó ez a kifejezés, ha azt vesszük, hogy egy ilyen 
tiszteletadás bizonyára csoportos fohásznak is elmehet. 

Izgultam, mint minden évben. Hogy az üzenet tiszta le-
gyen, hogy elérhessük azt a hangulatot, amelyből kiindulva 
megrázkódik az eszme és meglágyul a szív.

Ötvenkét év lehet sóhaj, vagy óriási tisztás a szakadékok 
közt. És ma, 2008. október végén itt lesz velünk egy igazi 
szemtanú. Saját, akkori naplóját fogja megosztani velünk. És 
frissen született vers lesz felolvasva. Lesz jajgató katonabú-
csúztató és zongorakoncert. Gitár és dal, gyermek és felnőtt 
hangokban majd felélednek szavak, panaszok, emlékek és 
mély gondolatok. Egy vetítésben régebbi de korabeli magyar 
jeleneteket mutatunk be... 

Rendben van, és még egyszer átnéztem magamban 
a műsor címmondatát: Légy résen, mindhalálig... 
Igen, ezt szeretnénk megértetni és jelképekkel átsu-
gallni, közvetlen, otthonias és természetes hangulatot 
akarunk teremteni. Közelséget és kényelmet, az 
egyáltalán nem kényelmes - mert nehéz! - kijelentések 
közléséhez.

Hirtelen nyikorog az ajtó, és riadtan hátranézek: 
három kedves idős asszony lép be, és tágas mosollyal 
elkezdik velem együtt tologatni a székeket. Segítenek! 
Nem azt kérdezik, mikor kezdődik, hanem mellém 
állnak! Jönnek többen, és már sokan pakolgatunk. Ez 
egy jel! - jelentem ki magamban boldogan. Cserkész 
egyenruhások ügyködnek körülöttem, forgatókönyve-
ket lapoznak, mindenki arckifejezésen észrevehető 
a lelkiismeretes készülődés... Nincs felületes ricsaj 
és beszélgetés, mint sokszor, hanem máris hangulat 
keletkezik. 

Nincs az a korosztály vagy „rang”, amely ne lenne 

képviselve. Telt ház, és pontosan el is kezdjük... Csupán 
egy óra húsz perc kellett ahhoz, hogy a legvigasztalóbb és 
biztonságot keltő érzés öntsön el mindnyájunkat. Egységet 
alkottunk, és mintha végig egymás kezét fogtuk volna.

Idézek az elhangzott szavakból, saját magunknak is 
emlékeztetőként:

Nem az a baj, ha bármit mondasz, nem igaz!
A baj az, ha azt mondom igazság, és te nem tudod, mi az!
Hogy harminc ezüstért a lelkedet teszed a pultra,
S amíg csak élsz, ezt teszed újra meg újra!
Hogy semmit nem nézve, fék nélkül rohansz előre,
Magadnak kaparva, taposva gyerekre, nőre!
Tán... ezért van, hogy többször nézünk az égre
Akik szeretnénk, hogy itthon rend legyen, végre!
Hogy a dolgok újra helyükre kerüljenek,
Emberek, határok, völgyek és hegyek,
Hogy megint annyian legyünk, mint a tenger,
A gyermekünk magyarként lehessen: ember!

... 56                                              ...folyt. az előző oldalról

17 ország vett részt az ausztriai táborban! 

A Nagymesterrel egy csoportképet készítettünk, 
hogy megmaradjon mint emlék 

ugratják a kisebbeket - ez az élet rendje... A vezetők egy 
része tapasztaltabb, de van, aki most tanulgatja „élőben” 
a vezetés titkait. Ők is egy húron pendülnek, és nemcsak 
a próbarendszer, hanem a köztük lévő barátság vonójával 
húzzák egy ütemre!

Változatos és eredeti játékokat elemeznek, finomakat 
uzsonnáznak, játszanak, énekelnek, masírozni tanul-
nak… Könnyekig megható észrevenni, ahogy a hetek 
múlásával egyre merészebben és akkurátusabban sikerül 

nekik a kétujjas cserkésztisztelgés is! Megfigyeltem, 
hogy már a legújabbak is éneklik a cserkészindulónk 
legtöbb részét, a Himnuszból is valamennyit, és a Mia-
tyánkot szépen mondják.

A képek mutatják: micsoda pofikák, mennyi jókedv! 
Mindegyiknek ragyog a tekintete! De amit a felvételek 
nem mutathatnak meg, azt hadd mondjuk ki mi: a cso-
portnak túlnyomó része beszél magyarul! 

Cserkészszeretettel                          Zólyomi Kati cst.

Cserkész részvétel a Máltai 
Szeretetszolgálat Mozgássérült Táborán

„A cserkész ahol tud, segít”.  (3. cserkésztörvény)

Fotó Zóka

Fotó Zóka

Majláth Vénusz magyar 
mozgássérültet segíti 
Tábor Erika st. (USA) 
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- A lélek és a hitápolás is izgalmas évekről tanúskodhat 
minálunk. A Plátanosi Máterek, Domonkos László és Pesti 
József páterek, Nt. Hefty Lacibá, Nt. Sütő Gyuszi bácsi 
Isten mellől vigyáznak ránk. Velünk tartottak - látogató jelleg-
gel - Ádám Atya, Bárány Atya - majd hozzánk csatlakozott 
kedves barátunk Nt. Tóth Kristóf, aki sajnos családjával 
együtt nemsokára visszatelepedik Magyarországra. Mostan-
tól viszont egy egész 
évre ismét lesz magyar 
papunk, Földes Ferenc 
Atya már itt van, és teljes 
lelkesedéssel kezd min-
dennapi kísérőnkké vál-
ni. Meglátogatta a Zrínyi 
kört, a cserkészfoglalko-
zásban kivette részét, és 
megrázó szavakkal szólt 
a Hungária évfordulói 
vacsorán megjelentek-
hez is. 

- Az ösztöndíjbizottság szülői csoportja kidolgozta a hagyo-
mányos megszokott standjának részleteit a karácsonyi vásárra: 
szétosztotta a parrilla és a tombola munkáit, s az idén az újból 
négy napos rendezvény alatt végig működni fog. 

- Jövőre, 2009 decemberében elvileg kilenc 13-14 éves ma-
gyar származású kislány és kisfiú indulna Magyarországra 
a 3. ízben megszervezett három hónapos, a magyar nyelvel-
sajátításra szánt ösztöndíjprogramra. A HUFI lelkiismeretesen 
izgul, és drukkol, hogy ez zökkenőmentesen megtörténhessen, 
hiszen már bebizonyosodott sikerrel járt a két előző is: a gye-
rekek tényleg megtanulnak magyarul beszélni e három hónap 
alatt! Így hát a bizottságnak muszáj sok pénzt összegyűjtenie 
az előre kiszámítható költségek fedezésére. Szóval majd a 
vásáron mindenki egyen sok húst, choripán-t, igyon hozzá 
még többet, és segítsen abban is, hogy az összes tombolajegy 
elfogyjon! Köszönjük szépen!

- Egy végzett 18 éves ZIK-diák pedig a Balassi Bálint In-
tézet Hungarológia tanfolyamára készül: Mihályfy Kinga a 
jelölt, és különböző vizsgák letétele után egy évre elbúcsúzik 
tőlünk. Csatlakoznak Enevoldsen Julieta (Besenyi Buba 
lánya Barilocheból) és Pacheco Pedro (Wagner Carolina fia). 
Mindhárman magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre 
vonatkozó magyar állami ösztöndíjra pályáznak, amelynek a 
lebonyolításával összefüggő feladatait a KMCSSZ által irá-
nyított Teleki Pál Alapítvány látja el. Nagyon sok szerencsét 
és eredményességet kívánunk nekik!

- Lajtaváryné Benedek Zsuzsi már eladásra bocsátotta a 
magyar nyelvtankönyveinek első sorozatát! Megható könyv-
bemutató is volt, a „Légy résen, mindhalálig” tiszteletadással 
összekötve (l. besz. HUFI 1.o. Szerk.). A HUFI munkatársának 
melegen gratulálunk mindnyájan, és minden nyelvtanuló 
számára ajánljuk a köteteket! A bevétel nagy részben az 
utánnyomást biztosítja!

- Az ÁLOMGYÁR magyar színtársulat művészei de-
cembertől ismét munkába kezdenek próbáikkal a két kiválasz-
tott mű előadásához: A bejelentett népi daljátékot, a FEKETE 
ANGYAL-t, és a híres PRODUCEREK helyi változatát fogják 
bemutatni. Mellékszerepek betöltéséhez elkezdődött a verbu-
válás, viszont szívesen várják az önkéntes, színjátékot szerető 
jelentkezőket is!  zolyomikati@fibertel.com.ar (4794-6521, 
155 095 7832).

- A cserkészcsapatok lázasan készítik a nyári táborokat! 
2010 januárjában vágják hátukra az agyonterhelt hátizsák-
jaikat, és remélhetően csak szépet, jót és nevelőt élveznek 
majd 10 napon át! A mindig izgalmas és felújuló részleteket 
a közösség majd csak akkor ismerheti meg, ha eljön a hagyo-
mányos beszámolókra!

- A HUFI nagyon szépen köszöni a beérkezett olvasóleve-
leket, és örül annak, hogy a világ minden részén olvassák az 
argentínai magyar származású fiatalság tevékenységéről szóló 
írásokat! Négy éve jutunk el igen sok mindenki házába, és a 
kedves sorok azt visszhangozzák, hogy jó irányban haladunk. 
Hála az AMH-nak ezért!

- A ZIKSZÍNHÁZ is mozog: jövőre igen eredeti vígjátékot 
fog előadni ugyanazzal a csoporttal, amellyel nemrég az 
„Adjátok vissza az iskolapénzt”-tel óriási sikert aratott. Va-
szary könyvének alapján „A macska felugrott az asztalra” 
kerül színpadra, még 2010. közepe előtt. Készüljön a kolónia, 
mert halálra fogja magát nevetni!                                   (ZK)

KINCSESLÁDA  NYÁRÁRA
Már megint elrepült egy év... Mindenki örül, hogy itt a 

nyár! Nem kell órarendet betartani, nem kell leckét csinálni, 
tanulni, milyen jó lazítani egy kicsit!

És egyaránt megérdemlik tanárok is, diákok is a lazítást, 
hiszen erőfeszítést igényel és fárasztó minden szombaton 
magyar iskolába járni, miközben osztálytársaik vitorláznak, 
klubban fociznak.

Másrészt milyen büszkeséget jelent, hogy képesek 
vagyunk szüleink, nagyszüleink gyökereit, kultúráját 
megismerni, tisztelni, megszeretni, ápolni és generációról-
generációra továbbadni! 

Vajon észreveszik-e a szülők, hogy mekkora kincset 
adnak át gyermekeiknek? Vajon tisztában van-e min-
denki azzal, hogy ez mennyire értékes örökség? 

*
Felszólítás szülőkhöz, nagyszülőkhöz:
Ha most már nincs is több tanítás márciusig, akkor 

otthon foglalkozzatok magyarul a gyermekekkel! Ne 
vesszen kárba a tanárok heti hangyamunkája! Folytassuk 
otthon tovább ezt a munkát. Egy kis fantáziával olyan jól 
lehet szórakozni MAGYARUL, a gyerekek észrevétlenül, 
játékformában bővíthetik szókincsüket. Tavaly már ösz-
szeírtam ötleteket, de eszembe jutottak újabb ötletek, hátha 
fel tudjátok használni őket!
• CD hallgatás: szóljon a zene! Kisgyermekek számára 

sok CD van. Sőt, a 39-es leánycserkészcsapat összeállított 
még 1990-ben egy CD-t a klasszikus kiscserkész-népda-
lokkal, karácsonyi énekekkel. Ez még kapható!
• Készítsünk falitáblát, ragasszunk nagy fehér papírt a 

falra. Ahányszor gyermekem, unokám magyarul megszólal, 
mond valamit magyarul, kap egy kis képecskét a táblára. 
Sőt! Most, hogy karácsony közeledik, vágjunk ki egy ka-
rácsonyfát papírból, és arra kerül fel egy dísz, ahányszor 
magyarul beszélnek a gyerekek. 
• A szülő kitesz a falra egy fehér lapot. Minden nap 

ragaszt rá kis képeket tárgyakkal, tudják-e a tárgy nevét? 
Minden nap hozzá teszünk képeket, ameddig tele lesz. Ha 
már írni is tudják, odaírhatják a tárgyak nevét.
• A szülő készít kis kártyákat nevekkel (asztal, szék, 

pohár, tányér, stb...) Ki tudja oda tenni a kártyákat, ahol a 
megfelelő tárgy van?
• Készüljünk karácsonyra. 

Mindenki ismeri az Adventi Nap-
tárt. Készíthetünk olyat, amelynek 
ablakocskáiban egy magyarázat 
van. Például: „Erre ülünk az asztal 
körül”. Ki kell találják, mi az. Eb-
ben az esetben „szék”. Természete-
sen a gyermek tudásához lehet alkalmazkodni. 
• Karácsonyi énekek: A szülő leírja valamelyik éneket, 

de úgy, hogy hiányoznak szavak. A gyerekek kitöltik. 
Legyen ez is a falon, ameddig nem éneklik fejből. Majd 
feltesszük a következő éneket. Hát igen, betapétázzuk a 
lakást - de ha megtanulnak magyarul, akkor érdemes, nem?
• FÜZET: legyen egy gyönyörű nyári füzetük. Ide is 

beírhatnak minden éneket, minden képnek a nevét. Tegyük 
tele képecskékkel, rajzoljon bele nagymama, nagypapa, 
barát, mindenki! Legyen egy kincsesfüzet, amit szívesen 
lapoz, amiben szívesen dolgozik, amire büszke, és ami az 
ő nagy alkotása.
• DVD, VIDEO: Nézzenek annyit, amennyit csak tud-

nak. Ha nem is értik, a szavak lassacskán mégiscsak rájuk 
ragadnak.
• Amikor autóban utazunk, vagy akár vonaton, buszon, 

használjuk ki, hogy szókincs-fejlesztő játékokat játsszunk. 
Például: tárgyakat nevezni, amelyek az osztályban vannak, 
a parkban, a hűtőben, stb. Vagy a-betűs szavakat mondani. 
Ha már jobban beszélnek, akkor kérdésekkel ki kell találják, 
milyen tárgyra gondolt a személy. Használjunk ki minden 
egyes lehetőséget arra, hogy gyakoroljuk a magyar beszédet!
• Az orvosi rendelő várótermében: Mit tudok tenni a 

kezeimmel? Tapsolni, ütni, kavarni, vágni, festeni, rajzolni, 
húzni, nyomni, stb... Mit tudok csinálni a számmal? Köpni, 
fütyülni, csámcsogni, rágni, stb...
• A bevásárlóközpontban a kasszánál állunk és 

várunk: Mi van a kiskocsinkban? Tej, vaj, só, liszt, stb... 
Hány ember van előttünk? Mennyibe kerül? (számok 
gyakorlásához). Ahelyett, hogy némán álljunk a sorban 
és gondjainkon töprengjünk, és ahelyett, hogy a gyerekek 
veszekedjenek, hát játsszunk velük. Hasznosabb! 
• Ha otthon tévét nézünk: a reklám alatt, hogy mondják 

magyarul. amit látnak: az a lány, aki ott van, magas vagy 
alacsony? Szőke vagy barna? Milyen színű az autó? Ki-
sebb gyerekeknél ki lehet használni azt a fél órát, miközben 
fürdetjük őket. 

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné B. Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos - 

4799-8437 Nyitva tartunk péntekenként 19 - 21 óráig
2008. december 26-tól  -  2009. március 6-ig  szünetel

  468  Auster, Paul: A véletlen zenéje
1517  Magyar klasszikus írók: Új vidám könyv
1979  Heller, Frank: A maharadzsa kincse
4396  Babay József: Rózsafabot
4474  Billédi Ilona: Ember mindhalálig – A Bánság
          szülötte, dr. Fodor József prelátus élete
4489  Kenneth Claire: Panoptikum
4515  Leslie, Robert Franklin: A medvék és én
4537  Fekete István: Zsellérek
4550  Ripley, Alexandra: Scarlett
4579  Jantsits Gabriella dr.: Magyar orvosok arcképei
4710  Kishon Efrájim (Kishont Ferenc): 100 új humo-
          reszkje
4713  Hacket, Francis: VIII. Henrik
4742  Galsworthy, John: A sötét virág
4791  Steel, Danielle: Eltűnt!
4813  Bús Fekete László: Mérges puszta
4830  Waltari, Mika: Megmondják a csillagok
4842  Ignácz Rózsa: Orsika
4858  Földi Mihály: A csábító
4869  Barrett, Elizabeth: Mérték után
4597/8  Erba Odescalchi Sándor: Testamentum (életem
          regénye) I.-II.

En castellano:
S-  52  Zilahy, Lajos: Las cárceles del alma
S-  76  Wass, Albert: Devolvedme mis montañas
S-100  Madách, Imre: La tragedia del hombre

DVD:
DVD-16/1-2-3 Pearl Harbor I.-II.-III.
DVD-17 Adjátok vissza a hegyeimet. Koltay Gábor
               filmje Wass Albertről
DVD-18 A magyar történelem és kultúra 1000 éve
               (megjelent a külhoni magyarok kulturális 
               fesztiválja alkalmából, 2007-ben)

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

AZ ÚJ „MAGYAR” 
ÉLETÜNK SZÍNEI   
Budapesti tudósítóinktól:  

Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és 
Espinosa José Vicente st.

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON   
mzoldi@dls-argentina.com.ar

Vezetőségi gyűlések a hó 1., 3. és 5. szerdáján. 
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 
Titkárság: Kedd-szombat 18-21.30-ig. Vasárnap 12.30-16 óra.
Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig. 
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

M i n i h u f i        

Senkinek sincs ideje leülni külön foglalkozni, ezért 
használjunk ki minden olyan helyzetet, amikor úgyis vá-
runk, állunk. Az a napi pár perc nagyon sokat tesz. Főleg 
a RENDSZERESSÉG, az a napi pár perc, de mindig, 
rendszeresen, mindennap, annak igen nagy ereje van! 
És nem fogjuk sohasem megbánni, hogy gyermekeinket 
megtanítottuk magyarra. Viszont ha nem tesszük, azt 
előbb-utóbb gyermekeink az orrunk alá dörzsölik majd, 
hogy miért nem tettük! Az otthoni oktatás rendkívül fontos! 
„Többet ér meggyújtani egy gyertyát, mint a sötétséget 
átkozni!” (kínai mondás) --

... hát akkor mire várunk? 
Gyújtsuk meg azt a gyertyát! 

Ami az íróasztalon maradt:
„...A magyar nyelv remekmű, olyan kincs, mint a 

legnagyobb emberi szellemek alkotta alkotások... Nem 
érveltem azzal, hogy nyelvünk muzsikája szép, szavaink 
lejtése kellemes, mert ezt mindenki elmondhatja - joggal! 
- anyanyelvéről, hanem éppen nyelvünk tartalmi gaz-
dagságáról beszéltem... Az, hogy megtanultok magyarul, 
hogy szüleitek nyelvén érintkeztek, az nemcsak a szülők 
ragaszkodása óhazai múltjukhoz, amelyet gyermekeikben 
folytatni akarnak, hanem ezzel a nyelvvel műalkotássá 
váltok magatok is.”                                      László Gyula

Amikor még gyermek voltam, nagyon vártam a karácsonyt, 
mindig olyan távolinak tűnt. Most is várom, annak ellenére, 
hogy túl gyorsan követik egymást a decemberek.

Ez lesz a harmadik karácsonyom Magyarországon, és 
hiába nőttünk fel sokan magyar közösségben, azért az it-
teni karácsony mégis más. Miben is más? Csak hideg van, 
ennyi! - gondolhatnánk. De mégsem.

A tél nagyon fontos kelléke a karácsonyi hangulatnak. 
Decemberben azért már nagyon hideg szokott lenni, és du. 
5 órakor már sötét van. Ehhez még hozzá kell tenni, hogy 
itt ez a tanév közepe. 

A decemberi hónap egy előkészülettel töltött hónap: vár-
juk a karácsonyi szünidőt. A hideg és a sötétség lelassítanak, 
és az ember inkább nyugodtan otthon marad. Készülődik, 
gondolkodik. 

Itt a karácsony kevésbe pörgős, mint nálunk a nyár és a 
vakáció közepén - inkább csendes, befelé forduló, meghitt 
időszak. A család tölti be a főszerepet. 

Hogy néz ki a karácsonyi ünnep itt? A főutcákon a fákat 
apró kis fények veszik körül (már most, november végén 
elkezdték feltenni őket, hogy decemberben tündököljenek 
majd!), sok lakásban kivilágítják az ablakokat, és mivel oly 
korán sötét van, nagyon lehet ezeket élvezni. 

Szerte a városban több karácsonyi vásárt is szerveznek. 
A mi kedvencünk a Vörösmarty téri vásár. Igaz, kicsit tu-
risztikai már, de mi így is élvezzük. Sok standot állítanak 
fel, ahol ajándékokat választhatunk vagy ötleteket meríthe-
tünk. E mellett a színpadon különféle előadások zajlanak, 
amelyeket a vásár hivatalos italával, a forralt borral lehet 
még jobban élvezni.

A téren felállítanak egy óriási adventi koszorút, így min-
den vasárnap meggyújtanak egyet a négy gyertya közül. 
Nagy hagyománya van az adventi koszorúnak, segít a 
várakozásban, a lelki előkészületben, a karácsony igazi 
megünneplésében.

Itt a december 26-a is szabad, így ha az időjárás is kedvező 
három napot tölthetünk családban, finomságokkal és hó-
emberkészítéssel.

Itt vagy ott, itthon vagy otthon: 
Nagyon kellemes, békés, családias 
karácsonyi ünnepeket kívánunk!

Lomniczy Mátyás cst. P. Földes Mi-
hállyal a Cserkészházban    Fotó Zóka


