
  

dr. GELÉNYI CSABA, 
Magyarorsza g buenos aires -i 

nagyko vete nek u nnepi besze de a 

HŐSÖK NAPJA a lka lmából  -3.oldal  

HUFI? ÚJSÁGÍRÁS? MAGYARSÁG? 

“Felho tlen emle keim, gondolataim patyolat 

u de n megmaradtak:  

A legteljesebb szabadsa ggal í rhattam 

mindenro l.” -7.oldal 

               -Zo lyomi Kati í ra sa  

MÁJUSI NÉPHAGYOMÁNYOK 

MÁJUSFA — PÜNKÖSDI KIRÁLYVÁLASZTÁS —     

PÜNKÖSDI KIRÁLYNÉJÁRÁS — HAJNALI FÜRDÉS -33.oldal

RECEPTEK  
LONDONI SZELET — KÜ RTO SKALA CS –35.oldal 

“Nem győzöm 

csodálni ezt a 

nyelvet. Mindig 

meglep valami 

újjal. Újra és újra 

hálát adok,  hogy ez 

az anyanyelvem! 

Hálát adok 

szüleimnek, hogy ezt 

a kincset  átadták 

nekünk! "  -12.oldal 

-Benedek Zsuzsi  

2020. MÁJUS 

 

5X5 PERC JÁTÉK 
A SZAVAKKAL 

 Tala lo s ke rde sek 

 Nyelvi ja te kok 

 Szo kereso  

 Melyik a 

kakukktoja s?  

      -32.oldal 

A BÜENOS AIRES-I MAGYAR KO ZO SSE G HI RLAPJA 

A MAGYAR HO SO KRE 
EMLE KEZIK AZ AMISZ 
“1956 pu nko sd vasarnapja n avatta fo l az Argentí n 

Magyar Harcosok Bajta rsi Ko zo sse ge (MHBK), 

karo ltve a Magyar Egyesu letek  Tana csa val a Ho so k 

Fala t  Buenos Airesben, a Chacaritai Ne met 

Temeto ben. Atto l kezdve, minden e vben ma jus 

utolso  vasarnapja n, ma r 64. e ve keru l sor a 

megemle keze sre.” –Redl Isabel Ana  -2.oldal 

A CSERKE SZEK 

TÁBORTÜZE    

A KARANTE N 

IDEJE N IS 

TOVA BB 

LOBOG! 

TALÁLKOZUNK 

JÚNIUS 13-ÁN! 

-27.oldal 

A KARANTÉN IDEJÉN IS 

NYITVA A ZRÍNYI 
IFJÚSÁGI KÖR KAPUJA  
Az 1952 o ta mű ko do  hé tvé gi magyar iskola n a 

járvány okozta kihívások sém fogtak ki; 

a prilis 25 o ta mindén szombaton kinyitja 
kapűit az onliné iskola 8 tantérmé, ahol az 

e rdeklo do , ko zel 35 kisdia k magyar nyelv e s 

irodalom, to rte nelem, valamint fo ldrajz 

o ra kon vehet re szt. –19.oldal 

A MEGAVERS 
DO NTO JE BEN 

RONAN 
PRISCILA 

https://youtu.be/Jg6Y314eauU
https://youtu.be/Jg6Y314eauU
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Rédl Isabél Ana, az AMISZ élnökénék 

ünnépi köszöntőjé  

1956 pu nko sd vasarnapja n avatta fo l az Argentí n 

Magyar Harcosok Bajta rsi Ko zo sse ge (MHBK), 

karo ltve a Magyar Egyesu letek  Tana csa val a Ho so k 

Fala t  Buenos Airesben, a Chacaritai Ne met 

Temeto ben. Atto l kezdve, minden e vben ma jus utolso  

vasarnapja n, ma r 64. é vé kérű l sor a mégémlé kézé sré.  

2008 o ta az Argentí nai  Magyar  Inte zme nyek 

Szo vetse ge (AMISZ) rendezi. Mindig jelen vannak a 

magyar inte zme nyek vezeto i e s a cserke sz ku ldo ttse g. 

Megemle kezu nk azokro l a ho so kro l akik to bb mint 

ezer e ven a t fo la ldozta k e letu ket Magyarorsza g 

fo nnmarada sa e rt e s szabadsa ga e rt. 

Tisztelet a Magyar Ho so knek! 

A MAGYAR HO SO KRE 

EMLE KEZIK AZ 

ARGENTI NAI 

MAGYAR 

INTE ZME NYEK 

SZO VETSE GE  

https://youtu.be/Jg6Y314eauU
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dr. Gélényi Csaba, Magyarország 

bűénos airés-i nagykövéténék     

ünnépi bészédé  

Magyarorsza g, a magyar nemzet neve ben ko szo nju k 

az argentí nai diaszpo ra ban e lo  honfita rsainknak, hogy 

1956 o ta minden e v ma jusa nak ve ge n 

megemle keznek a nemzet megnevezheto  e s ne vtelen 

ho seiro l.  

Ko szo nju k, hogy í gy tettek akkor is, amikor 

Magyarorsza gon e vtizedeken keresztu l egy 

nemzetietlen politika megtiltotta a haza e rt e letu ket 

fo la ldozo  ho seink nyilva nos u nneple se t, amikor ez a 

politikai kurzus a hata rokon tu li magyarokat nem 

tartotta a magyar nemzet re szese nek.  

Az Argentí na ban e lo  magyarok a megemle keze ssel 

minden e vben tanu sa got tettek arro l, hogy az aktua lis 

politikai sze lja ra sto l e s megí te le sto l fu ggetlenu l a 

magyar nemzet re szeinek tekintette k magukat. 

Hisznek a haza ban, hisznek a nemzetben, annak 

megmarada sa ban, e s majdani fo lvira gza sa ban. 

Hisznek abban az o ro k igazsa gban, amely minden 

magyar ember lelke ben e l a haza ro l. E lt azokban az 

e vtizedekben is, amikor a kaba t hajto ka ja ra tu zo tt 

nemzeti trikolorbo l font koka rda ellenze ki politikai 

a lla sfoglala s volt Magyarorsza gon. E lt akkor, e s e l 

mindazoknak a lelke ben legbelu l most is e s mindig, 

akik magyarnak vallja k magukat.  

2010 o ta ma r a magyar nemzet re szeke nt egyu tt 

emle kezhetu nk ho seinkre a magyar hata rokon innen 

e s tu l, igaz, most e rendkí vu li helyzetben u jra csak az 

elme nkben e s a szí vu nkben lehetu nk egyu tt, e s 

lehetu nk velu k, de egyu tt vagyunk.  

Magyarorsza g ma ha la s aze rt, hogy a magyar 

diaszpo ra Argentí na ban e lo  tagjai hitu kkel ta pla lva 

akkor is o rizte k a ho seinkre emle kezo  tu zet, amikor az 

kihunyni la tszott a Ka rpa t-medence ben.  

Ko szo nju k Nektek!  
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Ady Endré: Fölszállott a páva 

„Fo lsza llott a pa va a va rmegye-ha zra, 
Sok szege ny lege nynek szabadula sa ra.” 

Ke nyes, bu szke pa va k, Nap-sze dí to  tollak, 
Hí rrel hirdesse tek: ma ske ppen lesz holnap. 

Ma ske ppen lesz holnap, ma ske ppen lesz ve gre, 
Ü j arcok, u j szemek kacagnak az e gre. 

Ü j szelek nyo getik az o s, magyar fa kat, 
Va rjuk ma r, va rjuk az u j magyar csoda kat. 

Vagy bolondok vagyunk s elveszu nk egy sza lig, 
Vagy ez a mi hitu nk valo sa gra va lik. 

Ü j la ngok, u j hitek, u j koho k, u j szentek, 
Vagy vagytok, vagy isme t semmi ko dbe mentek. 

Vagy la ng csap az o don, vad va rmegye-ha zra, 
Vagy itt u l a lelku nk tova bb leiga zva. 

Vagy lesz u j e rtelmu k a magyar ige knek, 
Vagy marad re giben a bu s, magyar e let. 

„Fo lsza llott a pa va a va rmegye-ha zra, 
Sok szege ny lege nynek szabadula sa ra.” 
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A verset Lajtaváry Zsuzsi fordította spanyolra. 

 

Endré Ady: El pavo réal alzó vűélo 
Tradűcido al éspañol por Zsűzsi Lajtaváry 

 

“El pavo real alzo  vuelo y se poso  sobre el 
ayuntamiento 

para la liberacio n de muchos pobres jo venes.” 

Pavos delicados, orgullosos, de plumas 
deslumbrantes, 

anuncien a todos los vientos que man ana sera  
diferente. 

Man ana sera  diferente, por fin sera  diferente, 
nuevas caras, nuevos ojos reira n al cielo. 

Nuevos vientos movera n los ancestrales a rboles 
hu ngaros, 

ansiamos ya, ansiamos los nuevos milagros hu ngaros. 

O somos locos y moriremos todos, 
o nuestra conviccio n se hara  realidad. 

Nuevas llamas, nuevas creencias, nuevas fraguas, 
nuevos santos, 

o bien son realidad, o se convertira n en niebla. 

O una llama estalla ra sobre el  brutal ayuntamiento, 
o nuestra alma seguira  siendo oprimida. 

O tendra n los verbos hu ngaros nuevos significados, 
o seguira  rezagada en el tiempo la triste vida del 

pueblo hu ngaro. 

“El pavo real alzo  vuelo y se poso  sobre el 
ayuntamiento 

para la liberacio n de muchos pobres jo venes.” 
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A réggél szürké színekben ébredt. Hétfő, 2020. 

ma jus 11. La gy szello  ta ncoltatja a millio  a rnyalatba 

o lto zo tt sza raz leveleket. De szemetet is sodor 

maga val a furcsa n u res utca k erein. Mintha 

oszta lyozna : levelek ide, selejt meg oda… O sz van 

Buenos Airesben. Viszont feltu no en nem a megszokott, 

nyu zsgo s, napsu te ses e vszak, hanem karante na rnye k 

nyoma sa alatt botladozik, ma r majdnem ke t ho napja. 

Elszigetelt mindnya junkat az e letu nkto l. Argentí na ban 

a ja rva ny terjede se leginka bb az agyonlakott nagy 

belva rosban e s a ku lva ros e szaki re sze n jelentkezett: 

itt, ahol lakom, ahol a Hunga ria egyesu letu nk is kihalt 

teru leteivel va rja ne ma csendben a visszaigazoda st… 

Ami szerintem egyhamar nem is lesz, esetleg egy e v, 

tala n to bb ido  mu lva… Mindenesetre megdo bbento en 

ma ske pp. Szu rke bbek a he tko znapok-he tve ge k. 

Jo magam is sa rgulok, szu rku lo k, mí g a ttekintem, e s ki 

tudja, hanyadszor olvasom el a HÜFI (Argentí nai 

Magyar Hí rlap Hunga ria fiataljai rovat) e lete napjait, a 

kitarto  10 e v lu kteto  dokumentuma t. A mi magyar 

e letu nk re szletes megro gzí to je ve  va lt. Vaskos kro nika k 

e s í zes e letto rte netek maradtak meg papí ron 

mego ro kí tve. Fiatalon hunyt el szeretett, szege ny 

rovatom… Me g egyetlen ra nc sem forma lo dott kis 

homloka n. Aze rt beja rta a Magyar vila got, hí rt is 

szerzett maga nak, izmosodott, sí rt-nevetett, e s mí g e lt, 

mese lt! Nyomot hagyott. Me lyet. Egyre szt fantasztikus, 

modern ko dexet, ma sre szt ravatalt, temete st, gya szt, 

egy megele gedett o ro mmel fu szerezett lexikont, 

melyben nem í ro dott meg a folytata s, melybo l 

kimaradt 6 e vnyi u jabb fejezet, 6 e vnyi tova bbke pzo  

gyakorlat, 6 e vnyi embermozzanatok.  

HÜFI? Ü JSA GI RA S? 

MAGYARSA G? 

ZO LYOMI KATI 
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Ra ada sul megva ltozott a vila g is. Nem a ll, hanem 

a talkota sban kuksol e s va r… Elke peszto , tanulsa gos, 

arcba csapo  e s szemtelen e vila g. 

Kézdétbén, amikor egy nem várt katasztrófa 

darabolja sze t azt, amit fele pí tette l, u gy e rzed, 

“a tmenet lesz” ege sz addig, mí g ra jo ssz arra, hogy 

te vedte l, mert valo ban katasztrofa lis, ve gzetes a 

helyzet.  Naiv mo don e n is azt mertem hinni, hogy 

“majd hamarosan” elinte zo dnek a dolgok, e s folytatjuk 

az u jsa got ott, ahol abbamaradt.  

http://argentinaimagyarhirlap.blogspot.com/ 

HuFi HuFi HuFi HuFi HuFi HuFi HuFi HuFi HuFi  

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! 

Beko to tt 10 e v HÜFI  

2005-2014 
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Hiszen addig magyar a lmainkat szo ttu k minden sorral, 

rendu letlenu l mosolyogtunk minden kihí va sra. 

Viszont ma r 6 e ve, e s me g mindig ko vetkezme nyeit 

fa jlalom. 

Nincs hitélésébb a megbízható, szenvedélyes, 

szo horgolo  kro nika sna l. Szemtanu ja voltam, re sze, 

e lvezo je mindannak, amiro l 10 e vig í rtam, aka r egy 

belso  tudo sí to , aki nem kiku ldo ttke nt ja rt informa cio t 

gyu jteni az eseme nyek ko re be, hanem mint aktí v s 

a tszellemu lt re sztvevo . Nyilva n egyes esetekben, 

ke szakarva e s tudatosan, felke rtem embereket, hogy 

o k fogalmazza k meg az e lmenyeiket, de ez nemcsak 

nehezen, hanem nagyon-nagyon ritka n sikeru lt. 

Mina lunk kevesen í rnak. Fa jdalmas kevesen. Me g 

kevesebben olvasnak ma r, majdnem hogy alig teszik. 

A régén idéménékült, művelt, reménykedő, idős 

magyarok voltak inka bb a HUFI hu se ges, ige nyes 

ko veto i, nyilva n mint a Hí rlap elo fizeto i. A kultura lis 

elo ada soknak is egyara nt. Az e let rendje szerint o k, e 

dra ga referensek lassan mind itt hagynak minket, s 

ennek folyta n terme szetesen a ne zo  e s az olvaso ta bor 

is me rheto n cso kken. Az u jsa gunk megszu ne se is 

hozza tette a maga e t… Ne lku le nagyre szt vesze ly 

sze le n ingadozik a magyar kultu ra is Argentí na ban. A 

HUFI a megmaradásunk állandó 

emle kezteto jeke nt szolga lt. A friss adat, a jo zan 

tartalom, a legu jabb eseme ny, az alkota s me rce je 

tu ndo ko lt e s szikra zott benne. Amu gy a papí ru jsa g 

gyo ngyszem e s ritka kincs! Ke zko zelben van, meleg, 

kedves ta rske nt helyezi a t a csoda t a rideg, gyakorlati 

vila gba… Ha az u jsa g magyar u jsa g, ezerszer 

e rte kesebb! Eltekintve atto l, hogy gyerekkoromto l 

szerettem í rni, o ria si boldogsa ggal ve geztem 

feladatomat azt va rva, hogy lelkesede sem ugyanezt 

sugallja minden magyar foglalkoza s szereplo je nek, 

hogy fejlo djo n e s szakadatlanul folytassa… 
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Ámdé a diaszpóránkban más járvány is bujkál egy 

jo  ideje…  Mu ltba szorult az indí to  la z, egy re sze a 

ce lnak sze tmoso dott, mint kre tarajz a za por alatt, 

egyre gyenge bb a nyelvhaszna lat az otthonokban, 

primití vebben kezeli (ha kezeli) a to bbse g, s eze rt 

nehe z visszaira nyulni az olvasa s e lvezetes 

rendszere hez. Keservesen elszomorí to  volt, mí g me g 

volt HUFI, azt hallani bara tokto l, hogy “Kati, ma r nem 

e rtek meg mindent, amit í rsz…” Az ilyen tapasztalatok 

sajnos sebnyomot hagytak rajtam. Azta n í gy, sze p 

lassan elve sz az e rdeklo de s is, mintha ami 

“rendszeres”, ma r nem lehetne vonzo , mert 

“megszokott”. A dilemma ink dilemma ja ez! Ezt tudva, 

nem ragyoghatok. A te nyeket ismerem, la tom, 

ko vetem. Megfigyelem. Tudom… de esetleg nincs 

mindennek ve ge? Mindeze rt e rzem magam í gy, 

“szu rke” a llapotban. Egyu ttal szere ny-bu szke n e s 

legfo ke pp ha la san tartom a HUFI í ra sa t magyar 

e lete lme nyeim egyik legtartalmasabb szakasza nak!  

Két zséniális műnkatársam volt: Espinosané Dr. 

Benko  Teri Cst., ne pta ncos kolle ga m-bara tno m e s 

Lajtava ryne  Benedek Zsuzsi Cst. bara tno m hozza e rto  

sze p í ra sai dí szí tette k a rovatot!  

Dé az égész Hírlap lelke-hajto ja-fo szerkeszto je (“The 

boss”) Haynalne  Kesseru  Zsuzso  szeme lye ben minden 

elke pzelheto  elva ra s teljesí tve volt! Felke szu ltse ge, 

lankadatlan munkava llala si ke pesse ge, jo zansa ga, 

deru se ge, ritka mu veltse ge adta meg a keretet ahhoz, 

hogy a hata rozottan ta g gondolkoda su , roppant 

va ltozatos, to mo r kultu ra t tartalmazo , to bb oldalas 

havi magyar u jsa g hamar saja tos stí lussal, identita ssal 

rendelkezett! Nyilva n minden felsorolt te ny aze rt 

jo hetett le tre í gy, mert volt mellettu nk egy 

Bonapartianne  Graul “Trixi” mindig ultra precí z irodai 

munka ja: az u jsa g-o sszea llí ta si program ve grehajta sa, 

a nyomdai munka felu gyele se, a pe lda nyok cí mze se e s 

posta za sa, a kapcsolatok fenntarta sa…  
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A “csupa no k” u jsa ga egy “beolajozott” “team” 

munka ja nak eredme nye volt! Ma r az elso  ho napokban 

sze pen “o sszeigazodtunk”, “katona san” tiszteltu k 

egyma s felelo sse gteru leteit, harmo nia ban, humorral, 

uta naja ra ssal, konstata la ssal dolgoztunk! Minden 

egyes hasa b le lekemelo  talicskake nt hordozta 

to rekve su nket.  

Félhőtlén émlékéim, gondolataim patyolat üdén 

megmaradtak: 

A legteljesebb szabadsa ggal í rhattam mindenro l.  

Imádtam:  

A va rt lapza rta klimaxa t! 

Elo re dolgozni, kutatni, mine l jobb ke peket gyu jteni!  

Hiteles, e rdekes, hasznos informa cio t nyu jtani. 

Az interju alanyaim kiva laszta sa t e s a ke rde sek 

kidolgoza sa t! 

A friss u jsa got megkapni e s egy u lto  helyemben 

elolvasni.  

Az emigra cio  elso  e veiben nem is egy magyar u jsa g 

jelent meg Argentí na ban a buzgo , hazafias, meneku le s 

uta ni la ngolo  tu zek ta pla la sa ra! Soka ig Czanyo  

Adorja n “Dodo ” Magyar Hí rlapja vitte elo re. Egy ideig 

volt saja t ha zi nyomtata su  ifju  cserke szu jsa gunk is, a 

“Ge niusz”. Ügyancsak Kesseru  Zsuzso  indí totta be e s 

szerkesztette a “Hungargenews” szuper ní vo s, havi 

ke tnyelvu  elektronikus hí rado nkat. 2005-ben egy 

magyarorsza gi utunk uta n megszu letett az Argentí nai 

Magyar Hí rlap a HÜFI-val. Hogy hia nyolom-e? Nagyon! 

Hia ba mu lik az ido . A Hí rlap e s benne a HÜFI rovat 

szila rd szerepet to lto tt be e letu nkben. Feljegyeztu k 

ko zo sse gu nk e s a diaszpo ra magyarsa ga nak 3650 

napja t. A szorgalmas magyar teve kenyse g sorse pí to  

csu cspontjait!  

Légjobban azt bánom, hogy szüleim (Ők 
faragtak magyart belo lem) nem olvashatta k a 
HUFI-t. Az u jsa gunk pedig nem aze rt szu nt meg, 
mert mi “kifáradtunk volna”…  

Ezzel za rom mostani soraimat… 
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Ma ez a szo  szo get u to tt a fejembe! Gondterhelt. 

Gondterhelt voltam.  Halljuk a hí reket, e s te nyleg az 

ember u gy e rzi terhel. Minden ami ma a vila gon 

to rte nik gondot okoz, gondolkozunk rajta, terhel 

minket.  E s egyszercsak nagyot kacagtam.  Megvan! 

Erro l fogok í rni. Tudniillik u jra indul folyo irat, u jra 

í rhatok rendszeresen a mi pa ratlan e s hihetetlenu l 

gazdag magyar nyelvu nkro l. Micsoda o ro m! 

Magyarul a gond szo  e s a gondolkoza s is 

o sszetartoznak, hiszen elgondolkozom azon, ami 

nyom, amit tennem kell, ami to rte nik velem vagy 

ko ru lo ttem, az e rze seken, a munka n, az emberi 

kapcsolatokon. Gondjaink vannak, amelyeken el 

szoktunk gondolkozni. Keressu k a megolda st, 

pro ba ljuk a jo  utat megtala lni, hogyan lenne a legjobb. 

Sokszor ez mind terhel, nyoma st okoz, su lyos, nem 

e rezzu k magunkat szabadnak, ko nnyu nek, azt 

mondhatjuk gondtérhélték vagyűnk. Szinte la tja az 

ember maga elo tt a ke pet. Gondtérhélt. Nagy téhér van 

a ha tamon! Valami nehezemre esik, nyu g van a 

nyakamon. Ott roskadozom a sok su ly alatt. E s akkor 

felmeru l a szí vemben a gondvisélo  szo .  Gondvisélo  jo  

Atya m vagy, mondja a zsolta r.  Gondvisélo  e desanya. 

aki a gyermekei gondja t viseli. Mennyire kifejezo  azt 

mondani, hogy viselem valakinek a gondja t. Nem csak 

vigya zok valakire, hanem viselem a gondja t.  Magamra 

veszem e s viszem magammal, dolgozom e n is rajta. Ma 

mondhatna nk, hogy gondvisélo  orvosaink, ápolóink 

vannak, akik teljes testu kkel, lelku kkel dolgoznak 

e rtu nk. Milyen ma s nyelv fejezi ezt í gy ki?  

Gondterheltbo l egy perc alatt a gondviselo ho z 

jutottam.  Micsoda be ke t e rez az ember.  Gondvisélo  

édésanya.   

BENEDEK ZSÜZSI 

GONDTERHELT VAGY? 

GONDOLATOK A MAGYAR NYELVRO L 
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Ma jus ho napban vagyunk. Magyarorsza gon ebben a 

ho napban van anya knapja, ha t persze, hogy sok 

szeretettel gondolunk ra juk. E desanya, ez a kifejeze s is 

csak magyarul le tezik.  Nem csupa n anya, hanem 

e desanya.  Aki gyermeket va r, az meg kismama. Nem 

mindegy, hogy kis mama, vagyis kis termetu  mama, 

vagy kismama, í gy egybeí rva, a llapotos mama, e s a 

“kis” elo tag annyit jelent, hogy u j, tapasztalatlan.  

Va rando s asszony. Ma sa llapotban van, í gy is 

mondhatjuk, a ldott a llapotban van, viselo s.  Ilyet is 

mondanak vide ken, hogy anyai o ro mo k ele  ne zo  

kismama. Vagy ilyet is hallottam, hogy boldog 

a llapotban van. 

De azt is mondja a magyar nyelv, hogy terhes asszony: 

terhes, valamivel telí tett, teherrel megrakott…Ebben 

az esetben me he ben magzatot viselo  no .  Teljesen 

e rtheto : kilenc ho napig egyre su lyosabb gyermeket 

cipel, ez nem semmi, nagy su lyt jelent az e desanya nak 

a szo szoros e rtelme ben! Sokan nem szeretik ezt a 

kifejeze st, mivel a teher szo  gondot jelent, valami 

rosszat, viszont az a llapotossa g o ro m, szeretet, a lda s. 

Boldog a llapot.  De minden anya tudja, hogy egy 

kisbaba t kihordani teher, akkor is ha nagy o ro met 

jelent.  Ez í gy igaz. E s hozza  kell tenni, hogy az 

asszonyok téhérbí ro k! De mennyire! Bí rja k, amit a 

terme szet ra juk  me r!   

Isten éltesse az áldott, gondviselő édesanyákat! 

Isten éltesse a kismamákat!  

Ném győzöm csodálni ézt a 

nyélvét. Mindig méglép 

valami újjal. Újra és újra 

hálát adok,  hogy éz az 

anyanyélvém! Hálát adok 

szüléimnék, hogy ézt a 

kincsét  átadták nékünk!   
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Mécs László vérsé: A királyfi három bánata 

Amikor szu lettem, nem jeleztek nagyot 

messia s-mutato  ku lo no s csillagok, 

csak az anya m tudta, hogy kira lyfi vagyok. 

A to bbiek la ttak egy sí ro  porontyot, 

de anya m u gy rakta ra m a po lyarongyot, 

mintha babusgatna  a sze p napkorongot. 

Maga adta ne kem e desse ge telje t, 

u gy aja nde kozta anyasa ga teje t, 

hogy egyszer a fo ldnek bennem kedve telje k. 

Isten tudja, honnan, pala stot kerí tett, 

aranyos pala stot va llamra terí tett, 

fejem fo le  e gszí n mosolyga st derí tett. 

Ma is u gy foltozza ingemet, ruha mat, 

ma is u gy szolga l ki, fo zi vacsora mat, 

mint kira lyi ember kira lyi ura nak. 

Amerre e n ja rtam, ko vek e nekeltek, 

mert az e desanya m izent a ko veknek, 

szí ve ment elo ttem elo re ko vetnek. 

Amí g O  van, ví gan e lne m a vila gom, 

nem hia nyzik nekem semmi a vila gon, 

ha rom ba nat teszi boldogtalansa gom. 

Az egyik ba natom: me rt nem tudja la tni 

egyma st a sok ember, a sok-sok kira lyfi, 

u gy, ahogy az anyjuk tudja o ket la tni? 

A ma sik ba natom: hogyha O  majd holtan 

fekszik a fo ld alatt vira gga  foszoltan, 

senki se tudja majd, hogy kira lyfi voltam. 

Hogyha minden csillag csupa gye ma nt volna, 

minden tavaszi ru gy legtiszta bb gyo ngy volna: 

kamatnak is keve s, nagyon keve s volna. 

Hogyha minden folyo  lelkemen a tfolyna 

s ezer ha la-malom csak zsolta rt mormolna, 

az e n ko szo netem í gy is keve s volna. 

Hogyha a fo ld minden szí n me ze t a tadom, 

az o  e desse ge t meg nem ha la lhatom, 

ez az e n ba natom, harmadik ba natom. 

 

- ÜTO GONDOLAT -   

BENEDEK ZSÜZSI 
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Péterrel arról kezdtünk el beszélgetni, hogyan került a 
családja Argentínába; mesélni kezdett... 
 

Péstén szüléttém, pa r ho nappal az ostrom uta n. 
Apa mat, aki ge pe szme rno k volt, mivel strate giailag 
fontos iparban dolgozott, be se hí vta k katona nak. 
Me gis, ro gto n az ostrom uta n a szovjet megsza llo k 
felszedte k az utca n e s elvitte k egy kis „ma lenkij robot”-
ra. 1948 legve ge n hazaengedte k. Kive teles szerencse 
volt, a 200-as csoportbo l, akikkel elvitte k, csak 22-en 
e lte k tu l ezt a kira ndula st. Egy testileg-lelkileg kimeru lt, 
leromlott, fe lholt ember jo tt vissza, aki szereto  felese ge 
gondoza sa mellett lassan visszate rt az e lo k sora ba. Ez a 

mozzanat élétém égyik méghatározó 
tragédiája volt: e n voltam addig a vila g ko zepe, az 
egyeduralkodo  E desanya m mellett, akinek csak ennyi 
maradt az ero szakkal elhurcolt fe rje uta n.  
Ba r szu leim sosem tartoztak semmife le politikai 
mozgalomhoz v. ira nyzathoz, ezt gondosan keru lte k 

mindenkor, a Rákosi-korszakban a túlélés ném 
volt égyszérű féladat. 1951-ben – szakmai 
ismeretei, nyelvtuda sa, stb. miatt, amire szu kse gu k volt 
az akkor kezdo do  komoly nehe zipari fejleszte sekhez – 
E desapa mat az iparbo l miniszteri hata rozattal 
a thelyezte k beruha za si oszta lyvezeto nek a Ba nya- e s 
Energiau gyi Miniszte riumba. To bb alkalommal 
ho napokat to lto tt ku lfo ldo n, hogy beszerezze a 
Magyarorsza gon nem tala lhato  berendeze seket. Ebben 
az ido ben a Nagymama mat kitelepí tette k, a nem 
sza llí thato , beteg Nagypapa azonnal belehalt. Ké tszér 
költöztünk ébbén a korszakban, míg végül égy 
nagyjából ténylég lakásnak névézhétő hélyét 
széréztünk. 
Ba r Szu leim nem ta mogatta k ku lo no sebben, 

magánszorgalomból már 3-4 évés koromban 
tűdtam olvasni. Az elemi elso  4 oszta lya t egy 
taní to ke pzo  mintaiskola ja ban ve geztem. Jo  tanulo  
voltam, nem helyeztek a t ma s iskola ba. Ebben az 
ido ben ba rmikor, ha alkalmam volt, faltam a ko nyvékét. 
Kiolvastam mindent, amit E desanya m sza momra 
alkalmasnak tala lt a ko nyvszekre nyu nkben. Az o to dik 
oszta lyt csak e ppen elkezdtem egy u j iskola ban, majd 
jo tt a forradalom, e s ve ge volt, szinte senkire-semmire 
nem emle kszem ebbo l az oszta lybo l. Ko zben 2 
testve rem is szu letett, akik ma r o voda ba ja rtak 
1955/56-ban.  

 

KISS PE TER ISTVA NNAL 

BESZE LGETTEM CSALA DRO L, 

KO ZO SSE GRO L...  

VISSZAEMLE KEZE SEK  
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Aze rt is igyekeztem nem szem elo tt lenni, hogy olvasa s 
helyett be ne fogjanak a kicsiket gondozni, felu gyelni, 
stb. 
Sztálin halála űtán ényhült égy kicsit a politikai 
térror, amit még én is érzékéltém, bár Szüleim 
nagyon vigya ztak arra, hogy jelenle temben erro l ba rmit 
besze ljenek—mert egy ko lyo knek elja rhat a sza ja—. Ha 
ez elkeru lhetetlen volt, ne metu l ta rsalogtak: eze rt 10 
e ves koromban ma r ezen a nyelven is e rtettem, miro l 
van szo . 1956-ban, miuta n ma r Ra kosi e s csapata 
nyomtalanul eltu nt, a kive gzett Rajk La szlo  
réhabilitálása és dísztémétésé volt az a történélmi 
mozzanat, amit tátott szájjal figyéltünk... a 
robbana s ma r va rhato  volt. A dia kok szimpa tia-
tu ntete st szerveztek a lengyeleknek, la sd, mi lett belo le 
pa r o ra leforga sa alatt. 
A forradalom alatt u jabb gond ado dott: mivel 
Édésapámat munkatársai kedvelték, köztudott volt 
ro la, hogy rendes ember, e s nincs semmife le politikai 
ko to de se, eze rt azonnal mégva lasztotta k a 
minisztériűm Forradalmi Bizottsága élnökénék! 

Ezuta n ném maradt más választásűnk, mint 
éljönni onnan, miélőtt létartóztatják. 
Kara csonykor E desapa m ko zo lte velem, hogy 
elmegyu nk, vagy Argentí na ba, vagy Kanada ba (mindke t 
helyen volt valami fiatalkori ismero se/bara tja). Ma snap 
bézártűk otthon az ajtót, és égy szál rűhában, égy 
kis batyúval, vonattal Szombathélyré űtaztűnk. Pár 
napi ottani bu jka la s e s szagla sza s uta n elindultunk 
de lelo tt Gencsapa ti hata ra bo l gyalog, a rkon-bokron 
keresztu l, mí g ma snap, me g hajnal elo tt, mege rkeztu nk 
Rohoncra. Ezuta n 4 napot a szalo naki va rban, a to bbi 3 
ho napot Be csben to lto ttu k. Mindke t orsza gba 
ke rve nyeztu k a beva ndorla st, Argentí na elo bb fogadta 
el. A prilis éléjé n pa r nap alatt o sszeszedte k Ausztria 
o sszes meneku ltta boraibo l a velu nk utazo  csapatot 
Csa sza rko ba nya n egy volt szovjet barakkta borba, e s 
vonattal egyenesen Gé nova ba sza llí tottak bénnű nkét. 

Ott már várt ránk égy argéntin hajó, amély 20 
nap alatt idéhozott Bűénos Airésbé.  
Argéntína kiféjézéttén bévándorló-ország. A 
honatya k, akik 1853-ban beiktatta k a kisebb 
va ltoztata sokkal ma is hata lyos alkotma nyt, abban 
voltak e rdekeltek, hogy mine l to bb (leheto leg hozza juk 
hasonlo  etnikai eredetu ) paraszt e s munka s 
va ndoroljon ide csala dosto l, hogy ezt a hatalmas, 
akkoriban me g szinte teljesen szu z teru letet 
megmu velje. I gy lett 100 e v alatt cca. 25 millio val to bb 
lakosa Argentí na nak. Mi is felvettu nk a hajo ra 
Na polyban kb. 100 portuga l parasztot. Eze rt az éűro pai 
bévándorlók itt sosém találkoztak kédvézőtlén 
réakciókkal. Minden nagyobb közösség ma is 
fenntartja anyanyelvi v. ke tnyelvu  iskola it, ez senkinek 
sem okoz gondot. Kb. 6 ho nap alatt ma r folyé konyan 
bészéltém ézt a nyélvét, amélyét élő émbér szájából 
sosém hallottam addig, amíg fél ném szálltűnk arra 
a hajóra.  
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1958-ban mint bentlakó (ösztöndíjas) növendék 
elve geztem az űtolso  élémit a szalé zi szérzétésék égyik 
intézétébén, majd műszaki iskolába iratkoztam a 
fo va rosban. Miuta n téchnikűsi oklévélét kaptam, az 
egyetemre is beiratkoztam, ne gy e vet lehallgattam, 
ko zben elkezdtem dolgozni a szakma mban. 
 
Érdekelt, hogy Péter hogyan éli meg magyar identitását, 
kettős identitását, melynek a Zrínyi Ifjúsági Kör fontos 
építőköve volt. Visszaemlékezett a kezdetekre... 
 
M. Jűhász Mária apáca az ötvénés évék éléjén 
kézdéményézté a Zrínyi Ifjúsági Kört, hogy az 
akkori magyar fiatalok ne csak mulatni jo jjenek o ssze 
Pintér Endré bácsi tánciskolájában, hanem tanulják 
meg o nke pzo ko ri alapon az é réttsé gi tantérv magyar 
tárgyait. A tárgyakat otthon végzett tanárok adták 
elo  he tve genkint, szaba lyos e rettse gi vizsga t is tettu nk 
belo le a kb. 3 e ves ciklus ve ge n. Ezeket a he tve gi 
tala kozo kat a Magyar Ha zban (a belva rosban) 
alkalmankint ma s kűltű résémé nyékkél is tarkí tottűk 
(ta ncmulatsa g, ko rus, felovaso est, szavalo verseny, stb.). 

Ezzel pa rhuzamosan 1959-bén élkézdtém 
csérkészkédni is, 1962-ben o rsvezeto i, 1965-ben 
sege dtiszti, 1971-ben cserke sztiszti ke pesí te st kaptam. 
Mivel szabadido m legnagyobb re sze t erre fordí tottam, 
szinté ném is volt más társaságom, mint ézék a 
magyar származású kortársaim. Több magyar 
la nynak, so t ne ha ny argentinnak is udvaroltam az e vek 
sora n, mí g ve gu l élvéttém Ma rtit félésé gű l. Azt hiszem, 
aze rt jo tt o ssze ko zo ttu nk ez a kapcsolat, mert 
mindkéttén széllémi partnért kéréstünk. Csinos 

lány, jóképű srác mindig volt bővén, dé nékém 
olyan társ kéllétt, aki érdémbén hozzá tűd 
szólni bármihéz, ami gondolatban 
foglalkoztat. Ba r ma r itt szu letett, ma is folye konyan 
besze li az anyanyelve t. Hivata sos pedago gus, 

otthonűnkban mindig a magyar volt a 
hivatalos nyélv (mint na luk is a csala dban), eze rt a 
gyermekeink jo l besze lnek magyarul. Ba r mu szaki 
pa lya ra mentem, irodalmi é rdéklo dé sém Argéntí na ban 
sém szűnt még. Elolvastam mindent, ami érdekelt, 
magyarul, spanyolul vagy angolul egyara nt, nagy 
re szu k benne van kb. 3000 ko tetes ko nyvta runkban. 
Miuta n M. Juha sz Ma ria ke nytelen volt visszate rni 
Magyarorsza gra 1964-bén, hogy egyedül maradt 
beteg e desanyja t gondozza, Lomniczy Jo zsi vétté a t a 
ZIK vézétését. Ekkoriban kezdődött a második-
harmadik, ma r itt szu letett nemzede k bele pe se, 
akiknek ma r nyelvet is kellett taní tani. Mint fiatal 

házasok, kb. 10 évig dolgoztűnk ott tanárként 
ébbén a korszakban, míg a sok gyerek és egyéb 
nehe zse gek miatt ve gu l musza j volt abbahagyni. 
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Ba r kifejezetten argentin bara ti ko ru nk nemigen volt 
soha, van egy ele g terjedelmes e s kedves ismeretse gi 
ko ru nk, akikkel szakmai, vagy egyha zi, vagy egye b 
teve kenyse geink mente n kapcsolatba keru ltu nk, ném 
vagyűnk élvészvé az itténi társadalomban sém. 
Mindnya jan ketto s a llampolga rok vagyunk.  

Péter szerint a nyelvtudás nemcsak a közösség egyik 
o sszetarto ereje, hanem o ria si plusz to ke t jelent az 
ember e lete ben; a szu lo knek nagy felelo sse gu k van a 
magyar nyelv a tada sa ban. „Aki ke so bb akar megtanulni 
egy u j nyelvet (pla ne a magyart!), megizzad bele.” 

Péter vallja, hogy „nyélvébén él a némzét; a 
lesza rmazottak akkor va lnak a ko zo sse g uta npo tla sa va , 
ha a magyar nyelvet tova bb tudjuk nekik adni.” Nagyon 
jo  o tletnek tartja az eddig ma r ke tszer megrendeze sre 
keru lt nyelvta bort, ahol a re sztvevo k reggelto l-estig 
csak magyar szo t hallottak, ahonnan nagy lelkesede ssel 
te rtek haza a gyerekek. A ta bor olyan gyerekeket is 
vonz, akik nem aktí v re szei a ko zo sse g 
mindennapjainak.  

Örvéndétés, hogy láthatóan is több figyélmét fordít 
Magyarország Kormánya ma az Egyénlítőtől délré 
található országokkal való kapcsolataira — „soka ig 
o to dik kere kke nt voltak kezelve ku lpolitikai 
szempontbo l”. Péter szerint az itteni népes magyar 
ko zo sse g sza mos egye b teru leten is lehetne me g 
hasznosabb ta mogato ja Magyarorsza gnak, pe lda ul az 
Argentin-Magyar Ipari e s Kereskedelmi Kamara ban 
rejlo  leheto se geket kihaszna lva.  

Péter szereti a verseket. Megkérdeztem, hogy milyen 
vers jut eszébe, ami a legtalálóbb lehet erre az időszakra: 
„a mai helyzetben a llando an csak a hala lro l van szo , a 
fenyegeto  hala l-fe lelemre hivatkozva za rja k be az 
embereket az otthonaikba. Eze rt csak egy nagyon re gi 

angol verset ide zek.” Azt mondja: „A költő hitt a 
féltámadásban; én is.” 

A hazaszérététtél kapcsolatban az a 
ve leme nyu nk, hogy aki nem szerette 
a szu lo haza ja t ,  amit ba rmi miatt 
ke nytelen volt elhagyni e s itt u j 
e letet kezdeni, az befogado  haza ja t 
sem szereti igaza n.. .  mert a ke t  haza 
szeretete nem za rja ki egyma st, so t 
szorosan o sszefu gg.  

 
“Ha t  ilyen az Ido , mely za logba veszi  

ifju sa gunkat, o ro meinket, mindenu nket, 
de csak korral  e s porral fizet ki 

bennu nket. 
So te t  e s csendes koporso nk me lye n,  

miuta n minden utunkat bebarangoltuk, 
leza rja napjaink to rte nete t;  

de ebbo l  a fo ldbo l , ebbo l  a sí rbo l ,  ebbo l  
a porbo l  

az Ü r majd felemel engem, ebben 
bí zom.” 

 
/Walter Raleigh/  
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VA GA SI-KOVA CS ANNA 

A ZIK ösztöndíjas szémmél 

 

Egy meghato an o sszetarto , inspira lo , ba torí to , befogado  

csapatba cso ppentem – cso ppentu nk a Ko ro si Csoma Sa ndor 

Program o szto ndí jasaike nt a ZIK tana ri kar ko zo sse ge be, amit 

ezu ton is nagyon ko szo nu nk nektek; Alexandra, Anni, Csiki, 

Csini, Judit, Ma rti, Mo ni, Pia! 

Az 1952 o ta mu ko do  he tve gi magyar iskola n a ja rva ny okozta 

kihí va sok sem fogtak ki; a prilis 25 o ta minden szombaton 

kinyitja kapuit az online iskola 8 tanterme, ahol az e rdeklo do , 

ko zel 35 kisdia k magyar nyelv e s irodalom, to rte nelem, 

valamint fo ldrajz o ra kon vehet re szt – koroszta lyto l e s 

nyelvtuda sto l fu ggo en – tova bba  a magyar ne pszoka sokkal, 

ne pta nccal ismerkedhet. Az o nke ntes tana rok a ldozatos 

munka ja a magyar nyelv megszerettete se re, a magyar kultu ra 

e rte keinek a tada sa ra ira nyul.  

Kedvezo  hozade ka is van a ja rva nyhelyzetnek az iskola 

ku ldete se nek szempontja bo l. Online olyan gyermekeket is el 

tudunk e rni, e s integra lni tudjuk a ZIK gyerekek ko zo sse ge be, 

akik messzebb laknak, e s egy a tlagos szombat de lelo tto n nem 

tudna nak re szt venni az Olivosban tartott o ra kon. A karante n 

ideje n egy-ke t kattinta ssal ma r „egyu tt lehetu nk”.  

 

 A KARANTÉN IDEJÉN IS NYITVA A ZRÍNYI 

IFJÚSÁGI KÖR KAPUJA 
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Az online megtartott o ra k kihí va sok ele  a llí tottak kicsiket e s 

nagyokat; miuta n mindenki legyo zte a technika o rdo ge t, e s 

ma r maga e nak e rezte az online oktata si platformot, a 

tana roknak u j taní ta si mo dszereket kellett kidolgozniuk – 

hiszen a gyerekek figyelme nek leko te se – í gy a ta volbo l – 

minden eddigine l nagyobb foku  kreativita st, e s kitarta st 

ige nyel. A dia kok elo tt pedig le a kalappal, hogy a teme rdek 

iskolai elfoglaltsa g, online o ra mellett he tro l he tre minden 

szombaton leu lnek a sza mí to ge p ele , e s aktí van re szt vesznek 

nem csupa n a ZIK tananyag elsaja tí ta sa ban, hanem a 

ko zo sse ge pí te sben is.  

Ko szo net a szu lo knek, hogy ezt leheto ve  teszik, e s motiva lja k 

gyermekeiket a tanula sban; ne lku letek nem menne!  

Szombaton tala lkozunk! Legko zelebb ma jus 30-a n! 

Ju niusban az ala bbiak szerint tala lkozunk: 

 

 

 

 A KARANTÉN IDEJÉN IS NYITVA A ZRÍNYI 

IFJÚSÁGI KÖR KAPUJA 

H K SZ CS P SZ V 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

2020. jú niús 
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Ne viccelj... O voda online? – volt az elso  gondolatom. 

Ba rmilyen hihetetlennek tu nt me g ne ha ny hete, hogy 2

-6 e ves gyerekeknek o vodai foglalkoza sokat tartsak 

online, ez kezd a kicsik e s nagyok he tko znapjainak 

terme szetes re sze ve  va lni. 

Mondanom sem kell, mennyire fontos lenne ilyen pici 

gyerekekne l a bizalom kie pí te se hez, a szeretetteljes 

o vodai le gko r kialakí ta sa hoz, az ismerkede shez, az 

egyu ttmu ko de shez a szeme lyes kapcsolat. Ku lo no sen 

aze rt is, mert sok kisgyerek me g nem nagyon szo lal 

meg magyarul.  

Ehelyett online mutatkoztunk be egyma snak, 

virtua lisan ismerkedu nk, e s e rezzu k jo l magunkat – 

magyarul. A legkisebbekne l anyuka e s apuka 

segí tse ge vel. Mert erro l szo l itt az o voda; a 

ko zo sse gro l. Olyan kapcsolatok kialakí ta sa ro l, ami egy 

e leten a t kí se ri a diszpo ra ban e lo  magyarokat. Olyan 

kapcsolat, ami itt Buenos Airesben ma r az o voda ban 

elkezd bimbo zni, e s kitart a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r 

foglalkoza sain, a cserke szkede sen e s a ne pta nco ra kon 

keresztu l egy e leten a t.  

Eze rt teha t o ria si felelo sse get e rzek abban, hogy ezek 

a pici gyerekek, akiket hetente megkapok egy 

o ra cska ra, mino se gi egyu ttle t kerete ben, figyelmu ket 

leko tve, jo l e rezze k magukat; EGYÜ TT. Lehessen ez 

sza mukra online is egy olyan alkalom, amit va rnak – 

mert la thatja k egyma st –, amit egyu tt e lhetnek a t, 

tapasztalhatnak meg, e s ahol ko zo sen tanulhatnak 

u jabb e s u jabb dolgokat. Ebben igyekszem o ket e s a 

csala djaikat szolga lni.   

O VODA ONLINE?   

     A Ko ro si Csoma Sa ndor Program 

o szto ndí jasa nak gondolatai a ZIK O voda ro l 

VA GA SI-KOVA CS ANNA 
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Ha la Istennek sokan vagyunk a foglalkoza sokon; tí z 

kisgyerek o ssze szokott gyu lni. A ke szu le sben az 

jelenti sza momra a legnagyobb kihí va st, hogy 

egyszerre tudjak megfelelni mind a ke te vesek mind a 

hate vesek ige nyeinek, mind a mondo ka kkal, mind az 

e nekekkel. Amint o sszegyu lu nk, egy mondo ka val 

ko szo ntu nk mindenkit, egyese vel, azta n e nekelu nk, 

mondo ka t tanulunk, ja tszunk. Mindig olyan e neket e s 

mondo ka t va lasztok, amit el tudunk ja tszani, 

mutogatni; fontos, hogy szemle letes legyen. Mindig 

van egy-ke t fejleszto  ja te k, mint pe lda ul a 

hangfelismero  ja te kok. Ezt a gyerekek nagyon e lvezik. 

Fontosnak tartom mego ro kí teni ezeket az alkalmakat, 

hogy a gyerekek visszane zve az o ra ro l ke szu lt video t, a 

szu leikkel is isme telni tudja k a tanultakat. Minden 

alkalomhoz prezenta cio t ke szí tek, ami a ta volbo l segí ti 

azokat a gyerekeket is a foglalkoza s ko vete se ben, a 

mege rte sben, akik me g keve sbe  besze lnek magyarul.  

Bí zunk benne, hogy mielo bb lesz alkalmunk 

szeme lyesen is tala lkozni, addig viszont kreatí van 

kihaszna ljuk az online foglalkoza sokban rejlo  

leheto se geket.  

Mindén hétén szombaton 10:00 órakor ZIK ÓVODA 

a Zoom-on! 
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Hu sve t elo tt, a prilis 9-e n a szorgalmas la nyok ko zo sén 

készítétték híméstojást, hagyományos magyar 

dí szí to  motí vumokkal e s technika kkal, video  

konferencia n keresztu l, ellesve egyma sto l a harisnya k, 

a viasz, a hagymahe j, a lilaka poszta, valamint a „De l-

Amerika ka ve ja nak”, a mate tea nak alternatí v 

felhaszna la si leheto se geit. A lege nyek e fizetse ge rt ja ro  

munka fele t ma r tisztesse gesen le is ro tta k a 

la nyoknak í rt jobbna l jobb karante n-locsolo versekkel. 

A versí ra sbo l to bb la ny is kivette a re sze t, a ko zo s 

internetes tala lkozo n pedig sok nevete st okoztak a 

szellemes rigmusok. A vérsékbo l o sszéa llí ta s ké szű lt. 

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 

KNAPECZ KATA ÉS TÓTH ANDRÁS 

ÖSSZEFOGLALÓJA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ghb6uli9Lzc
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AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 

A pril is 24-e n volt a magyar 

népvisélét napja .  Ez  a lk a lombó l  

rengeteg ke p e rkezett  hozza nk 

eleget te ve az „Egy nap 

ne pviseletben”  felhí va snak. 

Minden koroszta lybo l  e s 

ko zo sse gbo l  kaptunk fe nyke peket 

az itt  lako  magyarokto l .  Igaza n 

szí vet melengeto  o sszea llí ta st 

ke szí thettu nk belo le. Kicsik e s  

nagyok, fiatalok e s ido sek,  aka r 

ege sz csala dok viselte k bu szke n e s 

boldog mosollyal azokat a ruha kat ,  

melyek nemzetu k hagyoma nyaihoz 

ko t ik o ket .  
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AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 
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A Régo s Né pta ncégyű ttésbén is hasonlo  mo don e s 

ce llal folyik tova bb a megkezdett munka. Igyekszu nk 

maxima lisan kihaszna lni azokat az elo nyo ket, 

melyeket a digita lis felu letek ke nyszeru en 

megno vekedett haszna lata rejt sza munkra. I gy most 

nagyobb hangsu lyt kaphatnak e s elo te rbe keru lnek a 

hagyoma nyos ta nce lethez kapcsolo do  ne prajzi 

ismeretek, melyeket sokkal szemle letesebben 

ta rhatunk az egyu ttes ele , mint a pro bateremben 

taní ta s ko zben szo ban elhintett kiege szí to  

informa cio k. Cseppet sem kisebbí tve ezzel a tuda s, 

illetve a tapasztalatok szeme lyes a tada sa nak 

fontossa ga t!  

A ma sik szinte n o ro mteli e s hasznos fejleme ny, hogy 

eza ltal az archí v ta ncfilmek is bekeru ltek e s re szeive  

va ltak a pro ba knak, hiszen egyetlen kattinta ssal a 

re sztvevo k szeme ele  vara zsolhatjuk az 50 e vvel 

ezelo tt, de gyakran aka r me g re gebbi ido kben 

mego ro kí tett mozdulatokat. Mindez egy 

pro bateremben jo val nehezebben volna kivitelezheto , 

e s a pro ba dinamika ja t is ero sen lassí tana . E ke t 

forra snak pedig rendkí vu l nagy hata sa van a 

ta nctanula s folyamataira. Biztos vagyok benne, hogy 

ez hamar meg is fog mutatkozni, amint a megszokott 

ta ncpro ba k elkezdo dhetnek.  

Terme szetesen ez ido  alatt sem maradunk mozga s 

ne lku l. Egye ni e s csoportos video hí va sok alkalma val, 

valamint video felve teleken keresztu l juttatjuk el a 

testu nknek e s lelku nknek most tala n ku lo no sen is 

fontos ta ncot a csoportokhoz. 

 

 

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 
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A buenos airesi 18. sza mű  Barto k Bé la fiű , valamint a 

39. Magyarok Nagyasszonya léány csérkészcsapat 

a kiscsérkészrajjal együtt, a karantén idején is 

folytatja hivata sa t: ifju sa g nevelo , ko zo sse ge pí to  e s 

identita s mego rzo  teve kenyse ge t. Az ismert helyzet 

miatt o k is csak online te rben tala lkozhatnak, amit 

rendszeresen meg is szerveznek az o rsvezeto k e s 

rajvezeto k. 

Az o rsgyu le seket most is pro ba lja k sok ja te kkal mine l 

e lvezetesebbe  tenni, ke zmu vesfeladatokkal, 

mesekucko e pí te ssel stb. 

Az (őrs) vézétők égy közös intérnétés tábortüzét is 

szérvézték, amin más dél-amerikai cserke szcsapatok 

tagjai e s vezeto i is o ro mmel vettek re szt: Brazilia bo l a 

13. Szondi Gyo rgy cserke szcsapat. O tletes video kbo l 

tudhattuk meg, hogy hogyan is to ltik napjaikat a 

fo va rosi fiatal vezeto k.  Mindenkinek nagyon jo l esett a 

ko zo s e nekle s, bizonya ra sok sze p ko zo s emle ket is 

felide zett ez az alkalom a re sztvevo kben.   

 

 

 

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 

 

A ko vetkezo  

ta bortu z  

ju nius 13-a n 

szombaton lesz!  
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A prilis 25-e n pedig egy nagyon o ro mteli e s jelento s 

eseme ny to rte nt: a Zrí nyi Ifjű sa gi Ko r – melynek to bb 

mint 60 e ve feladata a fiatal magyarok nyelvoktata sa, a 

magyar to rte nelem e s kultu ra megismertete se – 

megtartotta fenna lla sa nak, nagy valo szí nu se ggel elso  

online taní ta si napja t. A lelkes tana ri ga rda ho siesen 

vetette bele maga t az online te rben valo  eligazoda s 

u tveszto ibe. Azzal a nemes ce llal, hogy a nemzeti 

o ntudat megmarada sa hoz szu kse ges magyar 

alapmu veltse get tova bb pla nta lja azon csala dok 

fiataljaiban, akik tova bbra is e rte knek e rzik e s 

fontosnak tartja k nemzeti identita sukat, e s nem utolso  

sorban hajlando ak is eze rt ero feszí te seket tenni. 

AZ ELMÚLT HÓNAP ESEMÉNYEI 
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VA GA SI-KOVA CS ANNA 

VERSENYZŐINK BUENOS AIRESBŐL 

Ronan Priscila, az ide n o to dik alkalommal megrendezett 

Mégavérs a Diaszpórában című téhétségkűtató vérsmondó 

vérsényré a kötelező szavalat mellé egy, az évszaknak 

megfelelo  hangulatu  mu vet va lasztott Mo ra Ferencto l; A cinege 

cipo je cí mu  verset. Ame lie Weo res Sa ndorto l adott elo  mu vet.  

Hogy mie rt is fontos a ko lte szet, a versek olvasa sa, a vermonda s 

ebben a bizonytalan, kihí va sokkal teli ido szakban is? A szervezo k 

szavait ide zve: “Az internetnek ko szo nheto en az o ria si 

ta volsa gok ellene re megismerhetju k egyma st e s felfedezhetju k a 

magyar irodalom kiemelkedo  alkota sait. A ko lte szet ugyanis 

o sszeko t e s egy u j ko zo sse get alkot, e lju nk ba rhol is a vila gon. A 

versek ki tudja k fejezni azt, amit e rzu nk s gondolunk, ha saja t 

szavainkkal nem is vagyunk erre ke pesek.” 

A verseny gondolata 2009-ben, a Szolnok Televí zio ban szu letett, 

majd ennek minta ja ra 2016-ban rendezte k meg az elso , 

hata rokat a tí velo  Megavers a Diaszpo ra ban versenyt Szenthe 

Anna, a Magyar Diaszpo ra Tana cs kanadai elno ke nek 

kezdeme nyeze se re. - Ezu ton is ko szo nju k a ldozatos munka ja t! – 

A verseny ce lja e vro l e vre az, hogy a tengerentu li diaszpo ra ban 

e lo  magyar sza rmaza su , a magyar nyelvet besze lo  fiatalok 

ko re ben o szto no zze a sze p magyar besze det, a kultu ra a pola sa t, 

valamint ne pszeru sí tse a magyar ko lto k mu veit. 

Idén 70 fiatal indűlt a vérsényén. Ausztráliából, Kanadából, 

az Amerikai Egyesu lt A llamokbo l e s Argentí na bo l kapott 

pa lya zatokat a zsu ri.  

Argéntínából égyédüliként Priscila béjűtott a vérsény 

döntőjébé! Nagyon büszkék vagyűnk már most Prisciré! A 

do nto ben magyarorsza gi szakmai zsu ri ele  keru l Prisci szavalata.  

 MEGAVERS A DIASZPÓRÁBAN 

https://www.youtube.com/watch?v=hcNHSsn5Muk
https://www.youtube.com/watch?v=APSV861yVb8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=APSV861yVb8&t=4s
https://youtu.be/_D4yvr-z2aY
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    MEGAVERS  

   A DIASZPÓRÁBAN 

Ronan Ame lie: A cinege  

Ronan Priscilla: A cinege 

A Ronan la nyokat megihlette Mo ra Ferenc verse, e s 

lerajzolta k a cinege t, amit a havi versu nk mellett 

megosztunk Hí rlevelu nkben. 
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Ve ge van a nya rnak,  
hu vo s szelek ja rnak,  
nagy ba nata van a  
cinegemada rnak.  

 
Szeretne elmenni,  
o  is u tra kelni.  
De cipo t az a rva  

sehol se tud venni.  
 

Kapkod fu ho z-fa hoz,  
szalad a varga hoz,  
fu zfahegyen lako   

Varju  Varga Pa lhoz.  
 

Azt mondja a varga,  
nem e r o  most arra,  

mert o  most a csizma t  
nagyuraknak varrja.  

 
Darunak, go lya nak,  
a bo lo mbika nak,  

ka r, ka r, ka r, nem ilyen  
aka rki fia nak!  

 
Daru is, go lya is,  
a bo lo mbika is,  
u tra kelt azo ta  

a bu bos banka is.  
 

Csak a cinge nek  
szomoru  az e nek:  
nincsen cipo cske je  
ma ig se szege nynek.  

 
Keresi-kutatja,  

repu l gallyrul gallyra:  
"Kis cipo t, kis cipo t!" -  
egyre csak azt hajtja. 

 MÓRA FERENC: 

A cinégé cipőjé 

A HO NAP VERSE 
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KARANTE N 

PERCEK 

Magyarra fel! 3.  

5x5 perc ja te k 

a szavakkal  

Melyik lo  tud repu lni? 

Melyik to  za rhato ?  

Melyik sa rba rakjuk a gyu mo lcso t? 

Milyen tu  van minden ko nyvben? 

A leglusta bb lo  vagyok. Mi vagyok?  

TALA LO S KE RDE SEK 

Melyik a llat a kakukktoja s? 
Mie rt?   
elefa nt – kutya – ca pa – ege r – tehe n – lo  

csincsilla – ege r – macska – ho rcso g – patka ny     

me h – lepke – kabo ca – ke re sz – szu nyog – nyu l 

zsira f – tigris – ba ra ny – oroszla n – zebra  

kacsa – marha – pulyka – liba – csirke – fa ca n 

mangalica – szu rke marha – racka juh – antilop   

RA TALA LSZ? Elbu jtak  a keres ztnevek a 

mondatokban. 

Csengetett a posta s.  

Kilyukadt a kanna.  

Milyen fe nyesek a csillagok!  

Egy e v alatt sem eszem ilyen sokat.   

 

ALKOSS ILYEN MONDATOKAT MAGADTO L 

a Piroska, Csaba, E va keresztnevekkel!  

Melyik gyu mo lcsre 

gondoltam?  

NRNCS        SZLV  

CSRSZNY      FNY  

SRGDNNY      LM  
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Ma jus elseje jeles nap a ne phagyoma nyban. A ma jusfa 

a llí ta sa nak az ideje. A ma jusfa, a terme szet 

u jja szu lete se nek szimbo luma, az ifju sa g tavaszi 

szoka sainak egyik, Euro pa-szerte elterjedt u nnepi 

forma ja. A ma jusfa persze szerelmi aja nde k is volt! E 

napra virrado ra az ifjak a hajadonok ablaka elo tt, 

leheto leg e szreve tlenu l, zo ld fa t a llí tottak fel, amit egy 

ta volabbi erdo bo l va gtak ki. A ma jusfa k kiva ga sa, 

sza llí ta sa, hajnali feldí szí te se a lege nybanda ko zo s, 

bizalmas feladata volt– igazi csapatmunka. A fa ke rge t 

leha ntotta k, a gait leva gta k, csak a csu csa n hagytak 

meg ne ha nyat, azokra szí nes szalagokat ko to ttek, e s 

mindenfe le aja nde kokat ero sí tettek ra . Pe lda ul bort, 

cukrot, tu kro t, fe su t. Szoka s volt a falu fo tere n is 

ma jusfa t a llí tani, a templom vagy a kocsma elo tt. A 

ma jusfa kat pu nko sd napja n do nto tte k ki, ezt 

kita ncola snak is nevezte k, mert a fa ko ru l ta ncos 

mulatsa got rendeztek. Aki a do nte s elo tt fel tudott 

ma szni a csupasz fato rzso n a felso a gakig az 

lehozhatott onne t maga nak valamit. Ne ha ny helyen 

e ppen pu nko sd napja volt a ma jusfaa llí ta s napja. 

 

MA JÜSI NE PSZOKA SOK 

KNAPECZ KATA E S TO TH ANDRA S 
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A kereszte ny egyha z legnagyobb u nnepe a hu sve t, 

mely mozgo  u nnep, teha t u nneple se nem ko theto  

pontos da tumhoz. Ehhez alkalmazkodik pu nko sd is, 

mely a hu sve tot ko veto  o tvenedik nap. Elo bbi Krisztus 

felta mada sa t, uto bbi a Szentle lek eljo vetele t hirdeti. A 

parasztsa g ko re ben a ma jus 10. e s ju nius 13. ko zo tt 

mozgo  u nnephez kapcsolo do  szoka sok e s hiedelmek 

ko zu l la ssunk ne ha nyat! Pu nko sdi kira lyva laszta s: A 

kira lyt egy e vre va lasztotta k a falu lege nyei ko zu l. 

Lovas u gyesse gi e s ero pro ba k sora n do lt el, hogy ki a 

legra termettebb a cí mre, melyhez a kiva ltsa gok 

mellett a ko zo sse gi e let szerveze se vel ja ro  feladatok is 

kapcsolo dtak. A szoka s re gise ge re e s sze lesko rben 

valo  elterjede se re ko vetkeztethetu nk az ala bbi, a 16. 

sza zad o ta ismert szo la sbo l: „Ro vid, mint a pu nko sdi 

kira lysa g.” Sokfe le va ltozatban e l a la nyok e s a falu 

fiatalsa ga ko re ben a pu nko sdo le s vagy pu nko sdi 

kira lyne ja ra s, mellyel a porta kat ve gig ja rva vagy a 

fo utca kon kapuza ssal vonulva felko szo nto tte k a falut, 

e nekes ta ncos, valamint dramatikus cselekme nyekkel 

kiege szí tve. A pu nko sdi kira lye  a csapat legifjabb 

la nya, akit a ko szo nte s ve gezte vel a no vekede st 

imita lva to bbszo r a magasba emeltek, hogy ezzel 

elo segí tse k a terme szet megu jula sa t, a no ve nyek 

no vekede se t is. Sza mos hiedelem e s szoka s 

kapcsolo dik e napon a ví zhez is: u gy tartotta k, hogy a 

hajnali fu rde s mego vja az embereket a kele sekto l, a 

reggeli harmatnak pedig sze pse gvara zslo  ero t 

tulajdoní tottak.  

Tékintsék még ézt a rövid összéfoglalót a pünkösdi 

szokásokról!  

https://www.youtube.com/watch?v=DHMvfR7ADlg&fbclid=IwAR2IOt5Jemw3V1JTuITRBpBB3_tYP-UeT4wn-a0e9BNBH9xa0c2pI4TbVYM
https://www.youtube.com/watch?v=DHMvfR7ADlg&fbclid=IwAR2IOt5Jemw3V1JTuITRBpBB3_tYP-UeT4wn-a0e9BNBH9xa0c2pI4TbVYM
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LONDONI SZELET 

 

150 gr vaj 

200 gr liszt      

2 toja s sa rga ja 

csipet  so  

1 citrom he ja lereszelve 

2 nagy kana l cukor 

 

Mindezt o sszegyu rjuk, puha te szta lesz belo le, 

azta n kinyu jtjuk, tepsibe rakjuk e s be a su to be 

mí g halva ny sa rga lesz,  kivenni e s bekenni 

barack- vagy szilvalekva rral. 

 

Erre jo n a ko vetkezo : 

 

3 vagy 4 toja s fehe rje t ero s habba  veru nk, azta n 

lassan hozza adunk 10 nagy kana l cukrot e s me g 

beleteszu nk 5 nagy kana l dara lt dio t. 

 

Most u jra vissza a su to be irto  alacsony la nggal 

tova bb su tju k, mí g a teteje kicsit megpirul e s 

keme ny lesz.  

SZISZI MAMA KONYHA JA 
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KÜ RTO SKALA CS—KICSIT MA SKE NT 

 

Hozza valo k: 

60 dkg finomliszt 

1 tea skana l so  

3 evo kana l cukor 

1 toja s 

2 db toja s sa rga ja 

3 dl langyos tej 

6 dkg puha vaj 

3 dkg friss e leszto  

 

To ltele khez: 

3 dl tej 

2 evo kana l cukor 

1 csomag vaní lia s cukor (kb. 1,5 evo kana l) 

2 ru d vaní lia 

2 db toja s sa rga ja 

1 evo kana l liszt  

 

Kí vu lre: 

1 evo kana l fahe j 

8 evo kana l cukor 

2 evo kana l vaj 

KATA & ANDRA S KONYHA JA 

AMIKOR AZ O SZTO NDI JAS  

HAZAI I ZEKRE VA GYIK 
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A tejet meglangyosí tjuk, egy evo kana l cukorral 

e s egy pu pozott evo kana l liszttel elkeverju k, 

majd belemorzsoljuk az e leszto t. 10-15 percig 

hagyjuk, mí g az e leszto  felfut. 

Addig egy ta lba (vagy dagaszto ge p ta lja ba) 

me rju k a to bbi hozza valo t, majd hozza adjuk a 

felfutott e leszto s tejet is. A te szta t alaposan 

kidolgozzuk. Langyos helyen 45-50 percig 

pihentetju k. 

Ko zben elke szí tju k a to ltele ket. Egy la basba     

2 dl tejet o ntu nk, elkeverju k benne a cukrot, a 

vaní lia s cukrot e s a vaní liaru d kikapart 

belseje t, majd felforraljuk. (Ha nincs 

vaní lia scukor e s vaní liaru d, akkor 1 evo kana l 

vaní lia aroma t is lehet haszna lni, ekkor plusz 2 

evo kana l cukor kell a tejbe.) hozza adjuk a 

forro  tejhez.  

KATA & ANDRA S KONYHA JA 

AMIKOR AZ O SZTO NDI JAS  

HAZAI I ZEKRE VA GYIK 
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Egy bo gre ben a megmaradt hideg tejjel a 

toja ssa rga kat e s az apra nke nt hozza adott 

lisztet csomo mentesre keverju k, majd 

folyamatos kevergete ssel hozza adjuk a forro  

tejhez. Lassu  tu zo n su ru re fo zzu k (de nem 

forraljuk fel!), majd hagyjuk kihu lni. 

A megkelt te szta t lisztezett felu letre borí tjuk, 

e s 12 egyenlo  re szre osztjuk. A darabokat 

o vatosan gombo c forma ra igazí tjuk, majd 

egyese vel hosszu  csí kot nyu jtunk belo lu k. Az 

egyik ve ge n az egyharmad re sze t ujjnyi sze les 

csí kokra va gjuk, a ma sik ve ge re pedig 1 

evo kana l to ltele ket teszu nk, majd feltekerju k. 

A megforma zott te szta t su to papí ros tepsire 

fektetju k, egy ruha val letakarjuk, e s a su to  

ko zele ben kb. 45-50 percen keresztu l 

pihentetju k. Ezalatt a su to t elo melegí tju k 180 

fokra.  

KATA & ANDRA S KONYHA JA 

AMIKOR AZ O SZTO NDI JAS  

HAZAI I ZEKRE VA GYIK 
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A megkelt kifliket 20-25 perc alatt su tju k 

pirosra.  

Mí g su lnek, megolvasztunk ke t evo kana l vajat, 

e s elkeveru nk nyolc evo kana l cukrot egy 

evo kana l fahe jjal.  

A kifliket, amint kivesszu k a su to bo l, 

megkenju k olvasztott vajjal, majd 

meghempergetju k a cukros fahe jban. 

(Terme szetesen ma ssal is lehet to lteni, illetve 

megszo rni, ez ma r í zle s ke rde se.) 

KATA & ANDRA S KONYHA JA 

AMIKOR AZ O SZTO NDI JAS  

HAZAI I ZEKRE VA GYIK 
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NEMZETKÖZI FILM 

Időről időré 

angol ví gja te k, 2013.  

Valaha megba nta l ma r valamit a mu ltadbo l? Vagy csak 

elto prengte l ma r azon, hogy mi to rte nt volna, ha a dolgok ma s 

fordulatot vesznek? „Ido ro l ido re” Richard Curtis filmje ezt a 

te ma t ja rja ko ru l, egy sra c szemszo ge bo l, aki 21 e vesen az apja to l 

szerzett tudoma st arro l, hogy a csala dja fe rfi tagjai rendelkeznek 

az ido utaza s ku lo nleges ke pesse ge vel. A fiatal kezdetben 

visszae lt e ku lo no s hatalommal, a m ido vel szembesu lnie kellett 

azzal, hogy a mu lton eszko zo lt minima lis va ltoztata sok milyen 

jelento s hata ssal lehetnek a jelene re.  

 

MAGYAR FILM  

Vili, a véréb   

- A Nemzeti Filmintézet jóvoltából egy kattintással online elérhető, 

megtekinthető.  

magyar rajzfilm, 1989. 

„E lt egyszer Budapesten egy kisfiu , akinek kedvenc szo rakoza sa 

az iskolakeru le s e s a csu zliza s volt. Ez uto bbi szenvede lye t 

csupa n a verebeken e s a macska kon tudta kie lni. Mivel nem volt 

nagy szerencse je a vada szatban, az elszalasztott leheto se geket 

elke pzelte. Egyszer azta n Verbe na, a verebek tu nde re, 

megele gelve, hogy Vili a ve denceit u ldo zi, elhata rozta, hogy 

meglecke zteti a rosszcsontot. Vilit vere bbe  vara zsolta. Etto l 

kezdve a vere b-fiu  sza mtalan, izgalmas kalandot e lt 

a t...”                                                                                       /www.port.hu/ 

 

DENTE AGÜSTINA 

FILMAJÁNLÓ 

AGÜSTINA ELSO  E VES EGYETEMI HALLGATO ; 

VILLAMOSME RNO KNEK TANÜL. SZERETI A FILMEKET, E S 

NAGYON SZORGALMASAN TANÜLJA A MAGYAR NYELVET. E 

ROVAT SZERKESZTE SE IS SEGI TI AGÜSTINA T A MAGYARTÜDA SA 

TO KE LETESI TE SE BEN.  

https://vimeo.com/398567313
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JÜ NIÜS 4. 

TRIANON 100 

A Némzéti O sszétartoza s Napja az 1920-as trianoni 
be keszerzo de s ala í ra sa nak e vfordulo ja ra emle kezo  
nemzeti emle knap. Ju nius 4-e t, az 1920-as trianoni 
be kedikta tum napja t az Orsza ggyu le s a Nemzeti 

O sszetartoza s melletti tanu sa gte telro l szo lo  2010. e vi 
XLV. to rve nyben nyilva ní totta a Nemzeti 

O sszetartoza s Napja va . 
Az Orsza ggyu le s a to rve ny elfogada sa val 

kinyilva ní totta: „a több állam fénnhatósága alá 
vététt magyarság mindén tagja és közösségé részé 

az égységés magyar némzétnék, mélynék 
államhatárok félétti összétartozása valóság, s 
égyúttal a magyarok szémélyés és közösségi 

önazonosságának méghatározó élémé”. A to rve ny a 
be keszerzo de s ala í ra sa nak 90. e vfordulo ja n, 2010. 

ju nius 4-e n le pett hata lyba. 

A to rvé ny préambűlűma í gy szo l: 
"Mi, az Orsza ggyu le s tagjai, azok, akik hiszu nk abban, 
hogy Isten a to rte nelem ura, s azok, akik a to rte nelem 

menete t ma s forra sokbo l igyekszu nk mege rteni, 
haza nke rt e s a magyar nemzet ege sze e rt, az 

Alapto rve nyben ro gzí tett felelo sse gu nk jegye ben, a 
magyarsa g egyik legnagyobb to rte nelmi trage dia ja ra, 
a to rte nelmi Magyarorsza got sze tdarabolo , s a magyar 
nemzetet to bb a llam fennhato sa ga ala  szorí to , 1920. 
ju nius 4-e n ala í rt be kedikta tumra emle kezve, sza mot 

vetve e be kedikta tum a ltal okozott politikai, 
gazdasa gi, jogi e s le lektani proble ma k ma ig tarto  
megoldatlansa ga val, egyara nt tiszteletben tartva a 

magyar nemzet e rdekeit e s ma s nemzetek joga t arra, 
hogy a magyarsa g sza ma ra fontos ke rde sekro l 

ma ske nt gondolkodjanak, atto l a ce lto l vezettetve, 
hogy e cselekedettel hozza ja rulunk a Ka rpa t-

medence ben egyu tt e lo  ne pek e s nemzetek ko lcso no s 
mege rte sen e s egyu ttmu ko de sen alapulo  be ke s 
jo vo je hez, s egyu ttal a XX. sza zad trage dia i a ltal 

sze tdarabolt Euro pa u jraegyesí te se hez, a ko vetkezo  
to rve nyt alkotjuk:" 

KO VETKEZO  

HI RLAPBAN 

TEKINTSE K MEG  

A MAGYARSA GKÜTATO  INTE ZET 

KONFERENCIA JA T  

TRIANON 2020  

http://trianon100.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=mpjkN63AI4c
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JÜHA SZ GYÜLA: TRIANON 

Nem kell besze lni ro la sohasem,  

De mindig, mindig gondoljunk rea .  

Mert nem lehet feledni, nem, soha,  

Amí g magyar lesz e s emle kezet,  

Jog e s igazsa g, becsu let, reme ny,  

Hogy volt neku nk egy orsza gunk e fo ldo n,  

Melyet magyar ero  szerzett vite zu l,  

S magyar szí v e s e sz tartott meg bizony.  

Egy ezer e vnek ve re, ko nnye e s  

Verejte kes munka ja adta meg  

Szent jussunkat e dra ga hagyate khoz. 

E s nem lehet feledni, nem, soha,  

Hogy a mienk volt a kedves Pozsony,  

Hol kira lyokat korona ztak egykor,  

S a legnagyobb magyar hirdette he vvel,  

Nem volt, de lesz me g egyszer Magyarorsza g!  

E s nem lehet feledni, nem, soha,  

Hogy a mienk volt legszebb koszoru ja  

Euro pa nak, a Ka rpa tok e ke,  

E s mienk volt a legszebb ke k szalag,  

Az Adria nak gyo ngyo s pa rtadí sze!  

E s nem lehet feledni, nem, soha,  

Hogy a mienk volt Nagyba nya, ahol  

Ferenczy festett, mestereknek a lma  

Napfe nyes mu veken fo ltu ndo ko lt,  

S ege sz vila gra a rasztott deru t.  

E s nem lehet feledni, nem soha,  

Hogy Va radon egy Ady e nekelt,  

E s holnapot hirdettek magyarok.  

E s nem lehet feledni, nem, soha  

A bo lcso ket e s sí rokat neku nk,  

Magyar bo lcso ket, magyar sí rokat,  

Dicso se g e s gya sz o ro k fe szkeit.  
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Mert ki feledne , hogy Verecke u tja n  

Jo tt e haza ba a honfoglalo  ne p,  

E s ki feledne , hogy erde lyi sí kon  

Tu nt a dicso se g nem mu lo  ege be  

Az ifju  e s szabad Peto fi Sa ndor!  

O  egymaga a diadalmas e let,  

Ü t e s igazsa g csillaga neku nk,  

Ha o t fogod ko vetni gya szban, a rnyban,  

Balsorsban e s ke tse gben, o , magyar,  

A pokol kapuin is gyo zni fogsz,  

S a fo ldo n fo ltala lod ma r a mennyet!  

S tudna d feledni a szelí d Szalonta t,  

Hol Arany Ja nost ringata  a dajka?  

Merne d feledni a kincses Kolozsva rt,  

Hol Corvin Ma tya st ringata  a bo lcso ,  

Bí rna d feledni Kassa szent halottja t?  

S lehet feledni az aradi o skert  

Tizenha rom magasztos a lmodo ja t,  

Kik mind, mind va rnak egy fo lta mada sra? 

Trianon gya szos napja n, magyarok,  

Testve reim, ti szerencse tlen, a tkos,  

Rossz csillagok alatt virrasztva ja ro k,  

O , ne zzetek egyma s szeme be nyí ltan  

S o szinte n, s a nagy, nagy sí r fo lo tt  

Ma fogjatok kezet, s esku djetek  

Ne ma n, csupa n a szí v vere seivel  

S a jo vendo  hite vel egy nagy esku t,  

Mely az o ro k e letre ko telez,  

A munka t e s a ku zde st hirdeti,  

E s elvisz a boldog fo lta mada sra. 
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JÚNIUS 4.  

A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA 

VEGYEN RÉSZT AZ 

ÜNNEPSÉGÜNKÖN ONLINE! 

MINDEN SZOMBATON 

ZIK O RA K! 

10:00 O RA TO L  

ZIK O VODA 

17:30 O RA TO L 

TILINKO  PRO BA 

 

AMENNYIBEN SZI VESEN I RNA/KÜ LDENE CIKKET, 

RECEPTET, VERSET A HI RLEVE LBE, VAGY KE RE SE, 

KE RDE SE LENNE, FORDÜLJON HOZZA M BIZALOMMAL 

AZ ALA BBI CI MEN: ANNAVAGASIKO@GMAIL.COM 

A szerkeszto : Va ga si-Kova cs Anna 

KÉTHETENTE ONLINE ISTENTISZTELET  

ÉCSI GYÖNGYIVEL A ZOOMON! 

KÖVETKEZŐ ALKALOM: 06.07. 

 

A SZENT LA SZLO  

ISKOLA MAGYAR 

O RA IRA ME G TART A 

JELENTKEZE S! 

 

MAGYAR 

TÁNCHÁZ  

JÚNIUS 18-ÁN 

 

CSERKÉSZ 

TÁBORTŰZ 

JÚNIUS 13-ÁN 


