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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!

Olvasunk… és gondolkozunk:

Havi „HUFImondat”:
„Kisded makkból, ha meg nem romlott, idővel termő tölgyfa
lesz, csak senki el ne gázolja.”
(gróf Széchenyi István)

Hány árnyalata van
a magyar boldogságnak?

A csend egy pehelysúlyú takaró. Befedi a törékeny álmok síkját. Átkarolja
leheletével az ihletet, akár egy tündérsóhaj. Gyöngédséggel vonja be a világot.
Felhangosítja a madár csiripelését, a
falomb suttogó énekét, és imával önti el
a lelkeket.
Csendben maradunk. Gondolatainkkal.
Fohásszal lebegünk, átszellemülten hallgatjuk meg a hangtalanság szózatát. Mikor
csendben vesszük át a kimondott igéket,
szavakat, felébred bennünk a lelkiismeret, bekopog lelkünkbe az elhalasztott
szándék, átfutja eszménket a tettvágy és a
hálaérzet is! Hiszen aki ad, az kap, és aki
kapott, az visszaad!
*
Az utóbbi hetek alatt adtunk is, kaptunk
is! Ilyenkor megszólal, erőre kap a kérdés:
hány árnyalata van a magyar boldogságnak? A körülöttünk lévők bizonyára
változó hangulatúaknak ismernek minket,
magyarokat. Hol sírunk, hol nevetünk, hol
aggódunk, hol reménykedünk… A magyar
boldogság a magyar gyászból is táplálkozhat. A magyar boldogság a magyar
szóval enyhíti szomját, a magyar boldogság a múlt megismerése által támad fel a
sírból, és újra meg újra egy magyar ﬁatal
lelkes vállára támaszkodva keresi meg alvó öntudatát. Ahogy
Argentínában szokás mondani:
“una de cal y una de arena”,
vagyis egy kis mész, egy kis
homok. Örömből és szomorúságból keverhetjük szilárd cementté a magyar élet várfalát!
Május-júniusban kétszer is
pontosan ezt a helyzetet éltük
át: meszet és homokot kevertünk össze, de
egymás szemébe nézve, szép csendben, a
hagyományos Hősök napján és a Trianoni
megemlékezésen
egyaránt.
A Hősök napján
a cserkész sorfalnál
álltam egyenruhában, testvéreimmel. Figyelemmel
követtem a szónokok gondolatmenetét. Tanultam,
csodálkoztam.
Gyönyörű volt az
idő, sárga leveleket
tologatott az őszi

szellő. Nem volt hideg, mint máskor
szokott lenni. A fák között pedig a gyenge
napsugár tolakodott át közénk, itt-ott
megvilágítva a zászlók selymét, de az
emberek nyugodt szemét is.
Átvettem mindent, amit hallottam.
Feltűnően értelmesek
és ﬁgyelmeztetők voltak Lajtaváry Zsuzsi
st. gondolatai. Még
most is érzem hatásukat. A kistermetű
cserkészvezető óriásnak tűnt nekem azokban a percekben.

A trianoni megemlékezésen fordított
volt a helyzetem. A színpadról néztem
a megjelenteket. Habár látszólag mi, a
fellépők adtunk, felmérhetetlenül sokat
kaptunk vissza „lentről”: figyelmet,
érdeklődést, szeretetet, együttérzést,
mosolyokat, könnyeket, hálát. Kimondhatatlanul építő volt, és különleges: mint
minden egyes megosztott alkalom!
Engem feltöltött a június! De nem nagy
adaggal, éppen a szükségessel: kis lendületet adott a folytatásra! Hiszen mindig
nagyobb mértékben ürül ki az, aki ad,
mint amennyit cserébe visszavárhat.
Másrészt hadd legyek megnyugtató
is: a ﬁatalabbak vállalkozása, megértése
és meghatódása felülmúlt minden elvárt
elképzelést. Az a tény, hogy egy huszonéves cserkészvezető kiönti lelkét a Hősök
falánál, az, hogy egy huszonéves néptáncos könnyes szemmel veszi át a magyarság sorsa tényeinek egy részét, annyit ér,
mintha ezer vártégla tornyosodna egymás
fölé egyszerre!

A tiszteletadás végén

„Telt ház” vett részt a műsoron

A ﬁgyelmes közönség része

Fotó Jakab

*

Fotó Jakab

Mi, idősebbek, keverjük csak szépen
tovább a meszet meg a homokot, s minél
gyakrabban adjunk lapátot, vödröt az
utánunk jövők kezébe! A cement szürkeségét pedig fűszerezzük szép zenével,

A kolónia is ír…
Hány régi füzet gyűrődik a ﬁókokban,
hány félretett papírdarab tanúskodik
az ismeretlen írók régen eltitkolt
gondolatairól, hány szép mondat,
mennyi mély hangulat… hiszen sokkal
többen írnak, mint akikről tudunk. A
HUFI ezentúl, végtelen elismeréssel,
tisztelettel és örömmel fel-felhozza ez
írások válogatott szavait az olvasók
elé azzal a tudattal, hogy nem egy szem
könnye, nem egy lélek kíváncsisága
örvend majd nekik! Isten hozta őket
oldalainkba! (ZK)

b.-j.: Honﬁ Juló, Kiss Bori, Zólyomi Kati

Hajrá, előre! Boldogságunk néha elszürkül, néha kiszínesedik. Ebből is, abból is kell ahhoz, hogy megemészthessük
az elrejtett titkokat.
Zólyomi Kati
Kis utóirat:
a trianoni
„Bagolyvár”
ﬁlmecskét
meg lehet
rendelni
az AMH
szerkesztőségnél.
Fotó Jakab

Petőﬁ Sándor:

Elmerült a nap, a tenger hűs vizében
Bearanyozván a világot utolsó fényével.
Aztán a hold lassan a nappalt eltörölte,
Ezüstös kabátját a földre terítette.
Minden e világon csillogott-ragyogott,
S a boldogság a szívemben fel-feldobogott!
Ahányat dobbant a szívem, annyiszor
Áldottam magamban az Istent.
Istent e csodás világért,
Ki hol aranyba, hol ezüstbe
Önti ránk fényét!
S e csillogó fényben Téged látlak, Isten…
Ki e világ felett ragyogsz…
Aranyban-ezüstben!
Arany és ezüst, Éva Mama. Pataky Éva
(Pappné Bernáth Bella és Emődyné Bernáth
Anikó mamája, Papp Gábor és Mátyás, Emődy
István, András és Évi nagymamája) verse.

REGÖS
CENASHOW

Kopott a cipőd? Mert sokat jártál.
Sáros a cipőd? Mert eső alatt jártál.
Leválik a talpa? Mert botladoztál.
Szétmállik a cipőd? Mert szegény voltál.
Leveted a cipőd? Mert másnak adnád!
Mezítláb jársz? Mert Istenre találtál!
(ZK)

élménnyel, sikertudattal és sok köszönetet kimondó szóval: mert hát ugye nem
„kötelessége” senkinek sem „magyarnak”
lennie! De ha rátalálunk az éhségének
ízére, akkor sok lépcsőfokot emelkedünk
céljaink elérése létráján!

vendég együttessel

Augusztus 20-án, szombat
20.30 óra - Hungária
Belépő: előadás, vacsora és utóétel
(ital nélkül) $ 70.Asztalfoglalás augusztus 17-ig
Tel.: 4794-8990

TÉLI VILÁG
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fúj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
(…)
Jár nagy léptekkel föl s alá
A katona az őrhelyen,
És számlálgatja lépteit;
Kínjában mást mit is tegyen?
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
A hosszúlábú drótostót
Kopott gubáját cepeli;
Az orra érett paprika,
S hidegtől folynak könnyei.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
(…)
Hát a cigány?... vacog foga
A rongyos sátorok alatt;
Kopogtat a szél és bemegy,
Bár a cigány nem szól: szabad!
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
Megölte valaki magát,
Az hozta ezt a rút időt.
Fúj a szél, táncol a tányér
A borbélyműhelyek előtt.
Hol a boldogság mostanában?
Barátságos meleg szobában.
(Pest, 1845. február /részlet/)

HUFI II.
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Olvasás és fejlődés
„Az emberek 27%-a saját elmondása
szerint vagy egyáltalán nem szokott
olvasni, vagy egyszer sem vett könyvet
a kezébe az elmúlt egy esztendőben. A
könyvet nem olvasók 52%-a újságot
sem olvas, elsöprő többségük pedig az
internetet sem használja olvasásra. Az

olvasási kedv csökkenő tendenciát mutat az életkor előrehaladtával.” (*)
Ha ez így van - változtassunk ezen,
legalább egy pár percig! Kövessük
figyelemmel s szeretettel azt, amit
ismerőseink-barátaink írnak azért, hogy
elolvassuk!

Lipták Zsuzsi ír: Üzenet Kassából
Zsuzsi az Ilosvai Selymes Péter táncegyüttessel
látogatott ide, hozzánk tavaly évvégén. Azóta interneten
keresztül szoros barátság alakult ki köztünk. (ZK)
Sosem gondoltuk volna, de mégis
megtörtént velünk. A mai napig nehéz
felfognunk, hol is voltunk mi igazán. December 2-án indult a gépünk Ferihegyről,
az út Uruguayig 14 órába tellett. Másnap
délután megérkeztünk Montevideóba, az
ottani magyar együttes tagjai nagy szeretettel, örömmel vártak minket. Hiszen egy
újabb magyar néptáncegyüttes voltunk,
igaz, Felvidékről az első. Csodálatos
érzés volt mínusz 5 fokból hirtelen plusz
35-be csöppeni! Amint leszálltunk, megrohamoztuk a mosdókat, és igyekeztünk
minél gyorsabban megszabadulni a meleg
ruhától.
*
Átruccantunk Argentínába is egy hétvégére, hogy az ottani magyar együttest is
meglátogassuk. A Regös néptáncegyüttes fogadott minket, leírhatatlan nagy
szeretettel és örömmel. Az esti fellépés
után pedig egy óriásit buliztunk. Elvittek
minket Tigrébe, a Paraná folyó deltájába,
ami Buenos Aires egyik turistaparadicsoma. Az ott készített képek is igazolják,
mennyire jó volt ott nekünk. Imádtuk
a folyót, a hajót, a látványt, a meleget!
Kerti partit is rendeztek, ahol szintén késő
estig mulattunk a zenekarral, és argentin
marhasültet, asado-t ettünk.
*
Az elkövetkezendő napokat pedig Montevideóban töltöttük. Minden nap volt
próbánk az ottani Tündérkert néptáncegyüttessel, magyarbődi táncokat tanítottunk nekik. Kétszer is fürödtünk a Río
de la Plata vizében, tettünk egy látogatást
a fővárosban, ahol megmutatták nekünk
Kossuth Lajos szobrát is. Elutaztunk San
Joséba. Ott az előadásunk ugyan elmaradt,
de reggelig tartó táncházzal pótoltunk.

Felléptünk még Floridában és Montevideóban a Nelly Goitino színházban, illetve
a Magyar Otthonban. Majd kirándultunk
még egy utolsót Punta del Este-re. Hihetetlenül gyönyörű hely… Homokos
tengerpart, óriási hullámok, hőség, naplemente… Az egyik esténk fénypontja
egy igazi, temperamentumos salsa-klub
volt. Felejthetetlen! Dübörgő zene, és a
terem minden milliméterén salsá-t táncoló párok. Mi is kipróbáltuk…- maradunk
a néptáncnál!
Az utolsó estét a tengerparton töltöttük.
Táncoltunk, énekeltünk, és késleltetni
próbáltuk a reggelt. Nem akartuk, hogy
vége legyen. Rengeteg új barátot szereztünk. Főleg magyarul beszélgettünk, de
használtuk az angolt is. Azért ragadt ránk
valami a spanyol nyelvből, amit újabban
mindenki meg szeretne tanulni.
Napokig tudnék mesélni az ottani emberekről, az új ismeretekről, szokásokról,
arról a szabadságról, ami ott uralkodik,
a buszban gitározó-éneklő emberekről
- merthogy ott még a buszozás is egy élmény -, a naplementékről, táncházakról,
a közös mulatozásokról, mindenről, amit
ott átéltünk.
December 15-én indult a gépünk Montevideóból. A legnehezebb a búcsúzás
volt, otthagyni mindenkit azzal a tudattal,
hogy nem biztos látjuk-e még őket valaha.
Sírtak ők is, sírtunk mi is. A reptéren még
kaptunk egy utolsó tapsot, azt kiabálták:
VISSZA, VISSZA! Az ott töltött két
csodálatos hét után nem kérdés, hogy
vissza akarunk-e menni…
(*) Forrás: „Találkozások a kultúrával 5: Olvasási szokások”, Magyar Művelődési Intézet; MTA
Szociológiai Kutatóintézet, 2005. január

KO-LOMP... KO-LOMP... KO-LOMP...!
A kolomp hív, általhangzik a hegyek
és mezők térségén, kellemesen mély a
hangja, bíztatóan meleg... Ezért kapta ezt
a nevet a Regös együttes felnőtt csoportja
is. Mert magához hívja a szanaszét sodort
nyájat, azokat a magyarokat és barátokat,
akik táncolva-énekelve fejeznék ki eredetük iránti szeretetüket.
Másfél éve indult ez a csoport, másfél éve dolgozik, és most, az idén, beidegződött a kolónia tudatába is! A fejlődés sosem jön hirtelen - mindig ki kell
várni! A néptánccal is így van! Viszont a
rendszeres munkának igenis eljön a szép
eredménye! A „kolompok” kitartanak,

jókedvvel, gátlás nélkül, barátságban,
odaadásban!
A heti próbák szuperek! Néha nehezen
megy, néha remekül, de minden egyes
alkalom felülmúlhatatlan! Minden szombat délután, 15-től 17 óráig gyúrja a magyar néptánchagyomány kincseit, elsajátítja a mozgás feltételeit, és a leghangulatosabb légkörben vállalja magyarsága
feladatát!
Kell ehhez több szó, több magyarázat?
A Kolomp együttes mindenkit szeretettel vár! Kor? 21 évtől felfelé, mindenkit!
Azt, aki már táncolt az együttesben, de azt
is, aki még soha sem próbálta meg! Meg
akarsz tanulni néptáncolni?
Együttes része szeretnél lenni?
Meg szeretnéd tanulni a mozgás összes titkát? Jól akarod
érezni magad? Szeretsz népdalt
énekelni? Jóbarátra van szükséged? Akkor gyere el hozzánk!
Minden szombaton 15 órakor,
kivétel nélkül, a II. Rákóczi Ferenc cserkészház alján, a Regös
együttes szép próbatermében!
A magyar néptáncmozgalom
idevár!
(ZK)

Két hegedű, egy brácsa, egy bőgő:
A Regösök ügyes új népi zenekara!
A Regös néptáncegyüttes halad előre.
Változnak az idők, az igények, az emberek is. Az egész magyar világ változik
körülötte, a lehetőségekből is már színdús szivárvány keletkezett. Mindehhez
igazodva, nem áll le egy percre sem. Az
eltelt két-három év alatt a néptánceszme
újabb ablakokat nyitogatott. A regösök
bekukucskálunk... A kamaraegyüttes
tagjai arrébb merészkedtek, s teljes lendülettel kóstoltak bele a hangszerek világába is. Szinte meggondolatlanul fogtak
neki a muzsikálásnak, és így pazar népi
zenekarunk alakult - nem is egy egész
év után!
Az egyetlen magyarázat e csoda felfogásához gondolom az, hogy a lélek tette
meg a magáét, meg a magyar népzene
mély ismerése! Annyi év néptánc után
minden hang, minden hangulat és minden
hangszünet, vagyis a dallamok összes színe már gyökeresen bennünk él. A hangszer
mégegy eszköz, mégegy kihívás, amelytől
nemhogy megijedtünk, hanem megkíséreltük ezt az oldalát is.
Megszületett az új népi zenekar, és azóta
gazdagabbak, boldogabbak vagyunk! A
folyamat talán észrevétlenül siklott be a
közösségünk tudatába. Az első szerény
megjelenések bejelentették azt, ami most
már kimutatott tény: egy éve, a tavalyi
trianoni megemlékezésen, utána a hagyományos cserkészbálon a menyegző („Virtusélet”) előadásán, majd az 56-os megemlékezésen („Madarak a torkodból”), és
az idén, a május 1-jén megtartott asado-n
a Magyarországról érkezett, hivatásos
muzsikusokkal megosztott táncházon.

Az idén a „Bagolyvár” Trianon emléke
tiszteletére rendezett műsoron már mint
egy begyakorolt egységként léphetett a
magyar közösség szeme-füle elé. Négy

Fotó Balthazár

sikeres alkalommal „kalapozott” a Hungária étterme zsúfolásig megtömött termében a vendégek előtt. A szűk helyhez
mérten tánc is volt, kisebb adagban. Az
argentin közönség nagy része tombolva
kérte a ráadást!
Hát nem a magyar boldogság egyik
árnyalata ez? A négy húros hangszer
mellé még lassan készül a cimbalom, a
harmonika és a citera is. A legutolsó kalapozást követően lencsegulyást főztünk
a parrilla-nál, és hajnalig mulattunk,
táncoltunk. Ami pedig a leglényegesebb,
továbbtápláltuk a szakmánk által egyre
mélyebbre fejlődő barátságunkat is!
Hiszen ez az egyik alapja a magyarságunknak!
Hadd közöljem ismét a zenészeink nevét: Bonapartian Edi (hegedű), Benkőné
Sorbello Carolina (másodhegedű),
Lajtaváry Márton (brácsa) és Kerekes
Miklós (nagybőgő).
(ZK)

Egy megható „visszatalálás”…
A Regösök Kovács Pál lánya
esküvőjén fölléptek és nagy sikerrel
magyaros hangulatot teremtettek.
Ez után május 1-jén pedig hosszú
évek után először jött megint
közénk a kedves család a Hungária
asado-jára.
Minderre utalva jött be az AMH
szerkesztőségébe az alábbi igen
megható levél:
Kedves Trixi!
Ha hónapok után is, szeretnék
eljuttatni a Regös együttesnek Éva
lányom esküvőjéről néhány képet,
hisz olyan kitűnő művészettel
mutatták be nekünk a magyar
táncokat. Május elsején is bemutatták a
Hungáriában, milyen nagy önfeláldozással,
odaadással művelik a hagyományainkat.
Hálásan köszönöm nekik!
Nem tudom a címüket, de minden-

Regöseink a jegyespárral

Fotó Kovács

féleképpen vagy lemezt vagy képeket
eljuttatok a klubba, mihelyst tudok.
Hálás köszönettel!
Kovács Pál

ZIKhír - ZIKUJDONSÁG

Minden szombat egy lökés előre!
Minden tanóra egy segítő kéz! Minden tanár egy második testvér, anyaapa, minden kiejtett új magyar szó
egy friss ünnep! A Zrínyi Kör szombatjai a túlélés egyik jelképeként
simogatják mindazokat, akik vállalták úgy a tanulást, mint a tanítást.
Június 11-én a záró harangszó egy
kis édes meglepetéssel jelentkezett:
az óvodások és nagyobb diákok egy
kedves éneket adtak elő, a Lajtaváry
ikrek vezetésével: „Az öregúr kalapja”. Mindnyájunkat megnevettettek,
és ezáltal a legjobb kedvvel mentünk neki
a szombat további felelősségeinek, vagyis

a cserkészkirándulásra, a táncpróbára...
Köszönjük szépen!

- HAGYOMÁNYOS CSERKÉSZBÁL!
A legszebb magyar gála! A legvártabb!
A legromantikusabb! Az idén visszatér
a felújított Hungáriába! Mikor?
NOVEMBER 12-én! Bővebb információ
később.
- Július 3-án lezajlott a harmadik „Irodalmi kávéház”. Ha ott voltál, tudod,

ha nem, várd meg a következő HUFI-t! Majd
elmeséljük!
- FIGYELEM! FIGYELEM! Ha van magyar színdarabról képed, amely a Hungária színpadán
zajlott le, küldd be a HUFI-ba! Színpadújítás
következik, és egy múzeumfal felállítása is.
Várjuk a képeidet. (visszakapod a beküldött
anyagot!).
(ZK)
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SZÉP

É L E T,

CSERKÉSZÉLET

Cserkészek Regöstábora 2011
Lützensömmern – Németország

Legendás turulmadár

„Ahhoz, hogy el tudjuk helyezni
magunkat a világmindenség óriási
körforgásában, ismernünk kell múltunkat, személyes gyökereinket, valamint történelmünket is. Ismernünk
kell ősi mítoszainkat, művészetünket,
a népművészet motívumkincsét, amely
kristálytiszta jelrendszerrel jeleníti meg

az adott népcsoport mindenkori életérzéseit. Csak úgy tudjuk megtalálni
helyünket, ha a természet törvényeinek
tisztelete mellett tiszteljük őseinket,
hagyományainkat, pontosan ismerjük
identitásunkat, és ennek tudatában éljük modern életünket, ill. adjuk tovább
mindezt utódainknak.” (Kubinyi Anna)

E gondolatok jegyében szerveztük meg
2011. április 17-25 között 33. regöstáborunkat Lützensömmernben. Az idei tábor
témája Sárköz volt. Ez egy földrajzilag
csak pár falut számláló néprajzi vidék,
mégis páratlan értékekben és hagyományokban. Népköltészete éppoly gazdag,
művészi és változatos, mint viselete,
szokásai és táncai. Népnyelve régies,
tájszókincse gazdag. Hímzőművészete az
egyik legrégibb, leggazdagabb. A magyar
népviseletek közül talán a sárközi a legdíszesebb és legdrágább anyagokból készült.
Gyöngygallérjai páratlanok. Népdalaik, a
leánykarikázók és a ﬁútáncok igen kedveltek.

megtalálta a hangot a cserkészekkel. Az
estéket imával és zászlólevonással fejeztük
be, majd a nem annyira kedvelt „takarodó“
parancs hangzott el…
Ez a tábor mindig a Nagyhét alatt zajlik
le: az elmélkedések és egyéb lelki témák is
kiemelten jellemzőek rá. Jó alkalom, hogy
a szokott életünkből hacsak rövid időre is
kiszakadva foglalkozzunk Istennel és a
hozzá fűződő kapcsolatunkkal.
Sok vendég érkezett: családok, nagyszülők és kisbabák. Csodálatos népviseletbe öltözve, körmenettel mentünk a
templomba. A feltámadási mise után végre
ünnepi vacsora következett!
A tábor csúcspontja: az esti táncház
kezdetén mindenki bemutathatta, hogy
mivel töltötte a napjait a tábor alatt. A
kézműves munkákat kiállítottuk, és jöttek
sorban a táncbemutatók. Aztán a táncház
(az idősebbeknek) oly későig tartott, hogy
az utolsókat már a kakas küldte aludni és
a Göncölszekér is fordult egyet!
Vasárnap még egy tartalmas előadás is
elhangzott Liszt Ferencről. Húsvéthétfőbe nyúlott Kornélbá megéneklése és a
hajnali énekek sora is. „A hajnali csillag
ragyog…” S persze ez így is volt!
Reggel korán kellett kelni, és a gyors
pakolás és rendcsinálás mellett a ﬁúk még
a locsolásra is gondoltak! Minden ﬁú másmás verssel kért engedélyt a leányoktól a
locsoláshoz, és ezt a lányok sikítva-visítva,
de örömmel fogadták! Elhangzott a Himnusz, levontuk a zászlót, majd a legkeservesebb dolog következett: a búcsú.
Lelkes cserkészvezetők, támogató szülők, érdeklődő cserkészek, sok-sok jóakarat, áldozatot vállaló zenész, kisegítő,
konyhás, nagyszülő, előadó segített abban,
hogy ebben az évben is megismételhessük
a csodát, ami ma már nem is olyan természetes: egymásért, együtt jó munkát
végeztünk! S a jövőben? Természetesen
újra együtt, újra itt!
Krónikás (KMCSSZ Sajtószolgálat)

Sárközi népviselet

Nagyon lelkes cserkészvezetők kis csoportja és egy pár igen sokat tudó segítő
véghezvitte a „csodát”: egy hét alatt sikerült legalábbis egy kicsit megismerni a
sárközi emberek világát és hazánk azon
híres embereit, akik e táj szülöttei. Előadásokon először megismertük a helyi
településeket, aztán énekeket tanultunk, és
elkezdődött a várva-várt TÁNCTANULÁS
- a tábor legkedveltebb elfoglaltsága!
Konthur Marika összeállított egy Sárköz c. néprajzi könyvet, amelyet mindenki
megkapott. A dalok szövege is benne van.
Különböző munkacsoportok szintén a
sárközi hagyományok jegyében voltak
előkészítve. Csodálatos gyöngyékszereket
készített mindenki (még a ﬁúk is!), Szabó
Zsuzsanna népi iparművész irányításával.
Aztán lehetett faragni, tojást írókázni,
homlokbársonyt varrni, és volt hangszeres oktatás is. Töttösné Marika színes
előadásaival, bemutatóival, tojásfestéssel
segítette az ismerkedést. Nagyon tetszett
mindenkinek a viseletekbe való beöltöztetés. A mai világban szinte hihetetlen
időpocsékolásnak tűnő, órákig tartó öltözködést mégis élvezettel néztük. Most
már szó szerint tudjuk, hogy mit jelent
az a mondás, hogy „úgy készül, mint a
menyasszony”
Ágibácsi (Bartha Z. Ágoston) tekerőlantos, hegedűs és mindenféle-fajta
hangszer- és hanggyűjtő. Lelkesítő bemutatót tartott és a többi zenésszel együtt
ellátott a tánctanuláshoz és a táncházakhoz szükséges muzsikával.
*
Mitől volt ez cserkésztábor? Reggel a
napostiszt kedvétől, egyéniségétől és hangulatától függő ébresztőt a nem annyira
kedvelt reggeli torna követte - hajnali 7
órakor! Majd zászlófelvonás, ima, napiparancs. A bőséges reggeli után a nap
folytatódott a már említett programok valamelyikével. Volt éjjeli séta, rohampálya,
sok-sok népi- és egyéb játék, tábortűz és
bemutató. Jutott idő korcsoportonkénti irodalmi estre és sok komolyabb beszélgetésre
is. Ebben nagy segítségünkre volt Steffen
Attila ﬁatal ref. lelkész, aki nagyon hamar

HUFI III.

Reményik Sándor (Végvári):

Nagy magyar télben

Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.
Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,
Csak égjetek, csak melegítsetek ma,
Soh’se volt ily szükség a lángotokra!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek,
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh’se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy benne égne!
1919. február

Emese álma szerint
szent magyar királyaink
vérvonala tőle ered.
A sok létező magyarországi
turulszobor között az egyik
elismerten leglátványosabb
Tatabánya fölött magaslik.

(fotó)

A magyar cserkészmozgalom kiterjedt az egész világra…

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
Visegrádon tartotta tavaszi ülését

A Magyar Cserkészszövetségek Fóruma (MCSSZF) 2011. május 7-én Visegrádon tartotta idei 1. ülését. Az ülésen
megjelentek az anyaországi (MCSSZ és
MCSLSZ), erdélyi (RMCSSZ), felvidéki (SZMCS), kárpátaljai (KáMCSSZ),
vajdasági (VMCSSZ) és a nyugati
(KMCSSZ) magyar cserkészszövetségek
elnökei és főbb tisztségviselői. A házigazda szerepét a Magyar Cserkészlány
Szövetség vezetősége töltötte be.
A gyűlés a szokásos tanácskozások
mellett a háromévente esedékes Fórum
vezetőségének megválasztására is volt
hivatott. A jelenlévő hét szövetség elnökként Buday Barnabást (Magyar Cserkészszövetség elnöke) és alelnökként
Popovics Pált (Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke) választotta.

Az ülés résztvevői meghallgatták a
tagszövetségek beszámolóit az elmúlt
időszak eseményeiről. Továbbiakban
a közös „Cserkész“ havilap helyzete,
a lengyel-magyar cserkészszövetségek
következő, Litvániában tartandó közös
értekezletének témái és a közös segédtisztképzési koncepció kidolgozása került
napirendre. Újra tárgyaltak a magyar cserkészszövetségek esetleges WOSM (Cserkész Világszervezet) tagságával kapcsolatos előnyökről és hátrányokról. Ezen
felül beszámoltak egymásnak a jelenlegi
magyar kormánnyal ápolt kapcsolatokról,
amelyekkel hatékonyabbá akarják tenni a
cserkészszövetségek munkáját.
Elhatározták, hogy a Máltai Lovagrend
felkérésére a következő évben minden testvérszövetség egy-egy 18 éven felüli cserkészt mint kísérőt
elküld a rend a betegeknek Lourdesba szervezett májusi zarándokútjára.
Végezetül összeállították a MCSSZF közös programjainak listáját
az elkövetkezendő
12 hónapra.
Az ülés résztvevői
újra megerősítették
a magyar cserkészet valláserkölcsi
és nemzeti érzelmű,
összmagyar elkötelezettségét.

Visegrád: Tanácskozás a szabad ég alatt

(KMCSSZ
Sajtószolgálata)

MAGYAR EGYÜTTÉRZÉS (SZOLIDARITÁS) TÜZE

Háttér

Az 1933-as gödöllői dzsembori idején
a Magyar Cserkészszövetség Magyar
Szolidaritás Napot rendezett. Az előre
megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész Magyarországon
és az elcsatolt területeken. A megbeszélt
időben lobbantak fel a szolidaritás lángjai
Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak.

21. századi folytatás

2003 augusztusában a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség felújította e fontos
kezdeményezést. Ennek nyomán otthon,
a Kárpát-medencében, Kazahsztántól
Honoluluig, Svédországtól São Paulón át
Buenos Airesig a föld minden magyarok
által lakott részén fellángoltak a tábortüzek, vagy gyertyácskák. Ma már az évi
munkatervünk állandó része a Magyar
Együttérzés (Szolidaritás) Tüze. Kérjük
csapatainkat és barátainkat, az idén is
valósítsák meg e tervet.

Mit tegyünk

A gyertyaláng vagy a tábortűz, mindenhol a helyi időszámítás szerint, augusztus

20-án este 9 órakor lobbanjon fel a nemzetközi dátumvonaltól nyugatra. Tehát
Új-Zéland, Ausztrália vonalától keljen
útra és - végigkísérve augusztus 20-át Honoluluban aludjék ki. Így, amikor
Budapesten felröppennek a Szent István
napi tűzijáték első rakétái, a Magyar
Együttérzés lángja már 11-12 órája úton
lesz és Honoluluig még ugyanannyi órai
útja lesz hátra.

Visszajelzések

Kérjük a szervezeteket, egyházakat és
személyeket, hogy részvételüket jelezzék
e-mailen:
corvinus@mountaincable.net
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Zsuzsi íróasztaláról...

„ MAGYAR ” ÉLETÜNK SZÍNEI

Budapesti tudósítóink:
Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és Espinosa José Vicente st.

Nyaralás…Pihenés

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata
Remek - felejthetetlen eszmecsere
Épp olvasom Kiss Dénes nyelvész egyik könyvét.
Mennyire igaza van, amikor azt állítja, hogy a magyar
nyelv a világ legtöbb nyelvétől lényeges tulajdonságaiban
eltér. A nyelvészek szerint 3000 nyelvet tartanak nyilván
a világon. Annyiról tudnak. Szerinte a magyar nyelv a
lényeges vonatkozásaiban a 2999 nyelvtől eltér. Milyen
szerencse, hogy mi pont ezt a nyelvet beszéljük, ugye?
Melyek ezek a vonatkozások? Lapozzuk végig az
Argentínai Magyar Hírlap előző számait, hiszen pont
ezekről szoktam írni! És ma, lám, mégegy érdekesség:
Azt szokták mondani, hogy a magyar nyelv olyan,
mint a kecske, mert mekeg: mekegő nyelv. Ez annyit
jelent, hogy a magyarban sok az e-betű. És ez valóban
így van! Megﬁgyelted? Milyen más nyelven tudok olyan
hosszú e-betűs szöveget írni, mint a magyarban? (ez
lehet é-betű is).
Egy honlapon a következő feladatot találtam:
„Fogalmazd meg a lehető legjobban azt a szót, hogy
Internet Játékház úgy, hogy a magánhangzók között csak
e- betű szerepel.”
Néhány megoldás:
• Egy eszeveszetten remek hely, mely helyen emberek
neten csevegve, levelezve eszeket edzenek.
• Egy kedvencem eme elme-telep.
• E rettenetesen terjedelmes neten, eme remek helyen
rengeteg eszes ember esetleg heteket merenghet, s
nevethet, ezzel kellemes perceket szerezve.

Sokáig elszórakoztam ezen a honlapon. Sokáig!
*
Nagy örömömre a rákövetkező tanári továbbképző tanfolyamon meglepetés ért! (ezt a tanfolyamot a Zrínyi Ifjúsági Kör keretén belül édesanyám, Benedekné Micsinay
Mária tartja minden hónap utolsó szombatján. Ez nem
csak tanároknak szól, bárki részt vehet. Gyere el te is!
Érdemes és szórakoztató!) Az órán verset olvastunk:
Romhányi József: Szamárfül

A teve fohásza

Monoton
üget a süppedő homokon
a sivatag lova,
a tétova teve
tova.
Hátán rezegve
mozog a
rozoga
kúp
alakú púp.
A helyzete nem szerencsés.
Apró szemcsés
homokkal telve
a füle, a nyelve.
Sóvár szeme kutat
kutat.
Még öt-hat nap
kullog, baktat.
Az itató tava távol,
s oly rettentő messze még az oázis.
Erre utal az alábbi fohász is:
-Tevék ura!
Te tevél tevévé engem eleve,
teveled nem ér fel tevefej tétova veleje.
Te terved veté a tevevedelő tavat tavaly távol,
de tévednél, vélvén,
vén híved neved feledve
elvetemedve
vádol.
Nem! Vidd te tevelelkem hovatovább tova,
mivel levet - vert vederbe
feltekerve - nem vedelve
lett betelve
a te tevéd szenvedelme.
Te nevedbe
legyen eme
neveletlen tevetetem
eltemetve!
S evezzevel ava teve
levelkévét kivilevelhevelteve.
*

Olyan szerencsés vagyok, hogy ezeket a sorokat a
Balaton partjáról írom. Szerencsés vagyok, mert a kis családom velem
van, hála Istennek egészséges és boldog. Sőt, még
jó barátaink
is vannak,
akikkel együtt
élvezhetjük
a jó pillanatokat.
Itt a nyár, a sok napsütéssel, a késői kellemes délutánokkal és estékkel. Egy ilyen nyugodt nyári estén írom
most e sorokat, és azon gondolkodom, hogy milyen bölcs
a természet. Évről-évre újul, kell a tél a természetnek:
neki ez a pihenés pillanata. Majd tavaszkor megújult
erőkkel tör fel színpompájával és illatok kavalkádjával.
Nekünk ez a meleg időszak adja meg a kikapcsolódás
lehetőségét. Most ér véget az iskola, kezdődnek a nyári
táborok, a sok-sok családi és baráti program. Szerteszét
az országban rendeznek jobbnál-jobb ajánlatokat, ilyen
meg olyan fesztiválokat. Persze, végül is választani
kell, hova is megy az ember, mert a költségvetés nem
végtelen... sajnos.
Habár az ország látnivalói számtalanok, a turisztikai
szolgáltatásokon lehetne még javítani. Nagyon sokan
mennek külföldre nyaralni, részben, mert érdekli őket az
új hely, esetleg a kaland, de nagy részben azért is, mert

Mikor jelent meg az első keresztrejtvény?

Egészen pontosan lehet tudni: 1913.
december 21-én, a New York-i World
című bulvárlapban. Feltalálója, az angol
születésű Arthur Wynne már korábban
kiagyalt mindenféle betűrejtvényt és
egyéb rébuszt.
De a keresztrejtvény merőben újszerű
fejtörő volt; Wynne előbb így nevezte
Arthur Wynne,
el: word-cross, amit talán kereszteződő
a későbbi
világsikerre
szavaknak fordíthatnánk.
szer tett “crossA két szó később helyet cserélt az
word” föltalálója
angolban, így lett “cross-word”.
Érdekes, hogy a keresztrejtvény nem terjedt el futótűzként
a világ újságolvasói között. Tizenegy évig megmaradt amerikai szórakozásnak. 1924-ben azután két ﬁatal amerikai,
név szerint Richard Simon és Lincoln Schuster kiadta az
első könyv alakú keresztrejtvény gyűjteményt. Ez Angliában olyan sikert aratott, hogy a Britszigetekről elterjedt az
egész világon.
Wynne szegényen halt meg, Simon és Schuster viszont
amerikai karriert csinált; megalapították az Egyesült
Államok egyik legtekintélyesebb, nemzetközileg kedvelt
könyvkiadói vállalatát.
(Forrás: 166 XV. Diákévkönyv)

A továbbképzés akkor hatékony, ha otthon is foglalkozunk a nyelvvel. Házifeladatot kaptunk: Fejezd be eme
mesét legalább öt érdekes mondattal, amelyben persze
lehetőleg e-betű szerepel. A mese így kezdődött:
„Egy fehér keletnémet egerecske érdektelen, eseménytelen életet élt. Egyszer estefelé eltévedt egy félelmetes
fekete réten”... Hála Istennek mindig vannak szorgalmas,
jó diákok. Munkájukat érdemes elolvasni! Köszönjük,
hogy megosztják velünk!
... Elkeseredetten elmélkedett szerencsétlen életén,
de elképzelte merre lehetett eleség elhelyezve. Eleve,
elképesztő éhséggel, életveszélyes helyzetben tengette
szerény, de eleven létét, de egyszerre észrevette a kenyeret, melyet egy ember elejtett. Megette éhesen egyetlen
ételét és elment végre e szerencsés egérke szerette fészke
felé. (Proasiné Barnaky Éva)
... Elkeseredett, de el nem esett, nem rettegett, mert
egerecske eszével érezte, menetelve eme réten messze
mehet. Égre nézett fel, fényt keresve, de helyette érre
lelt lent. Belenézett és ér mélyén érdekes fényt, melyet
serény emberkék szerkesztettek, szemelt meg. Fényért
epedezve, szelesen evezett. Sebessége fényt és érmet
érdemelt: érmét mellére szerényen feltette. És mesénknek
ezzel véget vetett. (Gorondiné Meleg Judit).
Tudsz-e te is ilyet alkotni?
-----

Ami az íróasztalon maradt:

Hogy kapta Benedek Elek a nevét?
Anyukája reggel beszólt a kisﬁának:
- Benn vagy még az ágyban?
- Benne, de kelek.

ugyanannyi pénzért magasabb
színvonalat kapnak.
Lássuk például a Balatont.
Nagy előnye, hogy irtó közel van, kocsival 1-2 óra alatt
a legtöbb strand elérhető. Vonattal kb. a duplája.
Akinek van nyaralója, vagy aki barátoknál szállhat
meg, annak persze megéri a magyar tenger élménye. De
aki szállodába megy vagy házat bérel, az talán meggondolja magát. Hiszen most már autópálya vezet egészen
Horvátországig és a dalmáciai tengerpartig.
Eléggé
meglepődtem, mikor
árak után
néztem, és
jobbakat
szereztem
Horvátországra, mint
itt nálunk,
a Balatonnál. Ahogy
Az impozáns tihanyi apátság
a ﬁatalok
mondják itt: „ez gáz”!
És nálunk sajnos még nagyon gyakran alacsony a
szolgáltatás színvonala. Tipikus eset, hogy a pincér úgy
szolgál ki, mintha ő tenne szívességet nekünk azzal, hogy
aznap bement dolgozni. De ilyen az eladó a közértnél
is, vagy a múzeumban a jegyeladó, stb. A híres magyar
vendégszeretet nagyon ritka! Remélem, azért felfelé ível
a helyzet, és nem fordítva!
Létezik, már néhány éve az üdülési csekk. Ezt a
munkáltató adja munkásainak mint pluszt a ﬁzetésen
kívül. Ezek x-mennyiségű forintra szólnak, és sok magyarországi helyen beválthatók: szállodák, fürdők,
éttermek, belépők. Ez valamennyire segít a belföldi
turizmuson, mert csak itthon érvényesek.
Elérhetőbb kéne legyen a turizmus itthon, hiszen a pihenés lehetősége minden dolgozót megillet. És milyen
jó lenne, ha a belföldi turizmusadta lehetőségeket ki is
használnák. Ehhez megﬁzethető áron kell magas színvonalat nyújtani, mert ha nem, az emberek más országot
választanak. Ma már nincsenek határok az EU-n belül,
az utazás sohasem volt ilyen könnyű.
Remélem, sok magyarnak jut egy kis kikapcsolódási
idő, kell ez a megnyugvás! Sok munka áll az ország
előtt, szükséges a feltöltődés.
Jó pihenést kívánok az északi féltekén élőknek, és jó
téli szünetet a délieknek!
Teri

SZEMELVÉNYEK A HKK KÖNYVTÁR
KATALÓGUSÁBÓL
(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em.,
Olivos - 4799-8437

A HKK könyvtár nyitva a hó 2. és 4. pénteken
19 és 21 óra között
1808 Müller, Vilmos dr.: Ember beléd látok. Röntgen és
R. sugár
5101 Steel, Danielle: A cár balerinája
5093 Róna István: Vadászélmények távoli földrészeken
En castellano
S-273 Márai, Sándor: Los rebeldes
S-287 Márai, Sándor: La gaviota ¡RECIÉN PUBLICADO!
S-159 Herczeg, Ferenc: Los Gyurkovich - Historia
familiar
DVD
DVD-39 Inkubátor - Fiatal amerikai magyarokról:
Hol a hazád? Dokumentumﬁlm
DVD-40 Az emigráns Márai Sándor élete játékﬁlmen
(Gyöngyössy Katalin, Bács Ferenc)
DVD-41 Hazajáró lélek (Karády Katalin, Páger Antal,
Kiss Manyi)

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

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

ELNÖK: ZOMBORY ISTVÁN

ez1955@gmail.com

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

Titkárság: Rugonyi Attila
Szerda, csütörtök, péntek 19.30 - 21.30 / szombat 15 - 18 óra
hungariabuenosaires@gmail.com

Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztalfoglalás Sr. Omar

