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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!

Teréz anya (1910-1997) r.k. apáca
A legszebb nap? A ma. A legnagyobb akadály? A félelem. A legkönnyebb? 

Tévedni. Minden rossz gyökere? Az egoizmus, az önzés. A legszebb szórakozás? 
A munka. A legveszedelmesebb vereség? A bátorság hiánya. A legjobb tanítók? 
A gyermekek. A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándékozni. 
Mi boldogít a legteljesebben? A másik embernek hasznára lenni. A legveszedel-
mesebb hiba? A rossz kedélyállapot. A 
legközönségesebb érzés? A bosszú és a 
gyűlölet. A legszebb ajándék? A megér-
tés, az együttérzés. A nélkülözhetetlen? 
Az otthon, a valahová tartozás. A jóleső 
érzés? A belső béke. A legjobb megol-
dás? Az optimizmus. A legnagyobb meg-
elégedettség? Az elvégzett kötelesség. 
A legnagyobb erő a világban? A hit. 
A legfontosabb emberek? A szülők. 
A legszebb a világon? A SZERETET.

„Minden nép, minden nemzet életében vannak je-
lentős évfordulók, amelyek okot adnak az emlékezés-
re. Vannak emléknapok, amelyek az egykori dicsőség 
fényét vetítik ránk, s vannak olyanok, amelyek a gyász, 
a gyalázat napjai. Nekünk, magyaroknak mindkettő-
ből bőven adatott. A korábbi századok krónikáit lapozva 
előbb a dicsőségből, majd - közeledve jelen korunkhoz -
a gyász napjaiból jutott több nekünk”. (C. Tóth János, 
Misterium Hungarorum).

*
Trianon nyomán Magyarország nemcsak területé-

nek kétharmadát, nemcsak gazdasági életképességét 
s magyarjainak millióit vesztette el, de kettétörte és a 
továbbiakban szinte lehetetlenné tette a nemzeti fej-
lődésnek akkor már több évszázados folyamatát is. 
Hiába hangoztatták a nemzet legjobbjai háromnegyed 
évszázadon át, hogy túl a tépelődéseken végre új hazát 
kell építeni, igazán cselekvővé sohasem ért, sohasem 
érhetett a szándék. Trianon súlyos titokként, a végzetes 
katasztrófák félelmetes súlyával nehezedett a nemzetre. 
Az „erőszak békéje” olyan nagyhatalmi döntés volt, 
amely nyomán Magyarország történelme a világ leg-
méltánytalanabb csapását volt kénytelen elszenvedni. 
(Raffay Ernő, Trianon titkai).

*
Ilyen méretű országcsonkításra nincs észérvekkel 

alátámasztható magyarázat. Hiszen nem csak szerbül, 
horvátul, németül, szlovákul, rutén-ukránul, románul 
beszélő népességet szakítottak el Magyarországtól, 
hanem színmagyar területeket is másoknak ítéltek. 
(Mi magyarok, Nemeskürty István).

*
A Trianoni tragédia beleivódott génjeinkbe. Kimond-

hatatlan erővel éljük tovább a nemzet veszteségét, a 
sorsát, amelyet az egynyelvű társadalom szenvedett 
meg. Túlélte a nemzet, de testén ott éktelenkednek a 
sebek, a lelkében a megaláztatás fekélyei. Hurcoljuk a 
múltat mindaddig, amíg el nem jön a megkövetés ideje. 
Amíg a nemzeten elkövetett bűntett nem részesül olyan 
rehabilitációban, amely méltó az európai fejlődéshez, a 
népek közötti megbékéléshez, az együttélés normáihoz. 
A magyarság megkövetése európai érdek! Annak a jóvá-
tétele, hogy az I. Világháborút lezáró „békeszerződést” 
előkészítő tárgyalásokon még csak szót sem ejtettek Ma-
gyarországról. Csak azt mérlegelték, hogy a szomszédos 
államok meddig akarják „tágítani” saját határaikat. 
Csupán a megmaradt „senki földjére” ragasztották rá 

a Magyarország nevet. Véletlenül, mert nevezhették 
volna másnak is: Dunaországnak, Nagyalföldnek, bár-
minek. Csak egy iróniára hajlamos győztes kormányfő 
ötlete kellett volna hozzá. Maradt mégis: Magyarország, 
megsarcolt lelkű néppel, megroggyanó gazdasággal, 
magára alig találó ifjúkkal. Vagyis Trianonban nem a 
magyarság egyes népcsoportjain esett sérelem, hanem 
magán a nemzeten! 

Nekünk elemi érdekünk, hogy az európai jövő (ha 
van ilyen) valóban közös legyen. A diszkrimináció 
leghalványabb jele nélkül! A magyar nemzet erről az 
igényéről nem mondhat le! Olyan politikai koncepció 
részese kell legyen, amely az európai fejlődésből egyet-
len olyan régiót sem zár ki, amely a magyar nemzet ré-
szeinek szálláshelye, szülőföldje. (Köteles Pál, Erdélyi 
Magyarság. Antológia, részletkivonatok).

*
S hogy milyen volt az a vélekedés, amely 1918, illetve 

1920 után megfogalmazódott Magyarországon Trianon-
ról? Milyen jelei voltak a hétköznapokban a békediktá-
tum elutasításának? Miért volt szinte mindenki számára 
elfogadható és követhető az irredentizmus, a revizioniz-
mus? Az a hétköznapok szinte minden mozzanatában 
érzékelhető hangulat, amely a korban a Mindent vissza! 
és a Nem, nem soha! mondatokban jutott leginkább ki-
fejezésre. S hogy mennyi volt a realitása mindezeknek, 
volt-e értelme a következetes revíziós politikának? 1938 
és 1941 között úgy tűnt, hogy igen. Magyarország el-
csatolt területeinek jelentős részét szerezte vissza külső 
segítséggel, és európai középhatalommá vált. 

A következmények ismeretesek. Trianon igazságta-
lanságai 1947. február 10-én Párizsban megismétlőd-
tek. Trianon és Párizs ma már múlt, a magyar történelem 
nem feledhető része. Az idő kereke ugyan visszaforgat-
hatatlan, de a fájó emlékek megőrzése is kötelességünk. 
(Püspöky István Legyen hited és lészen országod - 2009).

*
„Hogyan érthetné meg a gyökértelen ember azt, akit nem 
enged a föld, mint ahogy a fát nem engedi! Hogyan ma-
gyarázhatná meg, hogy neki ez a hazája, ez a föld, és sehol 
másutt ezen a világon hazája nincsen. Sem Magyarország, 
sem Budapest nem hazája annak, akit ehhez a földhöz s 
ehhez a néphez hozzákötött az Isten. Ehhez a furcsa-szo-
morú, kedves földhöz s ehhez a furcsa, szomorú-kedves 
néphez, ehhez a makacs, ehhez a hanyag, ehhez az elvadult 
erdélyi néphez.”

(Wass Albert)

Hova 
mennek el a 
magyarok? 
A nagy 
háború után, 
mintha 
elveszett 
volna min-
den: Múlt, 
jövő, otthon, 
haza, csak a 
lélek maradt 
meg, az is 
gyámolta-
lansággal és 
félelemmel 
vegyítve. 
Hirtelen 
nem volt 
mit tenni. 
Élni kellett, 
tovább. 

Ahogy teltek az évek, egyre inkább bizonytalannak 
tűnt minden. Kérdi a magyar: mit tettem? Ki ellen 
vétettem? Kinek ártottam azzal, hogy magyar vagyok? 
Milyen elveket bántottam meg, hogy ily igazságtalan 
módon bánjanak el velem és országommal? Teltek az 
évek, még mindig itt vagyok, itthon, ahol születtem, de 
egyre kevesebben születnek, egyre többen mennek el. 
Fogyunk, egyre fogyunk a Kárpát-medencében. Erdély-
ben, Kárpátalján, Felvidéken, a Délvidéken… 

…Ezer gondolatom mind szikra, s tiéd,
Apámé, aki ápol, anyámé, aki megvéd,
s látlak szikla, vár, ólomcsipkés hegy,
velem, az egek dús hamvai felé megy.
Messze, távol a szent tájak végén,
a magyar dalol a láthatárai szélén,

lélek feszíti csak, tovább és tovább,
rávetíti melegét a száraz délibáb.

Gyertek őrültek: rekedten, vaknémán!
Mankóval, kúszva, álmaitok nyomán!
Megszólalnak harangok és trombiták:

Még sírnak a Tátrák, zokognak a Hargiták!
(Kivonat a Délibáb c. versből)

Zólyomi Kati

Június… és nem léteznek a lélek határai!
„A magyar nemzet vállairól annyi trianoni teher esik le, amennyit - a nyitott 

határoknak köszönhetően - elszánt akarattal levet magáról.” (Csapó Endre)

Havi „HUFImondat”: 
„Szabad akkor leszel valóban, ha napjaid nem gond nélkül valók, 

sem éjszakáid nem szükség és bánat nélküliek, hanem ha mindezek 
befonják életedet, és te mégis, mezítelenül és kötelékek nélkül fölébük 
emelkedel.”

Kahlil Gibran libanoni keresztény költő, író (1883-1931).

TRIANONI   MEGEMLÉKEZÉS      

Június 10-én, vasárnap du. 5 órakor a Hungária dísztermében!
Hívjuk és elvárjuk szeretett közösségünk minden egyes tagját!

Tiszteletadásra készül a kolónia!

Olvasunk… és gondolkozunk
A szerkesztő a legőszintébben kéri a kedves Olvasók elnézését, hogy anyag-

torlódás miatt tördeléstechnikai szempontból nem volt megoldható Zólyomi 
Kati megszokott, bő képanyaggal ellátott havi vezércikkét e számban közölni. 
Következő számunkban ezt pótoljuk. (HKZS)
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Kurta másfél hónap múlva szá-
zával közelednek a magyar nép-
táncosok! A Buenos Aires-i Regös 
néptáncegyüttes összes tagozata 
készül, szervez, gyakorol és izgul! 
A hagyományos néptáncbiennálé július 
végén emeli színpadra két hatalmas 
gálaestjét a belvárosi Avenida szín-
házban! 

Ilyenkor minden együttes remekel, 
minden táncos tündökölhet s egyma-
gában, sok magyarázat nélkül, ez az 
esemény az emigrációban született 
magyarok talán legkimagaslóbb tel-
jesítménye!

Elég elképzelni a vonzó erejét: Találkozás! E szó teljes értelme jeligében tart-
sunk össze, hogy nem csupán sikerélményt biztosítson a szervezők és résztvevők 
számára, hanem hadd érje el teljes mértékben továbbépítő hatását! 

Már megkezdődött a jegyeladás, jöjjenek a vendégeink, szólaljon meg a 
muzsika, legyen óriási nagy az öröm!                                        Zólyomi Kati
FONTOS: Jegyek megrendelése, ill. megvétele és bővebb fölvilá-
gosítás: Lásd az alsó sávban és a mellékelt röplapon olvasható 
adatokat!

Mostanában rájár a rúd Magyarország-
ra, az élet nem túl sok területén érkezik 
elismerés arról, amit elértünk. De vannak 
üdítő kivételek: az idén 40 esztendős 
magyar táncházmozgalom módszere 
nemrég felkerült az Unesco szellemi 
kulturális örökségének listájára. Az 
ENSZ oktatási, tudományos és kulturális 
szervezetének kormányközi bizottsága 
Bali szigeti ülésén hozta meg a kedvező 
döntést - tudomásom szerint az erről szóló 
határozatot nem volt, aki átvegye, ui. az 
ülésen nem vett részt hivatalos magyar 
kormányküldöttség.

Néptáncos ismerőseim mesélik: a Ma-
gyarországgal szemben zajló nemzetközi 
hecckampány eredménye, hogy idén a 
magyar együttesek alig kaptak meghí-
vást külföldi fesztiválokra, eseményekre. 
Amikor rákérdeznek a miértre, a válasz 
hasonló, mint amit magam is hallok 
külföldi útjaim során: országunkról csak 
rosszat olvasnak a sajtóban, nem értik, 
mi történik nálunk, ezért inkább nem 
kockáztatnak.

Idén szeptemberben Dél-Koreában 
megszervezik a „népművészet olim-
piáját” (az előző ilyen rendezvénynek 
8 esztendővel ezelőtt éppen Magyaror-
szág adott otthont), és a dolgok jelenlegi 
állása szerint mi nem veszünk részt rajta, 
mert nem akad rá 9 millió forint, hogy 
a világ legjelentősebb, népi kultúrával 
foglalkozó rendezvényén a magyar ha-
gyományokat bemutassuk. Szakemberek 
sem utazhatnak ki, hogy az Unesco-díjas 
magyar táncházról beszéljenek (amelyet 
több országban, pl. Lengyelországban 
és Szlovákiában is rólunk másolnak), 
és néptáncosok sem, hogy ezeket az ér-
tékeinket bemutassák. Pedig a nemzetközi 
népművészeti fesztiválszövetség, vagyis 
a CIOFF által megszervezett találkozó 
célja az lenne, hogy a rendezvény rövid 
időtartamára egyetlen országba gyűjtse 
a világ különböző pontjairól mindazo-
kat, akik saját tradíciójuk, néptáncaik 
és népzenéjük megőrzésén fáradoznak. 
Ezzel nemcsak hagyományos kultúrájuk 
átörökítését szolgálják, de közösséget te-
remtve, az alkotás, a szórakozás örömét 
átélve teljesebbé teszik saját és környe-
zetük életét. Ez a rendezvény fóruma 
az egymás megismerésének és kiváló 
országimázs-építő is egyben, hiszen min-
denki részt vesz rajta, aki számít ezen a 
szakterületen, és akkor még nem is beszél-
tünk az eseményeken részt vevő hazai és 
külföldi turisták százezreiről.

Induljunk el a kályhától: 8 esztendővel 
ezelőtt, Mádl Ferenc akkori köztársasági 
elnök fővédnöksége alatt 80 ország 2200 
táncosa és zenésze érkezett Magyaror-
szágra a III. World Folkloriáda elnevezésű 
népművészeti olimpiára. A tíznapos, több 
városban zajló programsorozat esemé-
nyein főként eredeti, autentikus néptán-
cokat láthattak a nézők, de akadt példa a 
hagyományokból gyökerező, ám stilizált, 
populáris táncok bemutatására is. A ven-
dégek házigazdája 1600 hazai gyermek 
és felnőtt táncos volt, így a rendezvény 
komoly szerepet játszott a népi kultúra 
iránt érdeklődő magyarok közösségbe 
szervezésében is. Munkájukat majdnem 
300 önkéntes segítette: népművelők, 

egyetemisták, pedagógusok, a rendező 
városok polgárai, akik csoportkísérőként, 
tolmácsként, ügyelőként járultak hozzá a 
rendezvény sikeréhez. Az eseménysorozat 
augusztus 22-én Budapesten zárult: vasár-
nap este mintegy 2000 táncos, zenész, ko-
reográfus, mesterember indult le a Várból 
a Hősök terére. Míg a megnyitó kiemelt 
szereplői a gyermek táncosok voltak, a 
zárórendezvény az idős mesterekre, a 
hagyományok őrzőire fókuszált. Amikor 
a felvonuló menet a Hősök terére ért, a 
magyar idős táncosok kezdő lépéseivel 
lassú körtánc kezdődött, s bolerószerűen, 
folyamatosan bővülő, koncentrikus kö-
rökbe rendeződött a színes vendégsereg. 
Az egyre növekvő létszámú, egyre dina-
mikusabb tánc végén, a drámai csúcs-
ponton a táncosok fél térdre ereszkedtek 
a középpontban álló, magyar és külföldi 
idős táncosok előtt. A letérdelő, körökbe 
rendeződött tömeg s rajtuk keresztül az 
egész fesztivál ily módon hajtott fejet a 
hagyomány és az azt ápoló, továbbadó 
mesterek előtt.

Mádl Ferenc köztársasági elnök akkor 
így méltatta a rendezvényt: „A XX. század 
modern, ipari társadalmai fokozatosan 
fölszámolták azokat a közösségeket, ame-
lyek századokon át meg tudták őrizni ősi 
kultúrájuk örökségét. Ma egyre kevesebb 
helyen lehetünk biztosak abban, hogy a 
hagyományok hagyományos módon is 
megőrizhetők. Ezért vált szükségessé, 
hogy a modern civilizáció mentse meg a
múlt kincseit, amelyiknek ereje korábban 
megsemmisüléssel fenyegette. E felelős-
ség vállalását bizonyítja ez a rendezvény 
is. A nemzeti identitás, a hazaszeretet a 
legtermékenyebben a kultúra értékeiben 
élhető meg. Saját műveltségük, szellemi 
örökségük őrzésével a világ népei nem-
csak önmagukat, hanem egymást, az egész 
emberiséget gazdagítják.”

A magyar eseményre népes delegáció-
val érkeztek a koreaiak, akik akkor már 
tudták, hogy 8 esztendő múlva ők lesznek 
a sorosak, és a magyar rendezőknek várat-
lan kérdéseket tettek fel. Arról érdeklődtek 
például, hogy egy ilyen nagyszabású 
rendezvényre mi hány kilométer autó-
pályát építettünk, és hány új szállodát az 
érkező turistahadak elszállásolására. Ez 
a hozzáállás jelzi, hogy ők komolyan ké-
szülnek: milliós nagyságrendben várnak 
érdeklődőket a szeptemberben Anseong 
városban megszervezendő eseményre. A 
világtalálkozóra - amely idén a világ egyik 
legjelentősebb kulturális eseménye! - 80-
90 ország képviselőit várják fellépőként, 
és másfél millió turistával számolnak. A 
zökkenőmentes lebonyolítás érdekében 
külön beruházásokat hajtottak végre, 
többek között stadion és egy hatalmas 
park is épült.

Az esemény során színházi, színpadi 
előadások, workshopok adnak lehetőséget 
hazánk bemutatására, és ez kiemelkedő 
alkalom Magyarország kulturális értékei 
mellett a turisztikai desztinációk nép-
szerűsítésére is. Már ha ott leszünk: 
jelen pillanatban nincs pénz még a repü-
lőjegyek megvásárlására sem. Pedig 
volna kit kiküldeni. Mivel a CIOFF 
kizárólag amatőr együttesekkel, civil 
közösségekkel foglalkozik, ezeken a fesz-

tiválokon kivétel nélkül magas szakmai 
színvonalon működő amatőr együttesek 
vesznek részt. A magyarországi tagszer-
vezet (Folklórfesztiválok Magyarországi 
Szövetsége) úgy döntött, hogy ezúttal 
ne egy város együttese, hanem a ma-
gyar CIOFF fesztivált szervező városok 
néptáncegyütteseiből válogatott „nemzeti 
keret” utazzon ki. Ennek megfelelően a 
Hungarica Néptáncegyüttes munkanév 
alatt próbáló csapat tagjait a százhalom-
battai Forrás Néptáncegyüttes, a székes-
fehérvári Alba Regia Táncegyüttes, a 
ráckevei Kéve Néptáncegyüttes és a 
nyíregyházi Nyírség Táncegyüttesből 
verbuválták. 19 táncos, 4 zenész, valamint 
hagyományos népi mesterségeket űző 
alkotók utaznának (utóbbiak amellett, 

hogy termékeiket bemutatják és árusítják, 
kézműves-foglalkozásokat is tartanának), 
összesen 28 fő.

Tokkal-vonóval 9 millió forintra van 
szükség, a jelentkezési határidő és a ki-
fizethető repülőjegyek foglalásának végső 
ideje lejárt. A szervezők hiába futnak 
fűhöz-fához, hiába írnak leveleket és kér-
vényeket minden döntéshozónak, némely 
helyről még válasz sem érkezik. Ahonnan 
igen, onnan is egyelőre csak ígéretek 
vannak, pénz annál kevésbé: úgy tűnik, 
Magyarországon nincs 9 millió forint 
arra, hogy a világ idei legjelentősebb nép-
művészeti eseményén az Unesco szellemi 
örökségének díjával elismert magyar 
kultúrát bemutassuk.
(Magyar Nemzet Nézőpont 012.4.28.)

Lukács Csaba:

MAGYARORSZÁG   NÉLKÜL
Szakemberek sem utazhatnak ki, 

hogy az Unesco-díjas magyar 
táncházról beszéljenek

A „TÁNCHÁZ NAPJA 2012” BUDAPESTI PROGRAMJA

 A DÉL-AMERIKAI MAGYAR NÉPTÁNCOSOK
ÚJBÓL BUENOS AIRESBEN, MINT ELŐSZÖR,

AZ ELSŐ NÉPTÁNCTALÁLKOZÓNKON

HOGYAN ÜNNEPELTÜNK NEW YORKBAN?
A Táncházmozgalom 40. évforduló-

ját ünnepelték a magyarok mindenhol 
a világon 2012. május 6-án. New York-
ban az Életfa Zenekar és a Csűrdön-
gölő Táncegyüttes a magyarországi MA-
GOS zenekarral megerősítve ünnepelt. A 
FLASH MOB május 5-én, a Metropolitan 
Múzeum lépcsői előtt történt, pontosan 
6.05 órakor, amikor már Budapesten az 

évforduló napja beköszöntött.  
Isten éltesse a Táncházmozgalmat -

és mindenkit, aki abban részt vett és 
ma is részt vesz!

A Táncházmozgalom világjelenség, 
amely a magyar népi kultúránk szépsé-
gét hirdeti.                     (Köszönet Tóth G.)
http://www.youtube.com/watch?v=XkkCjM1H
yPA&feature=share

2012. május 6-án éppen 40 éve volt, hogy megtar-
tották a budapesti Liszt Ferenc téren az első táncházat. 
Ennek apropóján május 5-ére a Hagyományok Háza 
Baráti Köre Egyesület egész napos szabadtéri ren-
dezvényt szervezett. A központi rendezvényt a Liszt 
Ferenc téren volt, a programok ingyenesek voltak.

Liszt Ferenc tér: tánctanítás gyerekeknek, felnőt-
teknek (szatmári, rábaközi, dél-alföldi, moldvai, 
széki, szilágysági, méhkeréki). Kézműves foglalko-
zások (ékszerkészítés, csuhéjátékok, nemezelés, 
kötélverés).

Továbbá: képességfejlesztő népi játékok, mese-
mondás, énektanítás. Emléktábla-avatás az első 
budapesti táncház emlékére, beszédet mondott: 
Halmos Béla és Novák Ferenc „Tata”.

Aranytíz Kultúrház: Az évforduló tiszteletére az
Aranytízben folytatódott a mulatság, féláras belé-
pővel, és éjfél helyett hajnali 2 órás zárórával. 
Házigazda: Blaskó Csaba és zenekara, valamint a 
váci konzisok, tánctanárok: Bohus György és Redő 
Júlia. (Forrás: magyarországi szaksajtó)

(Az előző számunkban 
megjelent táncházkrónikával 

összefüggésben)
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tályban tanul minden korosz-
tály. Mindenütt szakszerű, 
szívélyes fogadásban része-
sültünk és nagy tiszteletet 
ébresztett bennünk, amit lát-
tunk. Óra végén együtt népi 
játékoztunk, nem számított 
a távolság, a más körülmény, 
az ismeretlenség; a magyar 
nyelv és a népi hagyomány 
kötött össze. 

Az elhangzott magyará-
zatokból, beszélgetésekből 
megéreztük, mennyire nél-
külözhetetlen az iskola sze-
repe a magyarság megtartása 
fegyvertelen, állandó, elszánt 
harcában.

*
Miután a „zöldpólós csoport” kiélvezte 

Szabadkát és Aradot, elkezdte az érdemi 
munkát a Márton Áron Szakkollégium-
ban szervezett II. Hungarológia és 
Információtechnológiai Konferencián. 

Csoportokra felosztva, bemutatkozott 
egymásnak a 16 országból összegyűlt 34 
résztvevő. Egy kis „hungar-ikon” puli-
kutya segítségével közös nevezőt keres-

tünk az anyaországgal. Később 
a Balassi Intézet (BI) diákjai 
megmutatták nekünk a várost és 
meg is vendégeltek. 

Másnap Dr. Répás Zsuzsanna, 
a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium nemzetpolitikáért 
felelős helyettes államtitkára, 
Papp-Váry Borbála, a Bethlen 
Gábor Alapítvány vezérigazgató-
helyettese, és Dr. Richly Gábor, 
a BI főigazgató-helyettese fogad-
tak bennünket. Tájékoztattak saját 
funkcióikról és céljukról: hogy 

együttműködést hozzanak létre a külhoni 
magyarsággal. 

A 3 és fél napig tartó konferencián in-
formációtechnológiai műhelyen vettünk 
részt, ahol bemutatták, hogyan használ-
hatjuk fel ezt az új eszközt a tanításban. 
Az új Kiliki-könyvek és rajzfilmek alkal-
mazásával, a Balassi-füzetek és a „Ma-
gyariskola”-program módszertanával, a 
nyelvvizsgáztatás és a feladat-központú 
nyelvoktatás módszereivel, a bábuk és 
a bábszínház technikáival ismerkedtünk 
meg. 

Egyik este Pigniczky 
Réka „Hazatérés” c. 
filmjét néztük meg, és 
vele együtt elemeztük. 
Lazításra Dr. Havas 
Judit  előadóművész 
és Fábián Éva mese-
mondó bemutatóival re-
mek hangulatban fejez-
tük be a konferenciát, 
amelynek lelke, motorja, 
szervezője, szigorú és 
nagyon kedves „napos-
tisztje” Maróti Orsolya 
volt. Vele együtt Gordos 
Kati, Feledy Saci és 

ahol beülhettünk óvódás, általános iskolás 
és gimnazista korosztályok óráira. Tátott 
szájjal bámultuk, hogy a diákok milyen 
fegyelmezettek és a tanárok milyen 
felkészültek! A Közgazdasági Középis-
kolában részt vettünk egy nyitott irodalmi 
órán, ahol nekünk is meg kellett mutatni 
mennyit tudunk. Nagyon élvezetes volt 
és lendületes. Az óralátogatások után egy 
kerekasztali beszélgetésen kölcsönösen 
bemutatkoztunk és elmeséltük tapaszta-
latainkat.

A szálláshelyünk, az étkezések, a társas-
zenés est a panzióban, a belvárosi séta, a 
gyönyörű szép, szecessziós stílusban épült 
városháza megtekintése, a sok TV- és rá-
dióinterjú, a kitűnő, pontos és nagyon 
kedves programszervezés, mind-mind 
felejthetetlen emléket hagyott bennünk.

Szabadka meghódított minket vidám 
társaságával, fiatal tanítóival, modern 
pedagógiai metodológiájával és a mérhe-
tetlen kedves vendéglátóival.

*
Hasonló fogadtatásban részesültünk 

Aradon is. Hadnagy Éva gondos, sze-

retetteljes szervezésének köszönhetjük, 
hogy igen sok élménnyel gazdagodtunk. 
Szálláshelyünk a Csiky Gergely Fő-
gimnázium rendezett, családias légkörű 
kollégiuma volt. A nap folyamán csak 
úgy pergett a program: itt is beültünk az 
iskolapadba, mindnyájan más-más tanórát 
hallgathattunk meg. Délután Bognár 
Levente, aradi alpolgármester fogadott 
nagyon szívélyesen, és Angéla kalauzolt 
végig a városon. A Maros partjától indulva 
láthattuk a századforduló gazdag épít-
kezését és az aradi vértanuk emlékművét, 
a lenyűgöző Szabadság-szobrot. 

A Duna-tv interjút készített velünk, és 
délután a szomszédos sofronyai iskolá-
ba látogattunk el, ahol a magyar nyelvet 
fakultatív tantárgyként vehetik fel a 
diákok. Mondhatjuk, még nehezebb a 
helyzetük, mint nálunk, mert egy osz-

Beszámoló a KISCSERKÉSZTÁBORRÓL! 
Szombaton, június 2-án, 18 órakor Hungária 1.em. MIK szoba
FIGYELEM! Pontos kezdés, mert utána a nagyteremben koncert lesz!

Támogassuk jelenlétünkkel a kiscserkészvezetők áldozatos munkáját!

a  Z R Í N Y I  K Ö R  T A N Á R A I N A K 
C S O P O R T O S  U T A Z Á S A  M A G Y A R O R S Z Á G R A

Március 24-én 
éjfélkor érkeztünk 
meg a Liszt Ferenc 
repülőtérre, ahol 
ismerős arcok vár-
ták a vidám cso-

portot. Fóthy Lumpi, Kraft Péter és 
Gorondi Orsi autókkal vittek el az 
óbudai Márton Áron Szakkollégiumba, 
amely szálláshelyünk volt egy héten 
keresztül. Ezekben a 3-ágyas szobákban 
velünk együtt közel 1000 diák lakott, akik 
nem éppen a mi órarendünkben aludtak. 
És amikor nem aludtak, bizony nagyon 
jókedvűen mulattak ablakaink alatt. Vi-
gaszul egyikünk megjegyezte: legalább 
magyarul kiabálnak. Harmadik este már 
olyan fáradtak voltunk, hogy ez sem je-
lentett nehézséget az alvásban.

Vasárnap együtt mentünk misére a zug-
lói Szent Antal plébániára kedves barátunk, 
Bárány Béla atyához, aki nagy szeretettel 
fogadott. Számunkra külön lefoglalt pa-
dokban ültünk, a mise szervezésében részt 
vettünk, és az Atya a szószékről tömören 
és pontosan bemutatta a 60 éves ZIK-et, 
és kedvesen méltányolta a magyarság 
fenntartásával végzett munkánkat. A lelki 
táplálék után az Atya és segítői királyi 
vacsorával vendégeltek meg. Nemcsak 
minket, hanem argentin-magyar barátain-
kat is. Hálás köszönetet érte, kedves Atya!

*
Utunk céljai közé tartozott, hogy meglá-

togassunk olyan iskolát, ahol a magyart 
mint idegen nyelv tanítják. Így jutottunk 
Szabadkára és Aradra, ahol mindkét 
városban másfél napot töltöttünk. Végig 
egy kis minibusszal utaztunk.  Lacibácsi, a 
sofőrünk 3 napon keresztül élvezte vidám, 
hangos, nótázó társaságunkat.

Szabadkán De Negri Ibolya, az Észak-
Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesüle-
tének elnöke volt a vezetőnk és az ottani 
program főszervezője, közösen Virág 
Ildikóval, aki tagja az Egyesületnek. 
Voltunk a Széchenyi Általános Iskolában, 

Budavári Bernadett a program per-
gésében és Erdélyi Beatrix a szeretettel 
fűszerezett ételekben vették ki részüket.

*
Szombaton délután elmentünk a Katona 

József Színházba megnézni Bernard Shaw 
1894-ben írt, anti-romantikus darabját, 
A hős és a csokoládékatona c. darabját. 
Nagyon élveztük és sokat nevettünk ezen 
a háromfelvonásos vígjátékon. Hétfő 
délután az Uránia dísztermében közösen 
megnéztük Az ajtó c., Szabó Magda öné-
letrajzi ihletésű regényéből készült filmet, 
ami az emberi tartásról, a titkokról, egy-
más megbecsüléséről és a szeretetről szól. 

* * *
Ügy érezzük, „otthon” voltunk, mégis 

„hazatértünk”. Nagyon hálásak vagyunk, 
hogy e csoportos útnak részesei lehettünk, 
hogy a magyarországi intézmények (a 
Bethlen Gábor Alap és a Balassi Intézet) 
támogattak, befogadtak, továbbképeztek; 
hogy Szabadkán és Aradon csak tárt ka-
rokkal találkoztunk; hogy sok külföldi 
magyar pedagógust megismerhettünk, 
érezhettük, hogy része vagyunk egy háló-
zatnak, amelynek neve magyarságszeretet. 
És mindezt mint ZIK tanárok tehettük 
meg, harmonikus, feszültségtől mentes, 
jókedvű, leleményes csapatban. Jó volt 
érezni, hogy csodálkoznak, mennyire 
messziről jövünk, felnéznek 3-ad, 4-ed ge-
nerációval kapcsolatos munkánkra. Sokat 
tanultunk a tanítás technikai elemein kívül 
is, mindazt, amit saját bőrünkön tapasztal-
tunk: hogyan kell az utazót fogadni, mi 
mindenre érdemes figyelni, igazságosnak 
lenni.

Azt is éreztük, hogy az argentínai ma-
gyarságot képviseltük, ezt a szeretetre-
méltó emberi csoportot, amelyben most 
feltöltve, még több kedvvel, lendülettel 
dolgozhatunk. Adja meg a Jó Isten, hogy 
sok mindenkinek hasonló élményben 
lehessen része.
(Beis Anni, Honfi Juló, Gorondi Judit, 
Kiss Bori, Kiss Márti, Fóthy Csini, Mis-
kolczy Dóra és Zaha Alexandra)

miniHUFI              Csupa jó hír!
- Lezajlott a hagyományos VEKI (vezetők kirándulása)!
- A Lajtaváry Family Band nagy sikerrel lépett fel a Hungáriában!
- Gulyás estét tartott a Kolomp együttes!

(Részletesen a következő számunkban!)

Arad mellett, a Maros partján

Mi is
beül-

tünk a 
padba!

Aradon, a Csiky Gergely Gimnázium  bejáratánál. b.-j.: Lányiné 
Miskolczy Dóra, Kissné Kraft Márti, Blahóné Honfi Júlia, 
Balogh-Kovácsné Kiss Borbála, Regueiráné Fóthy Csini, 

Zaháné Lomniczy Alexandra, Beisné Mocsáry Anni, 
Gorondiné Meleg Judit 

Így is lehet reggelizni a 
Márton Áron Kollégiumban!

Szabadkán, a város régi bejárati kapujánál

„Barátunk”, a Minibus…

Bárány 
Béla atya 

megint 
kiváló 

vendéglá-
tó volt! A 

háttérben: 
Beisné 
Anni és 

Emődyné 
Anikó

A 8 argentin és Dóryné Lomniczy Paulette Németországból, 
az egyetlen szórvány-ZIK diák, aki elnyerte a Balassi ösztöndíjat

A csoportunk De Negri Ibolya és Virág Ildikó 
kíséretében, Szabadka Városházában
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Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„ MAGYAR ”  ÉLETÜNK SZÍNEI
Budapesti tudósítóink: 

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

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos  
4799-8437 - nyitva a hó 2. és 4. pénteken 19-21 óra

4854  Vermes Péter: Szegények hercege (Dr. Batthyány-
          Strattmann László)
4867  Wells, H.G.: Mi lesz holnap (A jövő regénye)
4951  Heltai Jenő: Öt mesejáték
4854  Doyle, A. Conan: A második folt - A norwoodi 
          építész
4955  Csonka-Magyarország közigazgatási helység-
          névtára (1944)
4956  Hamsun, Knut: Halk húrokat penget a vándor
4957  Avelin, Claude: Aki kétszer hal meg
4958  Csavargó voltam  (Kerékpáron Afrikában)
4960/1  Baktay Ervin: India múltja és jelene, vallásai, 
             népélete, városai, tájai és műalkotásai I.-II.
4962  A magyar cserkészet forrásainál 
          (Dunaszerdahely 1994)
4963  József Attila: Összes versei
4964  Tőkés László: „Ideje van a szólásnak” 
          (válogatott írások)

Szemügyre vesszük a magyart

Elnök: Zombory István  estebanzombory@gmail.com
Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. 
Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 

Titkárság: Bernáth Erzsébet (Pintyő)
Keddtől - péntekig 18 - 21 óra.  Szombat 15 - 20 óra.

 hungar iabuenosa i res@gmai l .com

Tartozásának összegét mailen is megérdeklődheti. 
Az Egyesületi tagdíjak bankátutalással befizethetők:
Banco de la Provincia de Buenos Aires, Suc. 5086 OLIVOS
Beneficiario: Hungaria             CUIT: 30-61506567-2 
CBU: 01400380 01508002240916 
Cuenta Corriente N°: 022409/1 
Kérjük tisztázza mailcímünkre, kinek a tagdíját fizeti, 
hány hónapra, és szíveskedjék elküldeni a befizetési 
szelvény másolatát. E-mailen küldjük a hivatalos nyugta 
másolatát. Az eredeti irodaórákban átvehető.

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250 - (1636) Olivos
4799-8437  /  Iroda 4711-0144

Jól tudjuk, hogy a nyelv szavakból áll. Megtanuljuk a 
szavak értelmét, a mondat szerkezetét, az igék ragozását, 
és elvileg tudunk egy nyelvet. Igen ám, de a nyelvnek nem 
csupán a szó az építőanyaga! Vannak több szó kapcso-
latából kialakult állandó elemei is - magyarázza Balázs 
Géza nyelvész. Hiába értjük egyenként a szavakat, ha 
nem értjük a kifejezés üzenetét. Ez a szólások és mondá-
sok világa! Igazi képes beszéd. A magyar nyelv nagyon 
gazdag ilyen téren. Néha furfangosan tudja körülírni a 
helyzetet, máskor meg művésziesen festi le. Összeírtam 
néhányat, tudjuk-e, hogy mit jelentenek? No, lássuk, 
játsszunk együtt. Húzzátok össze a két oszlop elemeit:

1. hűvösre tesz a. beleegyezik
2. kereket old b. meghalt
3. kötélnek áll c. hirtelen meggazdagodott
4. lógatja a lábát d. bebörtönöz valakit
5. feldobta a talpát e. buta ember
6. itatja az egeret f. nagyon figyel, hogy jól hallja
7. kevés a sütnivalója g. a szerencsében 

    reménykedik
8. hegyezi a fülét h. elmenekül
9. felkapaszkodott az
    uborkafára i. nagyon sír, zokog
10. várja, hogy a sült galamb
      a szájába repüljön k. unatkozik

Megoldás: 

Melyik a te kedvenc kifejezésed ezek közül? Én ezt 
választottam: kevés a sütnivalója. El is gondolkoztam 
azon, hogy vajon miért mondják ezt? 

A Magyar szólások és közmondások tárában megta-
láltam a magyarázatot: „A Dunántúl nyugati vidékein 
azt az anyagot nevezték sütnivalónak, amelyet a kenyér 
kelesztéséhez használtak. Ez nem kovász, nem is élesz-
tő, hanem komló és korpa vegyítéke, amelybe néha egy 
kis maradék kenyértésztát s egy kevés vöröshagymát 
is tettek. A kevés a sütnivalója kifejezést eredetileg az 
olyan asszonyokra használták, akik vagy nem készítettek 
maguknak ilyen keveréket, vagy akiknek a kelleténél 
hamarabb elfogyott, ez pedig okos, megbízható ember-
rel nem fordulhatott elő.” 

Sokat használjuk a kisütni igét is, ami annyit jelent, 
hogy kieszelni. Már kisütöttem, hogyan lehet megépí-
teni a kunyhót. 

Vannak szóláshasonlatok is. Ahogyan a szó is mond-
ja: hasonlítunk. Például szelíd, mint a bárány. Biztos 
neked is kapásból eszedbe jut jó néhány példa. Tudod-e 
az alábbiaknak a folytatását?

1. fél tőle, mint a. a macska a forró kását
2. kerülgeti, mint b. a templom egere
3. ismeri, mint c. a kefekötő
4. lassan készül, mint d. a tenyerét
5. szegény, mint e. a fehér holló
6. iszik, mint f. a bokrot
7. szidja, mint g. a tűztől
8. ritka, mint h. a Luca széke

Megoldás: 

1.d, 2.h, 3.a, 4.k, 5.b, 6.i, 7.e, 8.f, 9.c, 10.g 

1.g, 2.a, 3.d, 4.h, 5.b, 6.c, 7.f, 8.e

Ezek közül kedvencem a szidja, mint a bokrot. Ezt 
arra szoktuk mondani, ha valaki kegyetlenül szidalmaz 
valakit. De miért szidna valaki egy ártatlan bokrot? Ezt 
sosem értettem. Hát belekukkantottam a Nyelv és Tu-
domány honlapjára, és a szóláseredettan rovatban ezt 
olvastam: „Évszázadokkal ezelőtt a fát és a bokrokat nem 
is tekintették annyira ártalmatlan jószágoknak. Mi több, 
azokat a gonosz szellemek, betegségdémonok lakhelyei-
nek képzelték. E hiedelem kiválóan megmutatkozik pl. 
abban a népszokásban, hogy a gyulladást, keléseket egy 
ronggyal lemosták, majd a törlőruhát mintegy áldozat-
ként kiakasztották a bokrokra - a démonoknak.” 

Milyen érdekes. Hihetetlen, hogy mennyi mindent 
tudunk meg a szólások által. Belepillanthatunk több 
száz évvel ezelőtt élt eleink mindennapjaiba, szokásaiba, 
hiedelemvilágába. Gondoltatok erre?

Tulajdonságokra, állapot kifejezésre is használunk na-
gyon színes szókapcsolatokat. Párosítsuk a két oszlopot: 

1. a beteg ember a. madarat lehet fogatni
2. az egészséges embernek b. ég a keze alatt a munka
3. a gyáva ember c. vidáman csörgedezik a vér 

    az ereiben
4. a szomorú ember d. nem fél a saját árnyékától
5. a boldog emberrel e. az ágyat nyomja
6. a szorgalmasnak f. a fogához veri a garast
7. a bátor ember g. lógatja a fejét
8. a fösvény ember h. felhúzza a nyúlcipőt
Megoldás: 
Még annyi mindent felsorolnék! Szerencsére egy hónap 

múlva újra találkozunk, és folytathatjuk együtt a magyar 
nyelv elemzését!

Ami az íróasztalon maradt:
„Magyar az, akinek nyelve és esze magyarul forog. 

Becsületesen nem lehet más vizsgát találni arra, hogy 
kit tartsunk igazán magyarnak. Nem könnyű vizsga ez. 
Sokkal nehezebb annál, ami elé a fajta testi jegyeinek 
kutatói állítják az embert. Itt a lelket kell kitenni.” 

(Illyés Gyula: Ki a magyar?)
(Forrás: Magyar nyelvkönyv felsőfokú nyelvvizsgára készülők-
nek, Balassi Bálint Intézet 2002)

1.e, 2.c, 3.h, 4.g, 5.a, 6.b, 7.d, 8.f

Kedves Olvasók! 
Mivel észrevettem, hogy ez a rovat eléggé személyes, 

családi bloggá alakult, azt gondoltam leírom nektek, mi-
lyen egy napom lefolyása. Pontosabban talán azt, hogy 
milyen egy átlagos orvosnak a napja.

Reggel 6.00-kor kelek -- na, legyünk őszinték! Még tíz 
percet az ágyban lustálkodom, aztán megfőzöm a kávé-
mat, majd elkészülök. Általában kb. 6.45-kor kel a Pici 
(éppen akkor, amikor már 
sietnem kell!), tehát reggeli 
puszi és közös Papa-ébresz-
tés. 7.00 óra van! Rohannom 
kell, sietek! Munkába menet 
hallgatom a rádiót, hogy tud-
jam, mi is történik a világon.

Nagyjából 8.00-tól 16.00-ig 
tart a munkaidő, legalábbis 
papír szerint. Én mindig meg-
próbálok előbb ott lenni, 
időben végezni, hátha még 
négy előtt visszaindulhatok.

Reggel 8.30-ig végeznem 
kell a saját vizitemmel. Ez azt jelenti, hogy minden be-
tegemet megnézem, vérnyomásokat mérek, kikérdezem 
őket, miként telt az éjszaka, van-e panaszuk. Aztán van 
a vizit az Osztályfőnökkel, neki referálunk a betegekről, 
megbeszéljük a napi teendőket. Ekkor tehetem fel a kér-
déseimet, ill. kérhetek segítséget, tanácsot.

Minden reggel 9.00-kor van az Osztályos referáló, 
amikor minden orvos összeül, az ügyeletes elmondja, 
milyen betegeket vett fel ügyelete alatt, megbeszéljük, 
kik mennek haza, és a nagyobb gondokat-kérdéseket is 
ekkor tárgyaljuk meg. Nagyjából tíztől szabad a nap, ettől
kezdve mindenki saját maga osztja be idejét.

Ilyenkor kell bevetni a tervezést, mert vannak olyan 
vizsgálatok, amelyek bizonyos időben kell megtörtén-
jenek. Érdekes, hogy itt mennyire fel tudom használni 
a volt cserkészvezetői tapasztalatomat. Sajnos nagyon 
sok időt veszitek azzal, hogy telefonon mindenkit 
elérjek és megtörténjenek a bizonyos vizsgálatok és 
konzíliumok. Az időnknek jelentős része a szervezés és 
a papírmunkával telik…

11.00 óra felé elkészülnek a reggel elrendelt laborvizs-
gálatok. Ekkor ezeket megnézem, ráírom őket a lázlapra 
(ez egy nagy, A3 méretű lap, amelyen szerepelnek a beteg 
adatai, gyógyszerei, kezelése, minden napra bontva). 
Esetleg új vizsgálatokat kérek, a kezelésen módosítok.

Ha egy beteget elküldök például röntgenre, vagy a 

sebészektől kérek konzíliumot, ko-
radélután megnézem a gépben (van 
egy kórházi rendszer), mi lett az 
eredmény. Utána ezt is a lázlapra írom.

A délután folyamán leülök a lázlapokkal, és átgondo-
lom a másnapi teendőket, kiírom a laborvizsgálatokat. 
Aztán minden egyes betegről írok napi dekurzust. Ez azt 
jelenti, hogy leírom, mi történt vele aznap. A dekurzus 

nagyon fontos, mert ezt tudja elolvasni 
bárki, aki ügyeletes és tudni fogja, mi 
történt a beteggel. Másrészt, ha netán 
valamilyen per indulna ellenünk, ez az 
írott gondolatmenet megvédhet ben-
nünket. Ami nincs leírva, nem történt 
meg. Sajnos erre is gondolni kell.

Bármikor a nap folyamán érkezhet új 
beteg, akit fel kell venni, el kell látni. 
Bármikor egyik paciensünk rosszul le-
het. Ezek mind váratlan dolgok, amiket 
szintén bele kell számítani a munkaidőbe.

Még valamikor a koradélután folya-
mán ajánlatos időt szakítani az ebédre is. 

Ez néha nem sikerül, és már hazamenet bekapok valamit. 
Szerencsére az orvosi szobában van egy kis hűtő, amely-
ben gyors megoldásokat tartok, mint a joghurtot és a 
banánt. A müzliszelet is kincset ér egy sietős napon.

Minden délután, mielőtt elmegyek, benézek a pacien-
seimhez, elmondom a napi eredményeket, megbeszéljük 
a másnapi tervet, elbúcsúzom.

Kis szerencsével időben el tudok indulni, és mehetek a 
Piciért a Bölcsibe. Ha kések, akkor José megy érte. Most, 
hogy itt a jó idő, még elmegyünk együtt a térre játszani, 
vagy sétálunk egy kicsit. Esetleg még elugrunk a piacra 
is friss gyümölcsöt venni. Majd hazamegyünk, fürdés és 
vacsora. Ezt az esti mese követi, a közös ima - és végre 
lecsendül a nap, a Pici alszik, kb. 21.00 óra van. Ha van 
erőm, tanulok egy kicsit, ha pedig nincs, akkor olvasok, 
vagy egy sorozatot nézek a tv-ben. Joséval beszélgetünk, 
élvezzük a rövid nyugalmat.

Néha hosszabbak a délutánjaim, mert hetente párszor 
még spanyolt tanítok a régi diákjaimnak. Ilyenkor a fiúk 
„srácos” délutánt tartanak, és buliznak együtt.

No meg vannak azok a napok, amikor ügyeletes va-
gyok, és nem megyek haza - csak másnap… de az már 
teljesen más történet.

Van, amikor nagyon fáradt vagyok, de általában szere-
tem és élvezem is. Aztán a hétvégén mindig sziesztázom!

A következő hónapban mesélek tovább!              Teri


