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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!

Az argentínai Magyar Cserkészcsapatok 
meghívják Önt és nb. családját
50.  Cserkészbáljukra

Elsőbálosok - Palotás - Vacsora és tánc
Csárdás, táncház és tábortűz

Ars Hungarica kamarazenekar és énekesei kíséretével
2008. augusztus 30-án, 20.30 órakor 

Palacio San Miguel - Suipacha 84, Capital
Asztalfoglalás és jegyek elővételben (l. adatok SP I. oldalon)

Hála a Jóistennek, hogy kíváncsinak 
és érdeklődőnek teremtett engem... 
Amióta a HUFI oldalai által az „új-
ságírás” világába csöppentem, újabb 
feladataim: hallgatni - és figyelni. A leg-
igazibb jóindulat tarisznyájával mondok 
véleményt, míg keresem az érdekest, a 
tanulságos koloniális történeteket, hogy 
veletek együtt, kedves olvasók, elgon-
dolkozzunk rajtuk. Hát így történt, hogy 
egy hűvös és szürke őszi vasárnap délu-
tán, a „véletlenek” akaratából tévedtem 
be egy meleg magyar otthon nappalijá-
ba... Jóformán „észrevétlenül” suhan-
tam át az emeletről lehullámzó lépcső 
alsóbb fokáig, és ott elhelyezkedtem. 
E kakasülő szemszögéből elbűvölten 
hallgattam meg az elhangzott szavakat. 
Kint fújt a szél, a ropogós falevelek pá-
zsitja borította a járdákat, s még a felhők 
is takaróként lepték be a várost... 

A szobahelyiség dísztárgyai való-
ban a kolóniánkra jellemző légkört 
teremtették meg. Magyar motívumos 
tányérok, kancsók, faragások lógtak 
önfeledten a falsarkokban, vagy hímzett 
abroszkákon várták kényelmesen az 
elszánt idők múlását. Tágas kanapék 
és karfás székek fogadták magukba az 
idős asszonyok testét, míg az arányban 
lényegesen hiányos idős férfitagozat az 
italokkal és a természetes udvariassággal 
foglalkozott, ment ide-oda. Nyugodt de 
„megszállt” volt a hangulat. Nem volt 
az én korosztályomból senki. Összesen 
olyan 18-an lehettünk, de bizony csak 
én voltam a véletlen vendég. A hátsó 
falat majdnem egészében barna-fényes 
zongora fedte. Fölötte olajfestmény, 
mellette állólámpa... palánták cserép-
ben, kisebb-nagyobb szőnyegek és 
tükrök, amelyekből játékosan verődtek 
vissza a hangulatfények és a díszkris-
tályok cakkos peremei. 

Nem száz százalékig egyeztem a 
jelenlévők politikai beállítottságával, 
mégis olyan „magyarnak” éreztem ma-
gam végig az ő társaságukban. Itt nem 
az elhangzott érvekről van szó - nem 
azok voltak meghatározóak - hanem a 
jelenlévők aggódó szeretetteljességéről 

adhatok bizonyítékot. A bizonyos 
mértékben kedves hozzáállásuk volt 
számomra izgalmasan „magyar”. 

Az előadó színpadiasan vonult le a 
lépcsőmön, és fekete öltönye komolysá-
gából kísérelt némi távolságot teremteni 
a már barátnak beszámítható lelkes 
követőivel. Egy bájos importált (Ma-
gyarországról persze) művészasszony 
ült le a zongora elé és lágyan játszott 
a hangokkal... Ketten azonnal a szó 
szoros értelmében összehangolódtak, 
és hazafias dal ütközött a plafonba! A 
konyhából a friss sütemény illata áradt 
ki felénk, míg füstölögtek a kávéscsé-
szék a pici porcelántányérkákon. Vár-
tunk. Egy eredeti költemény hangzott 
el a szerzője saját tolmácsolásában, és 
utána a Hazánk múltja, jelene és sorsa 
került megszemlélésre. Egy órahosszán 
át s valamennyi könny után eltűnt a 14 
ezer kilométer, s ha kinéztünk volna, 
akkor az ablakon, talán a Lánchidat 
vagy a turulmadár árnyékát is láthat-
tuk volna. Néhány ítélet ugyan fájt a 
felebarátaimat s minden népfajt szerető 
szívemnek... Viszont a hallgatók izga-
tottságával együtt én is reszkettem - s 
elgondolkoztam:
- Milyen ősi hűség tartja életben a 

magyart?
- Milyen őszinte aggodalom fonja 

össze a szétszórtság szálait?
- Milyen folytonosság tettei kénysze-

rítik (határon belül vagy azon kívül s 
távol) a megmaradásunkat?
- Miért vagyunk olyan kevesen - és 

mégis olyan iszonyatosan sokan?
A kétségbeesés felrázhat, nagy sza-

vakat mondathat ki, lenyűgözhet, de 
semmi esetben se legyen romboló ha-
tása... és manapság úgy látszik, mintha 
mégis ezt tenné...

*
Végül, „Az ember tragédiája” hozza 

ajkamra a szót:
„Mondottam, ember: küzdj, és bízva 

bízzál!” - De még inkább maradj meg 
hűségesen felelősnek, vigyázzban álló 
aggódónak és rendületlen alkotónak.

Zólyomi Kati

Olvasunk… és gondolkozunk:
„Living és politika”

Havi „HUFImondat”: 
Aki leáll gondolkozni, halad!                                               (ZK)

REGÖS  és  TILINKÓ      
 TÁNCEST  VACSORÁVAL! 

CENA-SHOW
Június 21-én, 20.30 órakor

Hungária  nagytermében
        (Pje. Juncal 4250 - Olivos)

Vendégcsoport:  CELTIC ARGENTINA
Szeretettel várunk!   

¡Los esperamos!
Belépő/entrada: $25.- 
Vacsora, desszert és kávéval
Incluye: cena, postre y café
Asztalfoglalás/reserva de mesa: 
4837-0161  /  4799-4740

Egyik olaszóra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat.
Példaként vegyük csak ezt itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.
Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol...
Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, -
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!
Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér...
Más nyelven, hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,
Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!

Aki „slattyog”, miért nem „lófrál”?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?
Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol”, elinal,
Nem „battyog” az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?
Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
- Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg...
Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg mért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s mégsem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet...!

(*) Firenze 1984.X.12.

Forrás: Transsylvania 40 évf. 2. szám. 
- Magyarságtudományi Intézet

Gyimóthy Gábor: (*)
NYELVLECKE
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„A lelkiismeret a közvilág előjoga;
Kit a végzés vezet, az rá nem ér körültekinteni.-

Hol hallád a viharról, hogy megállt,
Ha gyönge rózsa hajlong utain?”

(Madách Imre „Az ember tragédiája”, 
kilencedik szín: Ádám)

2008. április 11., 12. és 13-án szervez-
ték meg idén a XXVII. Országos Tánc-
háztalálkozót és Kirakodóvásárt a 
Papp László Budapest Sportarénában. 

Nagyon vártuk már az idei Tánc-
háztalálkozót! Sajnos a rendezvény 
előtt úgy tíz nappal tettek csak fel 
egy pár reklámplakátot a metróállo-
másokon. Ha az ember nincs benne 
a „népi mozgalomban”, nem nagyon 
tudja meg, mi mikor és hol van, vagy 
lesz. Szerencsére mi már tudjuk, hol 
kell az új infókat keresni. Az elmúlt 3 
évben nem sikerült együtt elmennünk. 
Most már február vége felé interneten 
megkerestük az idei pontos dátumot 
és nagy betűkkel beírtuk a naptárba, 
kinyomtattuk a letöltött programot. 
Aztán készítettünk egy pár szendvicset 
és kényelmes cipővel, nadrággal ill. 
szoknyával felszerelkezve elindultunk. 
Ja, és egy üres oldalzsákkal - hogy 
legyen hova tenni az új kalotaszegi 
kendőt vagy a hímzett párnahuzatokat! 
Ez egy komplett napiprogram! Még így 
sem elég az idő mindent megnézni és 
kipróbálni, mert egyszerre több hely-
színen folyik a program. 

Vicces volt, ahogy odafelé a metrón 
egymást felismertük - nahát, ő is oda 
megy… A lányok majdnem kivétel 
nélkül hosszú és bő szoknyában, 
kitaposott, jobb időket ismert fekete 
tánccipőben. Hosszú copfok, általá-
ban smink nélküli arc. Minek? Úgyis 

lemossa az izzadság az első tánc alatt. 
Vékony alkatú férfiak, sötét nadrág, 
magyaros szabású ing vagy rovásírásos 
póló, honfoglaló hagyományos övtáska, 
néhol egy kalap vagy mellény, és persze 
a szintén kitaposott félcipő.

Annyira egyér telmű volt, ahogy 
egymásra néztünk és elmosolyodtunk: 
mintha mi tudnánk egy titkot, amely 
nyilvánvaló - de mégis csak mi tud-
juk, mit rejt magában a néptánc és a 
hagyományőrzés. 

Szombat du., a családok és a gye-
rekek napján tartják a főhelyiségben 
az Aprók Bálját. Nagyon sok, főleg 
cserkész-korosztályú gyerek vett részt. 
Volt, aki családjával érkezett, de nagyon 
sokan iskolák és főleg gyerek tánc-
együttesekkel jöttek. Szerveztek nekik 
táncházat, kézműves foglalkozásokat, 
mint faragás, szalmakosár készítés, 
csuházás, posztókészítés, gyöngyfűzés 
és sok minden más! És fel is léptek!

A nagyobbak sem maradtunk tét-
lenül, öt teremben követték egymást 
a koncertek, előadások, etno-mozi, 
kiállítások, és persze népdal és tánc-
oktatás is. 

Kint, félig a szabadban volt a „Folk 
Kocsma”. Ezt nem én találtam ki, így 
hívták. Ott is majdnem folyamatosan 
húzták a nótát! Nem is nagyon szer-
vezetten, hanem inkább úgy, ahogy 
éppen kedvük volt a zenészeknek - az 
asztalok között. Volt, mikor két-három 

csoportban is folyt a zenélés, és persze 
körülöttük a tánc barátságos káosza. 
Közben az emberek ettek-ittak, beszél-
gettek. Itt kitűnő volt a hangulat, olyan 
természetes. Sok ismerőssel találkoz-
tunk. Volt, akit névszerint ismertünk. 
Magyarok szerte a világról: Egyesült 
Államokból, Kanadából, felvidékről 
- és még Zombory Busival is! Volt, 
akit csak látásból, más táncházakból 
ismertünk: ilyenkor fejbólintással és 
egy mosollyal köszönti egymást az 
ember.

A kirakodóvásár! Az egy külön 
élmény, ahogy a főleg széki asszonyok 
árulják a különböző népviseleteket, 
használati tárgyakat, kisebb bútorokat. 
Mikor ösztöndíjas voltam 1995-ben, 
akkor láttam őket először. Azóta ke-
vesebb eladó tárgy van már, több az 
új áru, de még mindig élvezet nézni 
őket.

Szintén érdekes a kézművesvásár, 
ahol sok mindent lehet kapni: t.k. kerá-
miákat, folk-ihletésű ruhákat, cipőket, 
csizmákat, kalapokat és CD-ket...

Estefelé, mikor már meget tük a 
szendvicseket és sörrel koccintottunk, 
leültünk megnézni az esti műsort a Fő 
színpadon. Du. hétkor kezdődött, és 
este negyed tizenkettőig tartott. Volt 
legényes, télvégi népszokások, és az 
utolsó program a Jászság Népi Együt-
tes műsora. Ők tetszettek nekünk a 
legjobban. A produkciójuk címe: „Bol-
dog lelkek tánca”. Majdnem egy órán 
át táncoltak magyar, cigány és román 
táncokat. Az elején a magyarok lelép-
tek a színpadról, amikor a cigányok 
előbukkantak, majd ők is elmentek, 
amikor a románok jelentek meg, és így 
tovább. A vége felé pedig együtt táncol-
ták felváltva mindhármuk táncát. 

Vastapsot kaptak a Jászsági tánco-
sok. Szerintem ennél sokkal fontosab-
bat is elértek: sikeresen adtak át egy 
üzenetet. 

*
Talán a tánc lehetne egy út a szélső-

séges viselkedések ellen. Mi lehet ma-
gyarabb a néptáncnál, a népzenénél? 
Nem elkülönítő, inkább összekötő! 
Remélem, a Népi Mozgalom meg tudja 
mutatni az igazi magyar érzelmet, és 
nem tévesztjük ezt össze a szélsőséges 
magyarsággal. 

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

- A volt 68. sz. Árpád-házi Szent Piroska 
lcscs. gárdájából sokan dolgoznak a koló-
niánkért a jelen napokban is... Minimálisan 
gyermeküket vagy unokáikat hozzák a ZIK-
be és cserkészetre, megmaradtak továbbra 
is fontos-szerves közösségi tagoknak. De 
egymás közt is tartják a kapcsolatot, gyakran 
találkoznak a Hungárián kívül is. Így történt 
most újabb alkalommal, május első hétvégén, 
amikor boldogan ültek asztalhoz egy finom 
társasebédet elfogyasztani. Egyúttal az utolsó 
születésnapokat is megünnepelték. 

- A Boldog rock-együttes fellépéseire 
mindig büszke a HUFI. Május 2-án a Villa 
Ballester-i német iskolában megtartott rock-
koncerten léptek ismét színpadra. Saját reper-
toárjuk szaporodik, ahogy eddig is, vegyítve 
a magyarul és a spanyolul előadott énekeket. 
Ez teszi egzotikummá őket az argentínai fiatal 
hallgatók előtt, na meg az is, hogy tehetségesek 
- de ugyanakkor „látványosak” is: két hajszál-
egyforma ikertestvér, két „magyar-örmény” 
testvér, és egy magas, vékony, aranyhajú szó-
lista énekes (aki egyiknek sem testvére... ha ha 
ha). Mind az öten magyarok, cserkészvezetők 
és néptáncosok (többek között). 

- A HUFI-nak vannak 
kedvenc barátai, persze... 
Itt járt Magyarországról, 
sajnos nagyon rövid időre, 
Szőnyi Feri, előző magyar 
nagykövet. Látogatása 
épphogy néhány előadást, 
egy kis sétát és egy pár 
ebédet foglalhatott ma-
gába - és már itt sincs. Jó 
magyarosan: „Ez is több 
volt, mint semmi...” 

- A KÖRS Collia Alex cst.-nél vacsorázott, 
Quilmesen. Kedves új otthonában fogadta 
cserkész munkatársait, és az év hátramaradó 
hónapok terveit, programjait beszélték át 
együtt. Nagyon jól sikerült az est, és ez által is 
folytatódik a cserkészvezetői csoport szokása: 
felváltva tartja megbeszéléseit tagjai otthoná-
ban, miközben mélyül a barátság, növekedik 
a tudás - és tornyosodik a tapasztalat!

- Május 10-én délután a kiscserkészek ta-
nyázása beszámolóját élvezhette a cserkész- 
és baráti közösség. Az ezentúl már végképp 
duplafeladatú kiscserkész foglalkozás állandó 
kihívásokkal vív, a nyelvtanítás nehéz táskáját 
hordja kezében. Mindenesetre itt minálunk, 
Olivoson, 2008-ban (soha ilyen mértékben) 11 
jól s frissen kiképzett kiscserkészvezetőre szá-
míthat a két csapat, s úgy látjuk, hogy megint 
„születnek” magyar származású, több esetben 
magyar anyanyelvű mamáktól jövendőbeli 
kiscserkészek! Érdekes. Mert milyen gyakran 
jelentették ki sokszor a végleges beolvadást 
és kihalást jósló, dramatikus váteszeink: 
azt, hogy 50 év után nem marad semmi a 
diaszpórákból. 

Ha nem engedünk, ha így dolgozunk 
tovább, ha összetartunk, és büszkén, rendü-
letlenül tiszteljük magyarságunkat: akkor 
- csodák-csodája - kivétel leszünk, ahogy ezt 
már bebizonyítottuk máskor is.             (ZK)

b.-j.: állva: Mizsey Zsuzsi, Olsavszky Krisztina, 
Szalay Ági, Bárány Csilla, Zólyomi Kati, ülve: 
Mizsey Szandri, Graul Mónika, Szathmáry Irmi

(A HUFI budapesti tudósítóinak szokott rovatát - Az Új „Magyar” Életünk Színei - 
ezúttal előre hozzuk a „táncoldalra”. Szerk.)

A Jászsági táncosok sikeresen adtak át egy üzenetet...

b.-j. fönt: Bonapartian Dani (basszusgitár), Lajtaváry 
András (gitár), Zaha Tamás (ének). Lent: A rajongók: 
Jeffrey Teréz, Zombory Michu, Zaha Paula; Bona-
partian Edi (gitár), Lajtaváry Richárd (ütőhangszerek)

Szőnyi Ferenc

                                                                  Folyt. a IV. oldalon

Kevesen vannak a magyar kolóniában, 
akik ne hallottak volna a ZIK-ről, vagy 
akik ne ismernék közelebbről: saját, 
ifjabb kori tapasztalatból, vagy pedig 
mert tudták-tudják oda vinni-küldeni 
gyermekeiket, unokáikat.

Mert a Zrínyi Ifjúsági Kör munkája 
immár 3 generáción át működik, meg-
szakítás nélkül. Megindulásakor, 1952-
ben, még egészen más volt a keret. Akkor 
serdülőkorban lévő fiatalok mentek a 
Pintér-stúdióba társadalmi táncot tanulni 
és szórakozni. Ide „robbant be” Pláta-
nosról a lelkesedéstől fűtött, nagy tudású 
Mater Juhász Mária angolkisasszony, aki 
a táncolókat prompt befogta - igaz, na-
gyon ügyesen - arra, hogy művelődjenek 
tovább a magyar kultúrában. Akkortájt 
nem volt semmi nyelvnehézség, hiszen 
mindnyájan csak néhány éve érkeztünk 
Argentínába, egymás közt természetesen 
magyarul beszéltünk.

Haynalné Kesserű Zsuzsánna: 
A ZIK 

CSENDES, SZÍVÓS MUNKÁJA
„Műveld a csodát, ne magyarázd…”            (Nagy László)

Bizony az évek hosszú során ez ra-
dikálisan megváltozott. Jó belátással a 
„Kör”-ből Iskola lett, rendszeres hétvégi 
iskola, eleinte jóformán csupa kiváló, 
szakmabeli tanárral, később már sok 
önkéntes bedolgozó tanerővel. 

Lassan az óvodától végig az érettsé-
giig álltak össze az osztályok, és szoros 
kapcsolat keletkezett a helybélileg szintén 
1952 óta működő magyar cserkészettel. 
Ui. a cserkészet vonzása lett mindinkább 
a „mézesmadzag” arra, hogy a Cserkész-
szövetség által megkövetelt ismereteket 
(történelem, földrajz, nyelv, irodalom) a 
gyerekek a ZIK-ben elsajátítsák, és így 
- a cserkész-fokozatokon belül is haladva 
- részt tudjanak venni az őrsi és csapat-
foglalkozásokon, táborokon.

Történelmileg félévszázad sokkalta 
kevesebb ugyan, „mint a tegnapnak ő 
elmúlása”, de egy diaszpóra életében 
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Kiscserkész tábori 
beszámoló

A Botond és Emőke Kiscser-
készraj május 10-én du. tartotta 
meg a Hungária MIK szobájában 
a szülők, nagyszülők, cserkészek 
és barátok részére készített vi-
dám, kedves beszámolóját. Ui. 
nagyon különleges eseményben 
volt részük… Egy huncut manó 
ellopta mind a két királyuknak a 
koronáját! Ezért a kiscserkészek 
a nyári táboruk alatt korona-ke-
reséssel töltötték idejüket. Ezzel 
a komoly föladattal kellett bejár-
ják az egész világot! 

A jelenlévők megtudhatták, 
hogy ez eredménnyel végződött-
e részükre? Követték az átélt 
viszontagságokat és örömmel 
értesülhettek, hogy s mint talál-
tak rá a lelkes kiscserkészek az  
elveszett tárgyakra.  

 Zombory Andi, kiscs. rajpa-
rancsnok meghívólevelére sokan 
gyűltek össze, és élvezettel 
figyeltek az élénken előadott 
fejleményekre. A csodálatos 
varázspálcika még Letti-nagy-
mama születésnapját is fölfedezte!

Cserkészeink megint egyszer Jó Munkát végeztek, gratulálunk!
   (HKZS, a meghívólevél szövege után)

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

Az 50. cserkészbál
Jelentem, hogy a munkabizottság dolgozott a helyszínen, azaz a 

PALACIO SAN MIGUEL termeiben. A bál összes felelőse kerekasz-
tal köré ült alapos megbeszélésre: tárgyalt, döntött, „átrágta” a hatal-
mas évfordulói rendezvénynek minél több részletét. Igazán hasznos 
és pozitív volt a gyűlés, hiszen „élőben” határozhattunk elképzelé-
seink fölött. Mindnyájan jegyzeteltünk, kérdeztünk, szétnéztünk. 
Előreláthatólag minden a helyén lesz, a legapróbb részlet sem fog 
szemeink elől kicsúszni. Szakemberek csapata szervezi a gálát, 
szóval a siker nagy százaléka már biztosítva! Már csak az „elsőbálos 
családok”, a táncok előadói és a lelkes közönség „magyarságát 
szerető” hozzáállása-jelenléte kell ahhoz, hogy felmúlhatatlanul jól 
sikerüljön ez a jubileumi nagy bálunk!                                     (ZK)

Mit csinálunk, amikor Jancsikának beakad egy darab 
virsli a torkába?

1. erősen ráverünk a hátára
2. görcsösen megrázzuk
3. a lábánál megfogjuk és fejjel lefelé lógatjuk
4. megkérjük, hogy emelje fel karjait, és biztatjuk: „semmi 

baj, mindjárt jól leszel”
Ha ezek közül valamelyiket választottad, na-

gyon sürgősen ajánljuk a Vöröskereszt 
elsősegély kurzusát!

Május 3-án 21-en, mind vezetők, részt 
vettünk egy ötórás kiképzésen a Vörös-
kereszt Vicente López-i székhelyén. Sok 
mindent tudtunk már az elsősegély terén, 
de nagyon jó volt felfrissíteni tudásunkat 
és részünkre új, érdekes módszerekről 
hallani. Félig elméleti, félig gyakorlati 
módon képezett minket ki Judith szakértő, 
és így nagyon gyorsan lezajlott az öt óra. 
A fenti kérdésre is megtudtuk a választ: 
Heimlich fogás! Gyakoroltuk ezt is, vala-
mint újraélesztés-mozdulatokat (spanyo-
lul: resucitación cardiopulmonar, RCP), 
és azzal a gondolattal búcsúztunk, hogy 
ezután kicsit jobban fel vagyunk készülve, 
ha ilyenféle balesettel találkozunk!

Haynal Edith, cst.
*

Ahogy fentebb olvashattuk, az olivosi 
cserkészek egy része a Vöröskereszt 
épületében tanfolyamot végzett. Így hát 
május 3-tól - a már előző alkalmakkor 
kiképzetteken kívül - még több felkészült 

vezető vigyáz a foglalkozások, kirándulások és táborok 
alatt az aggódó szülök nyakkendős gyermekeire. Briliáns 
ötlet volt ez is, hiszen manapság a csapatokban talán egyre 
inkább több téren képzett irányítókra van szükség. Az élet 
is sürgetőbb, igényesebb, veszélyesebb, mint régen. A 
résztvevők sora fiatal őrsvezetők, tapasztalt segédtisztek 
és a KÖRS néhány cserkésztisztjéből jött össze. (ZK)

Továbbképzés elsősegélyben a Vöröskeresztnél

A vidám társaság...b.-j.: Bonapartian Edi - Merlin, Hajdú Martina, Íjjas Christian, Makkos 
Sebi, Zombory Andi királynő, Szilvássy Tamás, Gorondi Gábor, Aguilar Réka, Tóth Ágota

FONTOS FELHÍVÁS:
A díszes alkalom megérdemelné, hogy a kolónia apraja-nagyja kitegyen 

magáért, mégpedig látszólagos „külsőségekben” is. A bálrendezőség örül-
ne, ha minél többen jelennének meg díszmagyarban, Bocskai-ruhában! 
Ez adná meg ennek a jubileumi ünnepségnek a „valódi magyar” színezetét. 
Akinek van saját, ilyen jellegű öltözete és nincs szándékában fölvenni: na-
gyon kérjük, adja kölcsön olyannak, aki szívesen díszelegne benne! (HKZS)

VEKI  Navarro
A vadonatúj 

országút itt-ott 
felemelkedik a 
széles tanyák 
teteje fölé, és 
így megengedi 
tekintetünknek, 
hogy elmereng-
jen a szélfútta 
füvek táncában. 
Haladunk. Az 
árva házikók, 
m i n t  a n y á t -
lan gyermekek 

reszketnek a délibáb árnyékában. Elképzeljük a föld végét: 
azt a pontot, ahol a távolság is elvész a semmiségben... 

A Buenos Aires-i mező hihetetlenül nagy kiterjedésű. Úgy 
terül el a mezővárosok körül, mint az éhes tenger. A korai 
argentin történelem alszik benne. 

Mint aki az idővel játszik, úgy toppant elénk Navarro 
városkája, amikor az idei VEKI-t, a hagyományos évi 
vezetői kirándulást próbáltuk a KÖRS-sel ismét újabb 
helyre vinni. 

Alig 100 kilométer választja el Olivostól ezt a különleges 
települést. Az óriási, 200 hektáros tó mellett bukkan elő, 
tiszta utcáival, múltjával és lényegében tejtermelő jelenével. 
Mikor begurultunk, azonnal két kedves valósággal találkoz-
tunk: balra az egyik régi iskola kopott épületével, jobbra 
pedig a helyi cserkészcsapat rönképítményes székházával... 
Azonnal otthoniasnak tűnt, s később a fogadtatás még több 
váratlannal is remekelt: egy couleur locale múzeumcsárdá-
val, és a fehér ember „kolonizációjának” idejéből való fortín 
- kis erődítmény jellegű építkezéseivel, ahová a legkisebb 
erőfeszítés nélkül oda lehetett képzelni az akkori indiánok 
támadásait az őket mindinkább kiszorító spanyolok (később 
argentinok) és városi települések előrenyomódása ellen. Áll, 
mereven, épségben a kilátó, körülvéve a régi vasútállomás-
sal s néhány szalmazsúpos tetejű, bádogfalas házzal.

Párszáz méterrel jobbra fordulva, a Laguna de Navarro 
tágsága lepett meg! Kristálytiszta vizei a szűz partot mos-
sák lágyan, a hajlékony derekú nádszálakat, a vadkacsák, 
hattyúk és daruk puha mellkasát is. Pálmafaerdők, vaskos 
fafajták, ligetecskék, a halászok paradicsoma e tó... Ehhez 
a tájhoz fűződik a föderalista beállítottságú Dorrego ezredes 
agyonlövése 1828-ban az unitarista ellenfél golyói által 
(műemlékszerű piramis is emelkedik a Buenos Aires tarto-
mány volt kormányzójának kivégzése helyén). 

A kiválasztott helyünket ugyancsak a víz mellett találtuk 
meg. Szélesebb fűterület a mozgó foglalkozásokhoz, házikó 
a megpihenéshez-alváshoz. Két összehajló lombos fa alatt 
gyújtottunk tüzet a nyárson sütéshez és a késői tábortüzünk-
höz is.  Szinte reggelbe nyúló világosodásig beszélgettünk a 

lángok
mellett, 
a leg-
szebb 
csend-
ben, 
a víz 
loccsa-
nása 
meg az 
éjjeli 
bogarak 
s ma-
dárkák 
han-
gocskái

időnkénti kíséretével... A kiruccanás valójában az volt: 
rövid, velős - tartalmas. E zártkörű vezetők társaságában 
töltött óracsokor után 
egy szép jelszó maradt 
meg számunkra: „érde-
mes készülni”. 

Igen. Érdemes készül-
ni cserkész-összejövetel-
re, beszámolóra, néptánc 
gyakorlatra, tanításra, 
játékra. Az életre!

Zólyomi Kati cst.

Szép és hangulatos volt itt a tábortűz... 

Borús időjárás, hideg? Mi az nekünk! 

ÉREDEMES KÉSZÜLNI! 

Jegyzetelés, beszélgetés csoportszellemben! 

Kicsik és nagyok feszülten követik a fejleményeket 

Bonapartian Edi-Merlin 
varázsló titokzatos, bűvös 
szövege vezet a rejtély   
föloldásához...
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SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné B. Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, 
Olivos - 4799-8437 Horario de atención al 

público: los viernes de 19 a 21 hs.
    92  Ponson du Terrail: A rejtélyes örökség
  491  Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek
   847  Budin, Stanislav: Egy úr az admiralitásról (Churchill)
  888  Kolozs Pál: A családfa árnyéka
1251  Babson Lane, Naomi: Szegény kis Barackvirág
          (kínai regény)
1487  Áprily Lajos: Fecskék, őzek, farkasok
2165  Anners-Küller, Jo van: Madame X, Napoleón korá-
          nak nagy kalandornője
2193  Balaci, Alexandra: Niccolò Macchiavelli
2297  Cloete, Stuart: Egy nép elindul (Búrok Dél-Afrikában)
2649  Adamson, Joy: Oroszlánhűség
2849  Barabás Pál: Ó, ifjúság! (egy barokkpalota regénye)
3175  Kishon Ephraim (Kishont Ferenc): Dekameron
3542  Sava, George: Gyógyító kés
4027  Knight, Eric: Lassie hazatér
4064  Ceram, C.W.: Az első amerikai
4906  Mikszáth Kálmán: Nagyságos Katánghy Menyhért
          képviselő úr viszontagságos élete, kalandjai, sze-
          rencsétlensége, szerencséje és művei

DVD
DVD-1  Meseautó (Törzs J.-Perczel Z.-Kabos Gy.)
DVD-2  Egy bolond százat csinál (Latabár K.-Benkö Gy.)
DVD-3  A csúnya lány (Kabos Gy.- Jávor P.- Muráti L.)

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 

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250,
 (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

Játsszunk a Magyar Hírlappal!
Gondolom mindannyian egyetértünk azzal, hogy 

játszva tanulni és elsajátítani egy nyelvet sokkal vicce-
sebb és szórakoztatóbb, mint a „hagyományos” úton. 
De... lehet a Magyar Hírlappal játszani? Hogyan? „Hi-
szen olyan nehéz szövegek vannak benne egy gyermek 
számára, meg sem értik, nem is élvezik... talán el se tudja 
olvasni...” - gondolná talán valaki...

Igen ám... de nagyon fontos, hogy a gyermekek lás-
sák, észrevegyék, hogy van egy magyar újság, amit itt 
szerkesztenek Buenos Airesben, ami egyszer havonta 
megjelenik, ami tele van fényképekkel, és még kicsiknek 
is érdekes lehet... Csak tudni kell róla! Csak látniuk kell, 
csak a kíváncsiságot kell felébreszteni bennük!

Erről van szó. Mindenki, aki magyar tanítással fog-
lalkozik, használhatja az újságot bemelegítő játékok 
céljából. S a játék által megismerteti az újságot. Ki tudja, 
talán egy gyermek megszólal majd otthon, hogy „Mama, 
te miért nem veszed azt a klassz magyar újságot? Akkor 
itthon is játszhatnánk.”

Na jó, de - hogyan játszhatnánk? Nyelvi szintek 
szerint csoportosítottam ötleteimet. Remélem hasznát 
tudjátok venni!

Kezdő szint:
•  Kiválasztunk egy oldalt, vagy egy oldalon belül 

egy hirdetést, vagy egy bekezdést: Ki talál benne több 
A-betűs és Á-betűs szót? Két oszlopban kiírni őket. Majd 
olvasásgyakorlás. Ha nem tudja az értelmét, nem baj, ez 
csak betű és hang felismerés.

•  Mit látsz a képen? Kit látsz a képen? Itt a gyermek 
észre kell vegye, hogy a MIT tárgyra vonatkozik, a KIT 
emberre. Ezt megtehetjük több képpel is.

•  Kímjáték: Az előző képen mit is láttunk? - ki 
emlékszik több mindenre.

•  Mit jelent az, hogy „vagyok”? A következő bekez-
désben hányszor fordul elő az a szó, hogy „vagyok”? 
Majd meg lehet ismételni a „lenni” ige többi ragozásával: 
hányszor jelenik meg az, hogy VAN, VAGY… 

•  A következő bekezdésben, melyik szó fordul elő a 
leggyakrabban?

•  Ki talál kétjegyű betűket? Melyik kétjegyű a leg-
gyakoribb egy sorban, vagy egy bekezdésben? Kiírni.

•  Ki talál ismert szót, amit le is tud rajzolni? Rajzo-
lás.

Ezen a szinten hasznos hirdetésekkel, címekkel 
dolgozni, tehát olyan szövegekkel, ahol nagybetűt 
használnak.

Középszint:
•  Ki talál egy 8 jegyű szót? 12 jegyűt? stb… Ha olyan 

szavak, amiket érdemes megtanulni, akkor értelmükkel 
is lehet foglalkozni, mint például mondatot írni velük.

•  Ki talál 4 mássalhangzót egymás után egy szóban? 
Ki talál három magánhangzót egymás után?

•  Mondhatok egy szót spanyolul: ki találja meg a 
megfelelőjét magyarul?

•  Írjanak ki néhány szót kártyákra, és másik kártyára a 
spanyol fordítását. És készen van egy újfajta Memori.

•  Képmegfigyelés: írják le, hogy mit csinálnak az 
emberek: evez, mászik, beszél, guggol, stb…

•  A képeken kiket ismernek fel?
•  A hirdetéseknél milyen foglalkozásokat találnak?
•  Találnak-e olyan szót, ami BAN/BEN-nel végződik? 

Mit is jelent az, hogy BAN / BEN? És így mindig meg-
kereshetik azt a nyelvtani pontot, amit épp tanulnak 
(val/vel, ba/be, múlt idő dupla t-je, stb…)

Felsőszint
•  Kikeresünk egy képet, ami a gyerekeknek isme-

retlen. Leírni röviden, hogy ki lehet az az ember, hol 
lehet, vajon mit csinál, miért van az újságban. Miután 
mindenki fogalmazását elolvastuk, megnézzük, hogy mi 
az igazság. Ki találta el?

•  A spanyol részből kiválasztunk egy szöveget, amit 

csoportosan le kell fordítsanak magyarra. Összeha-
sonlítjuk a különböző változatokat. Itt rengeteg hiba 
bukkanhat elő, és itt a tanár nagyon jól rá tud jönni, hogy 
milyen nyelvtani problémák vannak.

•  Szerkesszenek egy rövid hirdetést, találjanak ki 
maguknak egy foglalkozást. Ki tudja a legötletesebb 
hirdetést írni, ki követi el a legkevesebb hibát?

•  Ha egy viccet kellene beküldeni az újságnak, melyik 
lenne az? Írják le. (Erre a szerkesztő is igen kíváncsi! 
Szerk.)

•  Hány összetett szót találnak? Azokból melyik tetszik 
a legjobban, és miért? Majd kiválasztanak kettőt és azt 
körülírják, mintha egy értelmező szótár lenne.

•  Ha több idő áll rendelkezésünkre, szerkeszthetnek 
egy oldalt, kitalálhatnak cikkeket, és együtt kidolgozhat-
nak egy lapot, amit egy falitáblára kitesznek, és mindenki 
elolvashatja. Szórakoztató mindenki számára.

•  Kiírhatunk egy könnyebb bekezdést, ahol szavak 
hiányoznak. Kitöltik oly módon, hogy a bekezdésnek 
értelme legyen. Majd a végén összehasonlítjuk az eredeti 
bekezdéssel. Vicces, mert lehet, hogy egész más cikk 
lesz belőle.

•  Ketten elolvasnak egy cikket, amit a többiek nem 
ismernek. Majd kimennek a teremből. Bejön az első, 
aki elmeséli, amit olvasott. Majd bejön a második, aki 
szintén elmeséli, amit olvasott. Érdekes lesz ugyanazt a 
cikket két különböző szempontból hallani. Majd közösen 
elolvassák és megállapítják, melyik mesélő volt jobb és 
miért, melyik volt pontosabb.

•  Írjanak egy levelet a szerkesztőségnek. (Várjuk! 
Szerk.)

Jó érzés így együtt dolgozni, kéz a kézben azokkal, 
akik egyformán küzdenek a magyarságért, akik ugyan-
úgy azért harcolnak, hogy maradjon meg a nyelv, a 
kultúra.

Köszönjük Magyar Hírlap, hogy megadod a lehetőséget, 
hogy magyarul olvassunk, köszönjük ZIK, hogy a gyer-
mekeket szüntelenül tanítod magyarra!

Ami az íróasztalon maradt:
Idézet Babits Mihály „Örökkék ég a felhők mögött” 

című vallomásából:
„Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, 

melyet nem dobok el: a világot nem szégyeníteni kell, 
hanem gazdagítani. Hogy szolgálhatom az emberiséget, 
ha meg nem őrzök magamban minden színt, minden 
kincset, ami az emberiséget gazdagíthatja? A magyarság 
színét, a magyarság kincseit! De mily balga volnék, ha 
ugyanakkor más színt, más kincset el akarnék venni, 
vagy meggyengíteni!”

...A  ZIK CSENDES,...                                    folyt. a II. oldalról
rengeteg. Pláne egy ennyire elszigetelt kis magyar vég-
vár esetében, mint ez az argentínai. És pláne akkor, ha 
ez az embercsoport görcsösen ragaszkodik ahhoz, hogy 
leszármazottaiban megtartsa a magyar nyelvet! Hadd 
mondjam: most már a tantárgyakon kívül mind nehezebb 
föladat magát a nyelvet tanítani!

Ez pedig azért is mindinkább nehéz igyekezet, mert 
már alig akad magyar-magyar házasság a fiatal szülők 
körében. Az 1956 óta friss utánpótlás nélkül meglévő 
kolóniában a természetes, biológiai szaporulat nem volt 
elegendő ahhoz, hogy élettársakat biztosítson minden 
félnek. A vegyesházasságokban meg sok függ attól, 
hogyan áll hozzá a nem magyar fél: ha nem kifogásolja, 
hogy gyermeke pluszmunkával egy olyan nyelvet is 
megtanuljon, gyarapítson, amit ő maga nem ért és ami-
ben osztozni nemigen tud, akkor szívesen fogadja azt a 
tálalt lehetőséget, hogy egy ismert, baráti hangnemű, 
szolid és megbízható környezetben gyermeke beszívjon 
mégegy kultúrát, nyelvet, tudást, barátokra tegyen szert, 
és részt tudjon venni a sokuk élvezetére kieszelt és vég-
hezvitt programokban.

Ez a bevezetés szükséges arra, hogy mindenkiben tu-
datosodjék: micsoda ÁLDÁS a ZIK létezése, működése. 
Majdnem kivétel nélkül minden jelenlegi tanerőnek 
valamelyik diák vagy óvodás saját családtagja. Ezért 
a munkát mindenki még nagyobb szeretettel végzi, és 
ezért még mindig működik a ZIK. Hogy ezt szemlé-
letessé tegyem, hadd említsek itt néhány pontot abból, 
amit a Vezetőség az utolsó havi (májusi) összejövetelén 
tárgyalt. 

Lomniczyéknál jöttek össze Zaha Sándor, Beisné 
Anni, Benedekné Marika, Gorondiné Edith, Gorondiné 
Judit, Kiss Alexandra, Lomniczy József, Lomniczy 
Mátyás, Zaháné Alexandra. - Kimentették magukat: 
Lajtaváryné Zsuzsi, Pappné Bella, Szentiványi Miklós 
és Fóthy Zsuzsi.

Beszéltek a rendezvényekről. A „Háryzik a ZIK”, 
népdalainak előadása; a Gesztenyék és Mihályfy Kinga 
elmaradt szavalásának bepótlása, a szülők meghívásával. 
Az októberben esedékes 56-os Tiszteletadás, amelynek 
megrendezését Zólyomi Kati az idén is elvállalja a 
KÖRS közreműködésével, a már tavaly felvetett témát 
folytatva: „Légy résen mindhalálig”. 

Szó esett a magyarországi pályázatokról. Nagy 
körültekintéssel kell ezeket összeállítani, az illetékes 
hivatalos közeg által szigorúan előírt szabályok szerint. 
Zaháné Alexandra az EMESE kérvényét már beküldte, és 
a LAMOSZSZ útján jut el a MEH-ba. Ennek érdekében 
Benedek László oly sokat ügyködött, tanácsai fájóan 
hiányoznak a továbbiakban…

ZIK Iskolabizottság: Beis Anni 4. éve a ZIK isko-
laigazgatója, jóllehet eredetileg 2 évre vállalta el ezt a 
munkakört. Az AMH-ba betett hirdetés is hozzásegíthet 
olyan helyettesítő fölleléséhez, aki alkalmas lenne e 
munkára. Az óvoda működésében meghatározó szerepe 
van Kiss Áénak. Szépen kialakult az oktató csoport. Van, 
aki a szombati program előkészítésében segít, van, aki 
egy-egy témakört elvállal: Vass Ili, Jeffrey Viki (népjá-
ték), Kiss Gabi (népdal), Haller Szófi (kézügyesség). 

A megtörtént tanári továbbképzést is kiértékelték. 
Ügyesen volt összeállítva a program, Fóthy Zsuzsi az 
elméleti, Lajtaváry Zsuzsi a gyakorlati szempontokra 
fektette a hangsúlyt. Jó lenne egy kimondottan az óvodát 
érintő kérdéseket feszegető továbbképzés! 

Egyelőre megoldatlan gondot okoznak a hiányzások 
és késések, különösképpen az első órán. Nagyon meg-
nehezítik a tanítást. Az igazgató tervbe vesz azonnali 
kezdettel egy csoportok közötti pontossági versenyt, 
díjazással.

A ZIK-ben jó ötletekkel teli, lelkes előadások szoktak 
lenni. Nemsokára következnek az újabb tanulótábor, a 
különböző csoportok vizsgái. A júniusi magyarországi 
kéthetes tanári továbbképzés igen hasznosnak ígérkezik, 
szórványiskolákat is látogatnak majd. A jelöltek már na-
gyon készülnek, helyettesről kell időben gondoskodniuk.

Ösztöndíj Programok 2009-re: Különösen fontos 
téma! Kihirdetésre kerül a pályázat a Balassi Programra, 
jelentkezési határidővel és a feltételekkel (különöskép-
pen a kötelező olvasmányok listájával!). 

Megfelelő személyeket az Ösztöndíjbizottság elnök-
ségére még nem sikerült toborozni. A rendezvényekért 
(Túnel del Tiempo, Apák Napi sorsolás) esetenként 
más-más család felelős. *

Az Olvasó talán már szédül - pedig volt ám még 
több! A 2009-es Naptár témaköre, majd a megoldatlan, 
László halála folytán árván maradt ZIK honlap: lesz 
erre vállalkozó?

A munka lankadatlanul megy tovább. A fölmerülő 
akadályokat egyenként kell legyőzni. Mert a közös cél 
világos: Nem adjuk föl a harcot. Helyben maradunk, 
küzdünk e kis magyar sziget fönnmaradásáért - amíg 
lehet!      (Gorondiné M. Judit havi beszámolója alapján)

Zólyomi Kati Délfelé kanyarodott az út c. regé-
nyének folyamatosan folytatásokban közölt, e szám-
ra szánt részletkivonata anyagtorlódás miatt nem 
jelenik meg. Számítunk az Olvasók megértésére, és 
a közlést folytatjuk a következő számban! (Szerk.)


