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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!

csakis ez volt a szándéka: megmutatni 
a Forradalmunkat úgy, hogy szem ne 
maradjon könny nélkül, hogy terméskő-
ként örökre éljen benne! Azt véljük: ez 
„szerszám“ lehet! Az idén többek között 
azért is volt érdekes a Forradalomra 
való visszaemlékezés, mert a hét napjai 

pontosan azokra 
a napokra estek, 
mint annakide-
j é n .  E m e l l e t t 
azonban él mind-
nyájunkban az 
a remény, hogy 
nehogy még egy-
szer előforduljon 
ilyen szomorú, 
vé res  magyar 
emberirtás. Ám 
ahogy eltelt az 

óta 51 év is, fel-felcsillanó rémképek 
jelentkeznek előttünk. Míg próbáljuk 
megfejtegetni a magyarság titkát, míg 
hangoztatjuk szétsepert megmaradásunk 
zászlaja üzenetét, Budapest utcáin folyik 
az elkeseredés sötét vére. A külhoni ma-
gyarság szervezkedik, vár, és egy olyan 
csodába fekteti bizalmát, amely talán 
nem is csoda, hanem lehetetlen fantázia: 
az aláírásgyűjtés megkezdődött, és még 
egy december 5 pislog a közelben...

Minden való igazságot s milliók eddig 
elfojtott vágyát elismerve, mélyen azt hi-
szem s vallom, hogy a magyar állampol-
gárság nem egy aláírás, nem egy szónoki 
beszéd, nem egy megemlékezés, nem egy 
útlevél megszerzése, sem egy szavazati 
jog. Az igazi állampolgárság nem iro-
dában pecsételődik le, nem bürokrácia 
s még kevésbé politika! Magyarnak 
lenni sokkal veszélyesebb ennél. Olvass, 
tanulj, kérdezz, dolgozz, emlékezz! Hass 
oda, hogy senki se feledjen! Eszmédről 
s szívedről van szó: az benned van! Az 
kiirthatatlan! Még a halál sem veheti el, 
mert ha az bekövetkezne is, mindig lesz 
egy magyar, aki életben tartja helyetted. 
Ez a titkunk!

Tudjuk: magyarnak 
lenni érdemes! 

Légy résen, védd meg 
a magyarságot, mindha-
lálig! 

Vállaljuk. 
Azonban míg keresem 

a helyes válaszokat, to-
vábbra is kételkedem: 
a könny vagy a vidám 
élmény... melyik gyújtja 
meg előbb a hovatartozás 
szikráját?

Zólyomi Kati

Nincs egy-egyetlen igazság. Sem egy 
teljes mértékű bátorság, sem a legmé-
lyebb hit nem ment meg mindenkor... Vi-
szont mégis e végtelen árnyalatok ködébe 
mártotta ecsetét a sors, hogy megfesse az 
56-os magyar felkelés vásznát. Mily fest-
mény! Micsoda alkotás! Majd fél évszá-
zaddal később, 
mint  freskó a 
falba vésve, túlél 
bennünk, míg az 
egymásba ka-
paszkodó ember-
roncsok karjai-
lábai bilincsében 
elhangzik egyes 
felnőtt rétegek 
fel-felkiáltása, 
néha  egészen 
naiv kijelentése:

„Magyar! Legyen hited! S újból leszen 
országod! Történelmi Nagymagyarorszá-
god! A szumir-szittya-hun-avar-ősmagyar 
őseink földjén, a Kárpát-medencében!“

De honnan legyen ily hite annak, aki 
csak most kezdi el - a szétszórtságban - 
felnőtt magyar életét? Milyen eszközzel 
segíthet saját magán, ha még azt sem tudta 
eldönteni, melyik a hazája (ha egyáltalán 
használható még manapság a globalizált 
világban ez a kifejezés?). Egy dolog a 
történelmi, s egészen más a mai 
valóságba rajzolt Magyarországunk. 
A Trianon óta eltelt 87 esztendő 
bizonyára egy végtelennek látszik a 
fiatalság szemszögéből, érzésében. 
A jelenben viszonylag sürgősebb az 
öntudat felébresztése, mert egyre 
távolabb csúszunk a hazafiasságot 
tápláló „nagy“ hősök tetteitől, az 
óriási események utóhangjától. Mint 
mikor a tenger visszahúzza magához 
a hatalmas hullámot, és a parton, a 
hideg homokban csak a maradék jódos-
sárga habcsíkja látszik már... de mégis 
mindenki tudja, hogy oda lecsapott a nagy 
hullám! Bizony, ha a magasra felduzzadt 
vizet láthattad, érzékelhetted erejét, féltél 
tőle, izgultál, ott voltál, előtte vagy benne 
- akkor: hiszel! Majd próbáld meg ezt 
elmagyarázni a kis parasztgyereknek, aki 
legfeljebb a falucskája szélén átsurranó s 
csak a tavaszi jégolvadáskor ficánkoló kis 
patakot ismeri.

Innen kiindulva, a „Légy résen, mind-
halálig“ megemlékezés filmvetítésének 
(október 21-én történt a Hungária nagy-
termében 14 aktív cserkészvezető és 
csekély 40-50 „civil“ felnőtt jelenlétében) 

Olvasunk… és gondolkozunk:

Havi „HUFImondat”: 
A szerencse nem más, mint a gondos tervezés hulladéka. (ZK)

    Folyt. a 2. oldalon

Milyen szerszámot adni a fiatalabbak kezébe, hogy 
elkezdjék „kiásni” magyarságuk még alvó tüneteit?

Lélegzetvisszafojtva figyel a közönség...            Gfoto.org

Az előadók is meg vannak hatva (KÖRS)                        Gfoto.org

December 16 -án, 
vasárnap, Honfi Já-
nosék Benavídez- i 
ke r t j ében :  s zokás 
szerint 12-13 óra körül 
közös, otthonról ho-
zott ebéddel kezdjük. A 
Jézuska 17 órakor jön. 
A kimenetelt rendes 
buszjárattal, ill. sze-
mélyi autókkal oldjuk meg. 

Karácsonyi ajándék: az „egy sze-
mély-egy ajándék” módszerrel (ára ne 
haladja meg a 6-8 pesót!) szeretnénk 
örömet szerezni egymásnak. Kérünk 
mindenkit, hogy hozzon magával egy 
névtelen ajándékot (ZIK tagok tud-
ják már, ki a „titkos barátjuk”). Bármi 
kérdéssel Beis Annihoz (4624-4461) 
vagy Zaha Alexandrához lehet fordulni 
(4794-4986 / 155-177-6996)

ZIK Karácsonyi ünnepély:
A meghívás mindenkinek szól, 
nem csak ZIK családoknak!

HUFÍZELÍTŐ
Következő számainkban:

-  Vajdaság népe, élete A-tól Z-ig!
- Nyári vezetőképző-táborok 
Braziliában és a hagyományos 
csapattáborok!
- Interjú: az, aki mindnyájunkat 
figyel s megörökít, de őt senki sem 
ismeri!
- A Buenos Aires-i néptánccsoport 
első 50 éve véget ért!
- HUFI versíró-pályázat!

Miért szeretek gyerekeket 
tanítani?

Mert a szépet és jót, amit 
életemben kaptam így ad-
hatom tovább.

A magyar nyelv ismerete, 
szeretete számomra sok 
öröm forrása.

Szeretném, hogy a har-
mad-, negyedgenerációs 
is részesüljön ebben az 
örömben.

Gorondiné Meleg Judit

Egy szép esküvő…     
Interjú Haller Ines segédtiszttel.
Ines jelen volt Budapesten jó barátnője, 
Benkő Teri és Espinosa José Vicente 
esküvőjén, és erről az eseményről 
számol be nekünk:
Az évzárta a hullámosan ismétlődő érzései-

vel jelentkezik. Ekkor gyakoribb a végletek 
elkerülhetetlen találkozása is. E rovatrész 
szereplői egy esküvő és egy gyászhangu-
lat, vagyis a két legszélsőbb mozzanata az 
emberi életnek: a reményteljes kezdet és a 
halál, minden földi vagyon elseprésével. 
De hát így van - ez az élet. Még október 
közepén, Haller Ines st.-tel beszélgettünk, 
ő izgatottan mesélte el Teri és José megha-
tó házasságkötésének napját. Miközben a 
képeket néztük, elgondolkoztunk azon is, 
hogy a távolság, az, amely szétválasztja a 
magyar kolóniákat az anyaországtól, hány 
mély barátságot boncolt fel... hiába létezik a 
számítógép, hiába a skype, hiába akad néha 
pénz is az ide-oda utazásra (egyeseknek igen 
ritkán, legtöbbjének soha), úgy érzed, hogy 
csonkulnak tested részei. Dobogó-lüktető 
kis Trianonok vagyunk valahányan!
(Haller Ines st. egyike a nyolctagú KÖRS 

(Körzeti őrs) vezetői csoportnak, vidám, 
ügyes, okos szervező, már többéves tapasz-
talatú osztályvezető a „La Caja” biztosító 
vállalatban).
ZÓLYOMI KATI: Régen vagy már Teri-

vel szoros barátságban...
HALLER INES: Uhh, már nagyon régen, 

szerintem az óvodában kezdődhetett... de 
volt egy különös tábor, ahol végleg össze-
melegedtünk. Emlékszem a hidegre, a sárra, 
a sátorozás meleg hangulatára. Először a 
Pillangó, majd a Hóvirág őrs tagjai voltunk 
mindketten...

ZK: Micsoda öröm, hogy átrepülhettél 
barátnőnk esküvőjére!
HI: Igen, Teri szemünk láttára szeretett 

bele Josébe majdnem három évvel ezelőtt... 
(a 2005-ös KAPOCS program alatt), s az 
óta visszajött, átutazott, visszajött, majd 
José is átjött, visszament, Teri is... Mikor 
eldőlt, hogy az itteni (buenosi) polgári 
esküvő után viszont az egyházi Budapes-
ten lesz, érdekes módon nem esett kétely 
afelől, hogy megyek-e vagy sem, csak a 
dátumot kellett egyeztetni, mármint, hogy 
a munkámból elengedjenek.
ZK: Te voltál az egyik tanú...
HI: Igen, José részéről pedig jó barátja, 

Eduardo.
ZK: Hát mesélj el mindent.
HI: Augusztus 11-

én történt, délután 
5-kor. A Szent Te-
réz templomban, 
Pesten. Izgalmas 
előkészületek ré-
sze lehettem (ne-
vet, meghatódik). 
Kezdve ott, hogy 
innen Buenosból 
Teri szüleivel és 
Cili húgával indul-
tunk már 4-én. Me-
gjegyzem, jó volt újból Magyarországon 
lenni! Már nem volt idegen semmi! Már 
nem kellett térképeznem, hogy ne vesszek 
el! Ellenben alighogy betoppantam Teri 
lakásába, mint jó volt parancsnok teszi 
tisztjével szemben, a kezembe nyomott 
egy háromhetes kidolgozott programot 
(mindketten felkacagunk). Fel volt írva mik 
kellenek, miket kell én tegyek, s még az is, 
hogy mikor lesz szabadidőm!
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sátorban kaptunk: teljes ellátással kényez-
tettek minket. 

Viszont vasárnap már azonnal a fel-
vonulás után volt fellépésünk, és így 
megpróbáltunk „könnyebben” fogyasz-
tani a tipikus német főtteket: a káposztás 
virslit, avagy inkább a spanyolos sonka-
szendvicseket. Hogy 
ne szomjazzunk, az 
idősebbek „teszteltük” 
a finomnál-finomabb 
csapolt söröket, legyen 
az a málnás, a fekete, de 
még a vörös is!

Még vasárnap este, a 
szállóhelyünkön szerveztek egy ismertető 
bulit, ahol az összes különböző nemzeti-
ség együtt tölthetett egy kis időt.

A hétfői nap pedig esővel ébresztett 
minket, ezért egy kicsit késett az egész 
műsor. Érdekes módon, amikor megindult 
a magyar népzene, olyan szépen kisütött a 
nap, hogy tömeg ember összejött, és még 
viharos tapsot is kaptunk! De már a vé-
gefelé jártunk, és várt ránk a németekkel 
teli busz, hogy másnap reggel mindenki 
időben juthasson be az iskolákba, munka-
helyekre. Még előtte a sok kis ajándékvá-
sárlás is lezajlott, trikó, söröskancsó, és 
amikor a buszra szálltunk, szinte ájulva 
aludtunk el mindnyájan.

Élménydús volt ez az út. A csoport ösz-
szeforrt. Valamennyire híresek is lettünk, 
mert mesélte a bemondó, hogy kérdezték 
tőle, mikor táncolnak „a göndörhajúak” 
(kedves olvasó: a „göndörhajúak” a Laj-
taváry ikrek, András és Richárd!), mert 
tetszett a táncunk, és a zenénk is! Közben 
még az utcán is meg-megállítottak meg-
kérdezni, mi vagyunk-e a magyarok, és 
hogy fotóra beállhatunk-e velük. 

Mindnyájan már várjuk a jövő évi 
októbert, hogy újból ott lehessünk, és 
tudjuk, gyorsan telik az idő, szóval nem 
is kell sokat várni! Na de még azelőtt - ha 
Isten is megsegít - átmegyünk Brazíliába 
a néptánctalálkozóra is! Viszlát! 

Kerekes Miki st.
(Bő képanyag az Oktoberfestről.
Megtekinthető, megrendelhető:  
www.gfoto.org Képgaléria – 2007. október 13-15)

M i n i h u f i        
- A BOLDOG rock-együttes sem pihen 

a babérjain... legalábbis én azt tudtam 
meg, hogy nagyon is gyakorolnak, kom-
ponálnak, stúdiófelvételt is készítgetnek, 
és azt is, hogy kaptak ajándékot: Gorondi 
Istvántól pazar cintányért, a legjobbat, 
a doboló Richárd közismert tehetsége 
minőségesebb érvényesülése érdekében! 
A HUFI is köszöni a gyönyörű ajándékot! 
Közben - panaszkodnak a „boldogok”, 
hogy nem írunk róluk eleget… Hát írunk 
mi bizony azonnal, amint kapunk hites 
információt!

- Ez azért kerül be a HUFI-ba, mert 
HUFI-riporterek fedezték fel, fotózták és 
derültek rajta: Halloween estéjén a Hungária 
éttermében önfeledten vacsorázott hét igazi 
boszorkány! Igen! Így, ahogy írjuk! Nem is 

egy: hét boszorkány feketébe öltözve, seprűk 
is voltak a székekhez támasztva, csúcsos-
csatos kalapok és fekete rózsák az asztal 
közepére helyezett vázában! Mit ettek? Hát 
azt, amit minden anyaszülte: bécsi szeletet, 
meg burgonyát… Emellett észrevehettük, 

b.-j.: Fóthyné B.K. Judit, Lindqvistné B.D. An-
drea Hapci, Honfiné R. Kati, Némethné S. Lenke, 
Lomniczyné P. Letti, Mayerné S. Irén (Tóthné G. 
Emma lemaradt a képről)                        Fotó Zóka

hogy javában fogyott a borocska is! Néhány 
boszorka hiányzott, mert máshol röpködtek 
üzemben lévő seprűikön'

- Patyolat új kiscserkészt kapott Magyar-
országról a 39. leánycsapat: a kis Rékát 
ott láttuk vidáman játszani Tóth Ágotával 
a cserkészotthon előtt, de legnagyobb 
meglepetésünkre a kislánykák (mindkettő 
Magyarországról került közénk) nem a 
szaftos-zamatos szép otthoni lejtésű ma-
gyar nyelven társalogtak egymással, hanem 
édes magyaros kiejtéssel ellátott „kaszte-
zsánoul”! (hahahehehehihihu!)

- A PFK-magyar cserkészvezetők fo-
civálogatottja bekerült az Európai Unió 
argentin klubja által szervezett „mundiali-
to”-ba! November 25-én ott voltunk, szur-
koltunk, élveztük a pilari Predio Iguanas-
ban töltött sportnap labdarugó hangulatba 
öltözött óráit! Többek között Szlovénia és 
Olaszország ellen játszottak. Következő 
számunkban részletesen írunk erről az 
eseményről! A fontos: részt venni!

- Közel van már a hagyományos kará-
csonyi vásárunk. Mindazoknak, akik nem 
nézhették meg a „Légy résen, mindhalálig” 
című 56-os filmet, két lehetőségük lesz: 
egyrészt a vásáron megvásárolhatják a CD-t 
a KÖRS (Körzeti őrs: Lomniczy Mátyás, 
Zólyomi Kati, Gorondiné Edith, Haller 
Ines, Szilvássy Lőrinc, Lajtaváryné Zsuzsi, 
Collia Alex vagy Ughy Viktor) bármelyik 
tagjánál, vagy eljöhetnek a Hungáriába 
megnézni december közepén (a dátumról 
még elektronikusan kiértesítünk). Utolsó 
alkalom!                                           (ZK)

ZK: Csak egy dörzsölt cserkésztiszt tudja 
a saját lakodalmát így megszervezni!
HI: Hahaha! Igen! Természetesen az 

első hét volt a legkomplikáltabb! Egyes 
dolgoknak le volt kötve az órája-ideje, 
viszont maradt sok olyan, amit el kellett 
végezni, csakhogy nem tudtuk pontosan, 
mikor... Mindenesetre szépen összejátszot-
tunk, mint a csapatvezetés idején, hiszen én 
ott lakhattam Teriék lakásában. A család 
pedig kölcsönkapott egy lakást, ahol aztán 
megsütöttük az összes tortát s édességet a 
fogadáshoz. A háromemeletes lakodalmi 
tortát Aranka mama készítette, csodás volt! 
A bevásárlás irtó érdekes volt, mert Ma-
gyarországon mások a kellékek, mint itt... 
A liszt, a tejszín, minden másképp „reagál” 
s működik - de 
sikerült. Két 
egész napos 
munka után!
ZK: Hadd le-

gyek roman-
tikus: írd le a 
Teri ruháját, 
meséld el  a 
„frivol” rész-
leteket is...
HI: Áh, Aranka esküvői ruhája lett felfris-

sítve! Angyalian passzolt Terire! A temp-
lom zsúfolásig megtöltődött. Megjelent 
az áttelepedett buenosi kolónia zöme, a 
sok új barát, a rokonok... könnyen 120-an 
is lehettünk! A templom papja adta össze 
őket. Nem valami közönséges pap volt... 
Hároméves olaszországi tartózkodása foly-
tán valahogy átérezte a latin (José venéz 
családja és barátai) színét a dolognak... 
Nagyon helyes volt, közvetlen, és fela-
jánlotta, hogy spanyolul is elmond egyes 
szövegeket! Kedves gondolat volt részéről! 
Másrészt azért is volt érdekes a szertartás, 
mert több különböző szokást hozott össze. 
Például Venezuelában az a szokás, hogy 
13 aprópénzt nyújt át a férj a feleségnek, 
azt jelképezve, hogy mindent megtesz a 
család anyagi biztonságáért... Majd a fele-
ség ezt visszaadja ugyanazzal az ígérettel. 
A 13 érme között volt 5 argentin pézó, 5 
százforintos, 2 bolívar és 1 euró! Viszont 
Magyarországon pedig az a szokás, hogy 
kezüket rátéve egy megáldott keresztre, 
a jegyespár ígéretet tesz. Majd én olvas-
tam fel a Bibliából spanyolul azt a részt, 
amelyet itt szokás elmondani a szertartás 
alatt. Blahóné Honfi Juló két kislánya volt 
megbízva a 13 pénzdarab és a jegygyűrűk 
behozásával.
ZK: Hogy folytatódott utána, a fogadá-

son?
HI: Elsősorban elkészült a nagy csoport-

kép. Fantasztikus embercsoport jött össze... 
Utána a banketten 50-en voltunk hivatalo-
sak. Szép hely volt, Óbudán, s miközben 

átmentünk oda, Teriék a Hősök terére 
vonultak el a fényképésszel. Ott készítet-
tek felvételeket. 
Eredetileg a vá-
rosligetben ké-
szültek volna, de 
esett az eső és 
ezért változtattak 
a tervükön. A pár 
megérkeztével 
jókívánságainkat 
kifejezve koccin-
tottunk boldog-
ságukra!
ZK: Mit élvez-

tél a legjobban 
most, hogy már 
harmadszor uta-
zol át Magyarországra?
HI: Most volt először úgy, hogy „otthon” 

éreztem magam! 
ZK: Eltekintve a lakodalomtól, mentél 

máshova, hova utaztál még?
HI: Szlovéniába, Ljubljanába mentem, 

rokonaimhoz, s velük utaztam már le 
Triesztbe, ahol még strandoltam is! Majd 
vissza „magyarba”, az augusztus 20-i ün-
nepekre. Utána pedig elutaztam Prágába! 
Hihetetlenül szép! Mindenki meg kéne 
látogassa... Akár a középkorban, úgy ér-
zed magad ott. Csak a város környékén 
310 kastély áll! Csodálatos, hogy a város 
teljesen sérületlen maradt mindkét háború 
alatt… Teljes, eredeti épségében áll előtted 
a múlt! És nagyon vigyáznak rá, hát persze 
akkora kincs, nem is lehetne nem vigyázni! 
Az összes építkezési stílust láthatod egymás 
mellett. Vonattal mentem, este. Három 
egész napot töltöttem ott. Kóstolgattam a 
híres pilseni söröket. Napközben a templo-
mokat jártam végig, este pedig a sörözőket! 
Hahahaha!
ZK: Befejezésül, súgd meg nekünk: elkép-

zelted valaha azt, hogy Magyarországon 
ellaknál-e?
HI: Nem, inkább a gyakori átutazás érde-

kel, viszont örömmel tapasztaltam most, 
ahogy az előbb mondtam is, hogy már 
„otthon” vagyok Budapesten is... Az esketés 
alatt mondott a pap egy nagy igazságot: 
„Teri és José két különböző helyről indultak 
el, hogy egymásra találjanak Magyarorszá-
gon... Ámde mégis az otthon mindig az lesz, 
ahol együtt lehetnek.” Mi minden magyar 
légkörben otthon érezzük magunkat. De 
az is igaz, hogy mindig otthon leszel, ha 
azokkal vagy, akiket szeretsz. 

Ezzel már elzártam a magnót, de Ines-
szel tovább beszélgettünk sok mindenről, 
azokról az érzésekről és rádöbbenésekről, 
amelyek annyira összehozzák a szétszórt 
magyar fiatalságot...                          (ZK) 
(l. a bevezető sorok folytatását a HUFI 4.o.-on).

...EGY SZÉP ESKÜVŐ                                                                           folyt. az 1. oldalról

B U E N O S  A I R E S - I  M A G YA R  N É P TÁ N C M OZ G A LO M

Miközben szeptember vé-
gén, a próbákon csakis az 
újabb táncainkat léptettük, 
megjött az a hír, hogy Ughy-
né Paola intézkedése ered-
ményeként az Oktoberfest szervezői 
ismét meghívtak, hogy magyar visele-
teinket, énekünket, táncainkat és zenénket 
bemutassuk Villa General Belgrano lá-

togatóinak! De még ennél is sokkal jobb 
hír az volt, hogy a hosszú - ünnepnappal 
egybekötött - hétvégére hívtak meg! Ezek 
után, persze, a táncgyakorlatok tartalma 
átváltott azokra a számokra, amelyekkel 
aztán felléptünk a córdobai városka 
főszínpadán.

Így október 12-én, péntek este in-
dultunk el és egy német tánccsoporttal 
utaztunk együtt.

Szombat és vasárnap délben a szokásos 
felvonulásokon vettünk részt, ahol a teljes 

népviseletbe beöltözött összes meghívott 
együttes először mutatkozik be az em-
berek előtt. Szombaton csak este 10-kor 
került ránk a sor. Közben sok érdekes em-
berrel találkoztunk: egy Shrek-re öltözött, 
sminkelt emberrel, két, legénybúcsút 
ünneplővel, születésnapot ünneplőkkel, 
skótruhás emberekkel, sörre beváltható 
chango-taxi utazással, vikingokkal és 
sok-sok más érdekességgel. Mivel német 
rendezvény, állandó német zene szólt 
miközben megállás nélkül folyt a csapolt 
sör, vagy ment a felvonulás. Ebédet meg 
uzsonnát egy külön a művészeknek szánt 

Figyelem:  Bierfest!  Mennek a magyarok!Jelenetek a Regös Együttes életéből
A córdobai Villa General Belgrano hegyes vidéke talán Argentína 

legeurópaibb tája, s e keretben kerülnek színpadra már sok évtizede 
megszakítás nélkül a néptánccsoportok variált, színes produkciói. A 

Regös Együttes már 16 alkalommal vendégszerepelt e rendezvényen, ígyhát mondhatjuk, 
hogy már annak 
„veterán” tagja. 
Az idén Kerekes 
Miki st. számol be 
az ünnepségről, 
egyáltalán a Bier-
fest vidám, önfe-
ledt háromnapos 
tartalmáról. (ZK)
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eredményét. A tutajon be voltak 
osztva a felelősségek. Rend volt, és 
mindenki szótfogadott a kapitánynak. 
Megelőzően elsősegély kiképzést 
is kaptunk és belső kód-szerű síp-
szavakat, amelyekre gondolkozás 
nélkül reagálni kellett! (...) A folyó 
tele volt mindenféle örvénnyel, s nem 
mindig egyesével keletkeztek, néha 
a víz szélessége tele volt velük. Az 
evezőhelyek kényelmetlenek voltak... 
Mivel tudok evezni, engem előre 
ültettek, hogy tartsam a ritmust. Két 

óra után mindig rekedt lettem az állandó kiabálástól. A nap 
irgalmatlanul sütött. Egyszer úgy leégett a combom, hogy 
bedagadt és nem bírtam kiegyenesedni. Olyan vörös volt, 
hogy vacsorára mindenki kapott belőle egy harapásnyit!

(...) Óriási nagy teherhajókkal kereszteződtünk többször... 
Amikor a kajakon kellett mennem (végig két kajak kísérte 
a tutajt), egyszer beeveztem a parttól egy mellékfolyóra; 
ott láttam óriáspókot... Egyszer egy olyan prefectura 
(folyamőrség. Szerk.) állomáson aludtunk, ahol kettesével 
kellett őrséget állnunk a hely veszélyei miatt. Csempészeti 
helyek ezek, nem egyszer hallottunk lövéseket is. Ezegy-
szer pedig majdnem ellopják a kikötött tutajunkat! Három 
kapucnis alak már indítgatta a motorunkat... 

(Kikó elbeszélésének csattanója a befejező, izgalmas 
részben, a következő számunkban olvasható.)

*******
November 10: vizsga és cserkész-próbáztatás!

Izgatottan ébredt november 10-én kora reggel több ma-
gyar családnál 10 serdülő lányka és fiúcska. Magyarságis-
mereti és cserkésztudási vizsgák vártak rájuk a ZIK-ben, de 
a csapatokon belül is! Reggel 10-kor ott ácsorogtak a Szent 
László iskolában, készen a követelmények végrehajtására. 
Lapzártakor ugyan még nem ismertük a pontos eredménye-
ket, de Benedekné Marika néni előtt letették a történelmi, 
földrajzi és magyar nyelvi vizsgákat, a nyáron megtartandó, 
életük első vezetőképző táborának követelményeként. Izgul-
tak, reszkettek, egyeseknek még a gyomra is belefájdult, de 
- reméljük sikeresen - megállták helyüket! Majd délután, a 
napsütötte cserkészház melletti teniszpályán, végigmentek 
10 állomáson, ahol a cserkésztudásukat bebizonyították az 
alkalomra beosztott tisztek előtt. Ez utóbbit kifogástalanul 
átküszöbölték mindnyájan. Pedig évvége van, az iskolák 
nyomják a tanulást, feszítik a húrt, de mégis jólélekkel és 
készségesen indultak neki a magyar életük által kitűzött 
célok felé! Tel-
jes szívből gra-
tulálunk és a 
HUFI oldalai-
ról küldjük ne-
kik ismétlődő, 
őszinte dicsé-
retünket! Vé-
gül is nem kér-
dezték tőlük, 
hogy hol van 
a Zengő, 680 
méteres magas-
latával... 

Kik vizsgáztak? A Bogáncs őrs teljes tagozata (Arcagni 
Anikó, Jeffrey Teréz, Szentiványi Vali, Mattiauda Luncsi, 
Zaha Paula, Zombory Michu és Gröber Stefi), valamint a 
Kobra őrs híres triója (Lajtaváry Márton, Lomniczy Attila 
és Papp Mátyás). Még a ZIK szavalóversenye marad hátra, 
amelyről a nyári kettősszámunkban kell mindent elmesél-
nünk!                                                                           (ZK)

Ezt írja Tóth Kikó Kristóf:
„...a cserkész eső alatt nem ázik!”

(Kikó Retezár Mónika cst. és Tóth 
Györgynek a fia, délen élnek, Bari-
locheban, ahova Ausztriából jöttek. 
Móka, ahogy ismerjük, Dombay Jenci 
unokahúga, Retezárné Dombay Ma-
rianne-nak a lánya). Magas, kedves, 
józan, jólnevelt, jóképű serdülővel 
állunk szemben. Elgondolkozom: hogy 
lehet ilyen fiatalon ilyen szépeket írni? 
A legédesebb azonban ez: Kikó nem is 
tudja, hogy levele részleteit közli a HUFI! A 2007 nyarán 
lezajlott tutajkaland nem egy fiúból váltott ki döbbenetre-
méltó szavakat, gondolatokat... Maga ez a tény megrázó: 
hogy a természet varázsa meg a hatalmas kihívások fel-
ébresztik az írás szükségérzetét. Bizony örülhetünk ennek. 
A legfiatalabbak is írnak! Nagyszerű! - Egy többoldalas 
kézzel írott levélből ezt válogattuk ki, és ahogy előlegeztük: 
elmulaszthatatlan! Keressen az olvasó egy nyugodt pil-
lanatot, és mélyüljön el a szavakban, a kifejezésekben, 
képzelje el a leírt helyzeteket, s vesszen el Kikó szép tiszta 
kék szemében...) 

„...Január 12-én indultam fel Buenos Aires-be. A Hungá-
riában volt egy gyűlés, ahol a vezetőink elmagyarázták, mi-
lyen lesz a túra. Azt mondták ez komoly lesz, egy veszélyes 
és nehéz dolog... Iguazúban direkt a vízesésekhez mentünk. 
Hát egy pár percig számomra megállt a világ, miközben 
mozdulatlanul, tárt szemmel-szájjal néztem a Garganta 
del Diablót! Majd nagyon elkezdett esni, de nem volt baj, 
hiszen a cserkész eső alatt nem ázik! 

Nagyon megtetszett az ottani dús és gyönyörű vegetáció, 
és még amellett ezek a mesebeli vízesések! Sőt, az egyik 
kis hídról lenézve láttunk egészen közelről négy yacarét, 
ezeket a kis krokodilokat! Másfél méteresen nem is voltak 
olyan aprók! A nagy kaland már a Puerto Libertadig való 
gyaloglással kezdődött. Akkorra már jó sötét volt, és az út 
előttünk a vad és ismeretlen dzsungelben veszett el... 

(...) A hatalmas, kétszázliteres üres benzinhordót egyen-
kint vittük le a folyóig. Ahogy sorban cipeltük hátunkon a 
nagy tartályokat, valóban úgy nézhettünk ki, mint régen 
a rabszolgák a dzsungelek ösvényein... Hajnali háromkor 
hagytuk abba a munkát. Mikor kész lett a tutaj, és vártuk 
a felülvizsgálatot az induláshoz, annyira meleg volt, hogy 
maximum 15 percenként be kellett ugranunk a vízbe, hogy 
elbírjuk! Viszont szúnyog helyett szebbnél-szebb pillan-
góval volt tele a hely; ezek ránk szálltak, a vizes bőrünkre, 
illetve a cipőinkre és mentőöveinkre! Ezrivel voltak! Aztán 
pedig ha a földet jól megnézted és átkutattad-turkáltad, 
mindenféle nagyságú-fajtájú fél-drágakővel találkozhattál. 
Elraktam egy 10 centiméteres bogarat és egy 14 centis pil-
langót magamnak. Aztán láttam sokfajta madarat, furcsa 
nagy rágcsálókat, vizikígyókat és óriásbékákat, s egy alka-
lommal egy óriáskígyót is!

(...) Wandáig (bányászok szerény kis települése) ci-
peltük a tutajon a csomagokban a buenosi gyűjtésakció 

„Néha-néha praktikus visszatérni a szép szavak boncol-
gatására.” Főleg akkor, amikor a fűszerhiányban szenvedő 
rutinosság pillanatnyi unalomba ejt. Így, ha előszedjük a 
„leleményesség” kifejezést, a következő üdítő hangzású 
szavak sorakoznak fel eszünkben: környezet, lehetőség, 
jókedv, napsütés, mozgás, játék, ügyesség, ötletesség... 
Hogy mondod? Hogy mennyiben függ össze mindez a 
leleményességgel? Hahaha! Mindenben! Áh, persze! Nem 
tisztáztuk még azt a tényt, hogy egy egyszerű szombat 
délutáni cserkész-összejövetelt akarunk elmesélni, de oly 
módon, hogy példa lehessen az elkövetkezőkre! Mondjuk, 
hogy címet adunk a szórengetegnek. Például: „élvezetes 
együtt-töltött olivosi órák”, avagy: „a tavaszi szellő frissítő 
ereje”. Vagy az is lehetne, hogy „így is lehet a folyó partjára 
lejutni”.

Mindez mindegy, ám az nem, ami történt: látvány volt 
a Paraná utcán (kívülálló olvasók számára: a Hungária 
Egyesület melletti tágas, fásított és forgalmas hosszú utcaér, 
amely levezet a csekély 2 km-re lévő, szétnyúló La Plata fo-
lyónk gyönyörű partjára) végignézni és látni, amint egyesé-

vel bandukolnak a cserkész-
fiúk... Megszabott helyeken 
vezetőik a legérdekesebb s 
legjópofább „állomásokat” 
állították fel maguknak (va-
lóságban: a „cserkésztudást” 
próbáztatták). Mi kellett hoz-
zá? Csak „leleményesség”: 
annyira kell a cserkészethez, 
mint szókincs az olvasáshoz! 
Hát még szolgálatkészség 
a cserkészvezetők részéről 
- természetesen beosztott-
jaik iránt!

Én viszont, aki mint a má-
sik nem képviselője csak a 
kerékpáromon lovagolva fel s 
alá cikáztam s fényképeztem, 
hálás vagyok a 18.sz. Bartók 
csapatnak, hogy meghívott és 
részes lehettem ebben is.

Kivételesen egyszer, ahelyett, 
hogy sopánkodnánk, nézzünk 
széjjel s vegyük észre, mi áll ren-
delkezésünkre „kézközelben”: 
felmérhetetlen sokminden... Az 
ilyen délutánok kovácsolják 
össze a barátságot, ápolják a ma-
gyarságot és derűvel látják el a sorsunkat. A későbbiekben 
- megnyugtatásunkra - ki mit tesz, azt aratja.              (ZK cst.)

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T
„...a cserkészotthontól a folyóig... mint szókincs az olvasáshoz!...”

Demes Sanyi st. és Gröber 
Berni                            Fotó Zóka

Kerekes Marci cst.pk. és 
Lajtaváry Márton Fotó Zóka

Leányvezetők készülnek a próbáztatásra 

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250,
 (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON   mzoldi@dls-argentina.com.ar

Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján 
Titkárság: Zumpf Gusztáv: 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 

Lindqvist Pía adományozo� a ZIK-nek egy CD-
játszót. A magyar nyelv tanulásához mindinkább 
hasznos és szükséges a lemezen hallható szép ma-
gyar kiejtés, vers és dal. Ezért nagyon hálásak va-
gyunk Piának, hogy a rendszeres szombati tanításon 
felül így is segíti munkánkat! Köszönjük         a ZIK

Régimódi mese – morállal

A paraszt és a csacsi
(A szerkesztő ajánlja a KÖRS-nek)

Egy nap a paraszt szamara beleesett a kútba. Az 
állat órákon át szánalmasan bőgött, miközben a pa-
raszt megpróbált rájönni, mit is tehetne. Végül úgy 
döntött, hogy az állat már öreg és a kutat úgyis ideje 
már betemetni; nem éri meg kihúzni az öreg szamarat. 
Áthívta a szomszédait, hogy segítsenek. Mindegyik 
lapátot fogott és elkezdtek földet lapátolni a kútba. A 
szamár megértette mi történik, és először rémisztően 
üvöltött. Aztán, mindenki csodálatára, megnyugodott. 
Pár lapáttal később a paraszt lenézett a kútba. Megle-
petten látta, hogy minden lapátnyi föld után a szamár 
valami csodálatosat tesz. Lerázza magáról a földet 

és egy lépéssel feljebb mászik. 
Ahogy a paraszt és szomszé-
dai tovább lapátolták a földet a 
szamárra, az lerázta magáról és 
egyre feljebb mászott. Hamarosan 
mindenki ámult, ahogy a szamár 
átlépett a kút peremén és boldo-
gan elsétált!

Az élet minden fajta szemetet 
és földet fog rád lapátolni. A 

kútból kimászás trükkje, hogy lerázd magadról 
és tegyél egy lépést. Minden probléma csak egy 
lehetőség a továbblépésre. Bármilyen problémából 
van kiút, ha nem adod fel, nem állsz meg! Rázd meg 
magad - és lépj egyet feljebb.

(Köszönet Krivánszki Lajosnak, Magyarország)
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Az volt számunk-
ra érdekes, hogy 
gyerekes csalá-
dok is kint voltak. 
Lámpást gyújtot-
tak nemcsak csa-
ládjuknak, hanem 
a II. Világháború 
műemlékénél is.

Gróf Batthyány 
Lajos sírja fölé 
1874-ben a székes-

főváros díszes mauzóleumot emelt, ott is 
égtek a mécsesek. 

Mégis szerintünk a legmeghittebb Arany 
János sírja volt, felkoszorúzva, apró kis ma-
gyar zászlókkal és mécsesekkel kirakva.

November elsején nem csak a vallásos 
emberek mennek ki a temetőbe vagy gyúj-
tanak otthon egy gyertyát; ez a nap inkább 
már hagyomány, valóságos népszokás is. 

Tetszett nekünk, ahogy az anyukák ma-
gyarázták kicsikéiknek, miért gyújtanak 
mécsest a háború, ill. forradalom emlékhe-
lyén.

Nem is a szomorúság a jellemző, hanem 
inkább a csendes emlékezés, a tisztelet és 
az a halk ima. Végül is, a halál életünknek 
csak egy része, és ennek a tudata természe-
tes kéne legyen. 

Békés, örömteljes, családias karácsonyt 
kívánunk nektek szeretettel! 

José Vicente és Teri

Szép esküvőjük leírása 
után (l. HUFI 1.o.) 
következik egy hangu-
latkép a budapesti 2007-
es Halottak napjáról, 
mint közös életük egyik 
új, megható élménye: 

November 1. 
Halottak napja 

Budapesten
Megérkezett október 

vége és vele együtt a 
hideg. A nap már alig mutatkozik, ötkor 
már sötét van. A fák hullatják leveleiket... 
mint lepel borítják a várost. A nosztalgia 
szinte mindenkit magával ragad. Október 
vége felé több helyen az utcán gyertyákat, 
mécseseket árulnak. Közeledik november 
elseje. A családok kimennek a temetőkbe, 
tisztelettel emlékeznek meg szeretteikről.

Mi is elmentünk a Kerepesi úti temetőbe. 
Alkonyodott, hideg volt, a szél leveleket 
hordott élőkre-holtakra egyaránt. Mély-
ségesen békés hangulat uralkodott. A kis 
mécsesek fénye itt-ott aranyló színekre 
varázsolta a helyet. 

Habár nekünk nincsenek rokonaink itt 
eltemetve, mi is vittünk mécseseket. Olyan 
sírt kerestünk, amely el volt hanyagolva, 
látszott, régóta nem látogatják: ott gyújtot-
tunk mécsest. Ki tudja, talán éppen annak 
a személynek a rokonai szintén messze 
földön vannak?

100 éve született
Szatmárnémetiben (Erdély) született 

1907-ben. Humanista beállítottsággal korán 
lépett be az irodalmi életbe. Mint az erdélyi 

költök valamennyien, ő 
is vállalta küldetését az 
anyanyelv és a magyar 
kultúra szolgálatában és a 
sajátos „erdélyi gondolat” 
jegyében a népek békés 
együttéléséért. 
Dsida Jenőről van szó.

A Zrínyi Körben min-
den szombaton a nagyobb csoporttal, a 
Diókkal irodalomórán verseket olvasunk, 
írókról beszélünk. Első reakciójuk általában 
ellenállás, nem értés, felháborodás, hogy 
milyen nehezen írnak ezek a költők, egy 
szót sem értenek - és ez nem csoda, hiszen 
tényleg olyan szavak bukkannak elő, ame-
lyeket a konyhanyelven nem használunk, 
nem csengnek folyton a fülünkben, sőt 
idegennek hangzanak…
Kik csak az utcán // Járnak-kelnek
Szépséget rajta // Nemigen lelnek,
Kíváncsi szemmel // Rá nem tapadnak:
Csak egy karika, // Szürke karika,
Ólomkarika, // Vén templomablak.

Kelnek? Lelnek? Ólom? Ez mit jelent?
Rácsa rozsdás, // Kerete málló,
Emitt moh lepi, // Amott pókháló,
Sütheti napfény, // Sötét örökre,
Mint világtalan // Bús világtalan,
Agg világtalan // Hunyt szeme-gödre.

Málló? Moh lepi? Emitt? Amott? Vi-
lágtalan? Gödre? Micsoda szavak ezek?

Nagy felháborodás... Miért kell ilyen 
nehéz verseket tudni? Miért kell ezeket 
olvasni? Nincs értelme, hiszen egy szót sem 
értenek belőle, olyan szavak, amiket nem is 
fognak használni soha, hát akkor minek? 
Különben is, ők harmad-, negyedgenerációs 
fiatalok, senki sem várhatja el tőlük, hogy 
ezeket tudják…

S csöndben, magamban néha-néha én is 
elgondolkozom azon, hogy vajon érdemes-
e? De újból és újból meggyőződöm arról, 
hogy igenis, érdemes!

Miután játékosan, példákkal, a szókincs-
csel lassan, lassan összebarátkoznak, a 
versnek is egyre több értelme lesz:
De ki belép // A tág iromba,
Boltozatos // Hűvös templomba
S belülről pillant // Ablakára,
Megdöbbenten áll, // Megkövülten áll,
Elbűvölten áll: // Néz a csodára!

Miután felfogják a szavak értelmét, és 
észreveszik gyümölcsét annak, hogy ápol-
ják magyarságukat, vigyáznak a nyelvre,
és értik ezeket a drága, nehéz szavakat - 
egyszerre ők is elbűvölten néznek a csodára. 
Mi a csoda számukra? Az, hogy nagyszüleik 
nyelvét őrzik, hogy egy ilyen nehéz verset 
megértenek, átéreznek, és a végén még 
élvezik is! 
Színek zengése! // Fények zúgása!
Mártír mosolya! // Szűz vallomása!
Kék, ami békül, // Piros, mi lázad!
Magasba ragad, // A mennybe ragad,
Lángtünemény // És tűzkáprázat!

Nagy öröm sugárzik arcukról, amikor 
megértik, amit olvasnak, amikor az érthe-
tetlen szavak hirtelen értelmet kapnak. Most 
felnéznek a magyar nyelvre, mert értik, és 
önmagukra is büszkék, mert elsajátították, 
és most igazán az övéké.
Ó titkok, titka // A földön itt lent
Belülről nézzen // Mindenki mindent,
Szemet és szívet // És harcot és békét!
Áldja meg az Úr, // Áldja meg az Úr
A belülről látók // Fényességét!

Zsuzsi íróasztaláról...

SZEMELVÉNYEK  A  HKK
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL 
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, 
Olivos - 4799-8437 - Horario de atención al 

público:   los viernes de 19 a 21 hs.
Szórakoztató irodalom a nyárra!

    38  de la Roche, Mazo: A 101 éves asszony
    44  de la Roche, Mazo: Jalna lakói
1181  Fűry Lajos: Rio Seco
1620  Dixon, Franklin W.: Az óceánrepülő
1656  Kock Pál: Pantalon asszony
1856  Farkas Pál: A zanzibári lány
2153  Ludas Matyi Antológia 1952-57. Globális huncut-
          ságok
2466  Lőkkös Antal: Bagoly mondja (irodalmi paró-
          diák)
2529  Watson, Francis: Medici Katalin élete és kora
2598  Dinges, John - Landau, Saul: Gyilkosság a dip-
          lomata negyedben (Letelier)
2639  Heiser, Victor: Egy orvos bejárja a világot
2692  Török Sándor: A kisujjamból szoptam
2827  Heller, Frank: Collin úr kalandjai
2933  Wodehouse, P. G.: Isten veled, Tóbiás
3192  Fényes Mária: Átkozott szépség
3310  Fekete István: Kittenberger Kálmán élete
4434  La Mure, Pierre: Moulin Rouge (Henry de
          Toulouse-Lautrec)
4778  Kertész Magda - Szűr-Szabó József: De az alma
          ugye jó volt?

En castellano:
S-128  Los grandes cuentistas húngaros
S-176  Zilahy, Lajos: Los amores de mi antepasado
S-264  J. Berend, Miklósné: Pasión húngara

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI   
Budapesti tudósítóinktól:  Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és 
Espinosa José Vicente st.

A költő számára a templomi lát-
ványnak szimbolikus jelentősége 
van: az embereket nem külsejük 
miatt kell szeretni, megítélni, ha-
nem a belsejük miatt: áldott, aki 
mindent, szemet és szívet, belülről 
tud látni...

És én, a gyerekeket és a magyar 
nyelv ápolását nézve, gondolatban 
tovább mentem: ZIK-be járni, 
minden szombaton az órákon ülni 
és tanulni, ráadásul még otthon is 
tanulni - milyen kellemetlen dolog! 
Ólomkarika, szürke karika... De 
amikor kicsit felnőttebb korban 
felfogjuk, hogy micsoda kincset 
szereztünk meg, milyen büszkesé-
get jelent, hogy képesek voltunk 
és végigcsináltuk, és nem szálltunk 
ki a hajóból, hanem helyt álltunk: 
akkor érezzük a „fények zengését...” 
- és megértjük a valódi titkot! Úgy 
érzem, itt tart a Dió csoport is. 
Az ólomkarika hamar fényességé 
válik...
Áldja meg az Úr a belülről látók 
fényességét!
Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst.

Ami az íróasztalon maradt
Egyik nyelvi érdekességünk az, 

amikor értelmes szavak, monda-
tok oda-vissza olvasva ugyanazt 
jelentik. Ezek a híres-nevezetes 
tükörszavak vagy -mondatok, pa-
lindromok (spanyolul számokat 
hívunk ilyenkor “capicúa”-nak).

Példák:
 „Pókszóró horoszkóp”, vagy 

„Évák eledele kávé”;   esetleg 
„Az a hat ló Bartókot rabolta 
haza”. De ilyen a „Goromba rab 
morog” is.

A magyar nyelvi érdekessé-
gek gyűjtögetői megtalálták azt a 
leghosszabb mondatot is, amely 
hasonlóan az előzőkhöz visszafelé 
is ugyanazt jelenti:
„Kis erek mentén, láp sík ölén, 
oda van a bánya rabja, jaj Bara-
nyában a vadon élő Kis Pálnét nem 
keresik.” 
És a legrövidebbeket is. Pl. „Indul 
a pap aludni.”

Szórakoztató a nyelvek 
tanulmányozása!

Advent
Négy héttel karácsony előtt 

valami nagyon fontos dolog 
történik; egy angyal kék köpenybe öltözve 
leszáll az égből, hogy közelebb húzódjon 
az emberekhez.

A legtöbb ember ezt észre sem veszi, mert 
túlságosan el van foglalva mással. De azok, 
akik fölfigyelnek, meghallják a hangját. 
Advent első napján az angyal először szól, 
s keresni kezdik azokat, akik meg akarják 
hallgatni őt. 

A hajdani Szent Mártonnal kezdődő „vá-
rakozás” napjainkra négy hétre szűkül. A 
falu népe ilyenkor a zajos mulatságoktól is 
tartózkodott, csak a disznótorok szertartá-
sos és egyben családias hangulatában oldó-
dott egy csöppet fel. Muzsika itt sem volt, 
legföljebb a duda szólt, amely ráncbaszedő 
mágikus hangszernek számított. Íme a 
ráncbaszedés egyik története, tájszólás-
ban:

„A balta, a zustor meg a duda mindig a 
kanászná vót. Mer nemcsak a pajtásokat, 
hanem a disznókat is dudaszóvá kellett 
tartani. Dudaszó mellett jobban evótak, a 
kanok nem nyugtalankodtak. A zén vilkei 
falkámba hét kan vót... Egyik vadabb vót 
mint a másik. Az idegen embernek neki-
mentek. Még egymás bélit is kieresztették 
vóna, ha agyaraikat harapófogóvá lenem 
törtük vóna. Mikor oszt kijátottam nekik: 
prr kanikám, prr, prr - főmérgesettek, 
tajtékot hánytak. De a dudaszóra mingyá 
lecsendesedtek...”

Szentséges ízét az adventnak a hajnali 
mise (aranyos mise, roráté) adta meg. 
Nagyzsámon adventben a gyermekek haj-
nali harangszóval keltek és házról házra 
járva csengővel és énekszóval költögették 
a híveket. Csíkban régebben betlehemes 
játék volt a hajnali misén, onnan indultak 
a házakhoz betlehemezni. Számos erdélyi 
magyar helyen azt tartották, hogy a roráté 
alatt be kell zárni minden ajtót, ablakot, 
különösen pedig az ólat, mert a rossz bo-
szorkányok harangozás elől házakba, ólak-
ba menekülnek. Főleg a teheneket rontották 
meg. Az alföldi falvakban, ha rorátéra 
harangoznak, cukrot vagy mézet eszik a 
leány, hogy édes legyen a nyelve, minél 
előbb férjet édesgessen magához.

Máshol első hajnali misére való harango-
záskor a férjhezmenő leány a harangkötélből 
kis darabot igyekszik szakítani és azt a haj-
fonó-pántlikájában viseli, hogy farsangkor 
majd sok kérője legyen.

Advent első vasárnap-
ján koszorút készítünk, 
szerkezete kör és kereszt, 
a kereszt közepén csipke-
bogyó jelöli a mágikus pontot, ahol Isten 
belép a világunkba, a kereszt négy végén 
egy-egy méhviasz gyertya áll.

Advent minden vasárnapján meggyújtunk 
egyet, mindig eggyel több gyertya ég. Sok 
helyen a karácsonyfa alá teszik.

(Forrás: Molár V. József; Kalendárium)

ZIK Vezetőségi összejövetel 
október végén

(Tömörített összefoglaló Goron-
diné Meleg Judit beszámolója 
alapján. HKZS)

Jelen: Zaha Sándor, Beisné Anni, Bene-
dekné Marika, Gorondiné Judit, Lomniczy 
József, Pappné Bella, Zaháné Alexandra. 
Kimentve: Fóthy Zsuzsi, Lajtaváry Zsu-
zsi, Lajtaváryné Zsuzsi, Lomniczy Mátyás, 
Szentiványi Miklós. 

Témák: Rendezvények kiértékelése: 
„Légy résen mindhalálig” 56-os méltó tisz-
teletadás megrázó vetítéssel, a KÖRS-tagok 
megható tanúságtétele, a tartalmas program 
főleg a fiatal vezetőgárdának szólt. Zólyomi 
Katinak köszönet járt.

Előkészítendők: Az Évzáró – szavalóver-
seny és a ZIK-Karácsony. 

ZIK Iskolabizottság: Óvoda: Anyák
Napja:  a  kicsik nagyon kedvesen 
köszöntötték fel édesanyáikat, uzsonna, 
„bűvészmutatványok”. Lajtaváry Zsu igen 

lelkes, de több segítségre lenne 
szüksége, ha egyedül van.

Október 20, ZIK „Nyitott kapuk 
napja”: Érdemes volt megrendez-
ni, 6 család kivételével minden 

ZIK családból legalább egy szülő jelen volt. 
Jövő évre ötletek: tk. a zenei élet föleleve-
nítése a ZIK-ben, „Nótázik a ZIK” progra-
mok, énekcsoportok megszervezése utolsó 
órán. A cél: magyarul népdalozni, énekelni, 
furulyázni, gitározni... Magyarul nem tudó 
szülök is bekapcsolódhatnának.

Őv./st.-jelöltek vizsgáztatása, bizonyít-
ványok osztályzatokkal és megjegyzésekkel 
évzáróra. Jelenléti versenydíjazás.

Évvégi tanári vacsora dátuma. 
Ösztöndíjprogramok - Ösztöndíjbi-

zottság: a jövő évi tisztségeket meg kell 
beszélje.

2008-as Naptár készülőben
Óvónői továbbképzés Magyarországon: 

Zaháne Alexandra végzi a levelezést.
ZIK HONLAP:  http://zrinyikor.extra.hu/


