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ÉLCSÉNDÉSÉDÉS
Kedves Olvasok!
Nem tagadom, az utobbi idoben versenyt futottam az idovel.
Á hírlap szerkesztese csupan egy szelete volt a
feladataimnak, es a 2020-as Korosi Csoma Sandor Program
vegehez kozeledve sem hagytak alabb a tennivalok.
Szerettem a hírlappal jaro tervezesi, alkotasi folyamatot.
Remelem, lesz lehetosegem hasonlora a jovoben is. Szamos
vagyott interju az ido vegessege miatt meg nem tudott
megvalosulni, papírra kerulni.
Koszonom, hogy velunk tartottak az elmult honapokban.
Halas
vagyok
szerzotarsaim
alkotokedveert,
az
interjualanyok keszsegessegeert.
Ahogyan most az elcsendesedés meghitt napjai
következnek, úgy a „lap szerkesztőségében” is eloltjuk a
fényeket. Bízom benne, hogy a Rólunk szól lapozgatása
hozott egy kis vilagossagot a karanten idoszakaba. Kívanom,
hogy talaljak meg a modjat annak, hogy tovabb tudjak eltetni
ezt a fenyt, ami kinek kinek mas jelentessel bírhatott az
elmult honapokban — legyen az a magyar nyelvtudás
felelevenítése, egy rég nem ápolt barátság fellendítése, az írás
öröme, a fiatal generációk tehetségében való gyönyörködés...
Kívanok mindannyiuknak aldott, bekes
gyumolcsozo, egeszsegben gazdag uj evet!
Szívelyes udvozlettel,
a Rolunk szol szerkesztoje,
Vagasi-Kovacs Ánna
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unnepeket,

ZOLYOMI KÁTI

Munro. Kora-delutan. Melegem van. Vekony feherszoke
frufrum tapad a homlokomhoz. Mar nem jatszom
tobbet kint a kertben, hanem berohanok. Ápukam
vidaman jelenti: “33”! Igazan ugy szokta mondani, hogy
“hajminchajom”, mert szeret jatszani a szavakkal
(gondolom az en kedvemre), de megjobban szereti a
meleget! Mar reggeltol szol a haz es a kert minden
sarkaban Ápuka kedvenc karacsonyi es magyar zeneje.
Most eppen a cimbalomzene szol. Tudom milyen egy
cimbalom, mert Ápukam megmagyarazta, hogy az az o
kedvenc hangszere! Ma nagyon meleg van, Mama izzad
a konyhaban, a suto eg es az egesz hazban, meg a
kertben is edes illatok vannak. Mez, dio, fahej, kalacs! Á
konyha kozepen porcukor maradek lepi be a nagy
faasztalt. Mintha ho lenne (de en nem tudom milyen a
ho). Kis almakat rajzolok bele a piszkos ujjaimmal.
Ismerem mindezt, es nagyon izgatott vagyok.
Éldontottem, hogy az iden elcsípem a fat díszíto
angyalokat! Talan meg a Jezuskat is sikerul meglatnom!
Á “living” (nappali) mindket ajtaja mar be van zarva, az
ablakok spalettai is. Tudom, hogy nem szabad
bemennunk, mert ha benyitunk, az angyalkak nem
fejezik be a munkajukat.
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Áz iden egy sarga mackot kertem a Jezuskatol. Ápuka
szol, hogy meg “elszalad” valamit vasarolni, es gyorsan
el is tunik. Mama keri, hogy maradjak vele a
konyhaban. Á nagyon meleg konyhaban. Én csak a
hangokat figyelem. Ánnyira figyelek, hogy mar jobban
nem is tehetem. Habar alig, de hallhatom az angyalok
ide-oda surranasat, a színes uveggombok egymashoz
valo utkozeset is! Vajon milyen lesz az iden a
karacsonyfank? Mama!
Kukucskaljunk
be
a
kulcslyukon! És ráncigálom a kötényét, megfogom a
karjanal es huzom magam utan. Mama jokedvuen nevet
es csitít: Cica! Nem szabad megzavarjuk az angyalokat!
Hadd dolgozzanak nyugodtan! Gyere, segíts nekem:
tessék! Itt ez a nedves rongyocska: törüld le vele a
porcukrot az asztalról, és utána több tejszínhabot is kéne
vernünk! Hopp-hopp, rajta! És aranyosan nevet tovább,
míg diszkreten lalalazva, dudolva kíseri a cimbalom
muzsikajat… Hirtelen egy magas, hofeher szarnyu
angyal suhan at a folyoson! Valami nagyon csillogot visz
a kezeben, es mar nincs is ott! Mama! Mama! Lattam az
egyik angyalt! A szobám felé szaladt el! Menjünk utána!
Állok a kis folyoso kozepen, csalodottan. Majdnem!
(gondolom magamban), es megint figyelek: fulemet az
ajtohoz szorítom, meg lelegezni sem merek. Hallom a
motoszkalast! Huncut vihogast is, ajandekpapír
recsegeset, meg egy halk csilingelest is eszreveszek!
Áztan ismet csak Ápuka zenejet hallom. Mama ismetli:
Na, Máli (ez a másik becenevem, de nem tudom mit
jelent), jo ssz mar?

Á Karacsonyt varva megjobban radobbenek, sejtem
mindnyajan, a nagy valosagra. Éddig szamomra
elkepzelhetetlen lett volna egy ilyen Karacsonyt epíteni
fel magamnak, szeretteimnek. Nem almodhatok egy
talalkozassal mar azert sem, mert szejjel vagyunk, a
tavolsagok es a vírusjarvany miatt. Éttol fuggetlenul
megis remennyel varom a Karacsonyt. Égy elet kellett
ahhoz, hogy komplett kepet kapjak a Karacsonnyal valo
lelki es elmeleti kapcsolatomrol. Ámi biztos az az, hogy
mindig
tetszett,
mindig
aterzem,
mindig
megkonnyeztet, elgondolkodtat, feleleveníti a legszebb
de a legerzekenyebb emlekeket is.
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Állítom, hogy az elmult idonkbol taplalkozunk es
tanulunk
ahhoz,
hogy
tovabbszerkeszthessuk
egyenisegunket es eljovendo utunk iranyat. Á regesregen felfedezett csillagaszat hozta magaval az
idobeosztast, a naptart is, es annak hasznalataban
vagyunk bekalitkazva. Neha “állni látszik az idő” de
mindnyajunk szekere szalad, siet, var es remel.
Szerintem a Karacsony az egesz emberiseg e naptar
hatalmas unnepe! Ánnyi szep fogalom fuzodik hozza,
hogy epp azert, szinte perfekt! Teljesen mindegy az,
hogy a szokasok mar osszekeveredtek, vagyis a hitek
dacara, klímak ellenere gazdagok es szegenyek, a
foldon minden letezo etnikum-emberfajta megunnepli
a Karacsonyt, mert magaeva tette az uzenetet, sajat
emblemaival feldíszítette, kivalasztotta melle a
legkedvencebbeket: így kerult Jezus melle a Telapo,
Mikulas, a renszarvasok, a karacsonyfa, a csillagok es
uveggombok, az ajandekharisnyak, a betlehem, nem
beszelve a valtozatos zenei alkotasok es hagyomanyos
polgari es szentenekekrol. Meg mindig csodalkozom
azon, hogy Gaspar, Menyhert es Boldizsar kiralyok nem
a karacsonyfak ala teszik az ajandekokat…
Mindenesetre, a Karacsony nemcsak a kereszteny hit
legfontosabb, melyebb es meghatobb vallasos unnepe,
hanem (es ez nem eppen teves, vagy rossz) a szeretet, a
beke, az elfogadas, a csalad, a talalkozas, az olelesek,
megbocsajtas es vidam nevetesek napja! Sot, egy
fantasztikus vilaghagyomany megtartasa! Zsenialis!
Igluban, a havas hegyekben, a tengerparton, a
szantofold mellett, dzsungelben es sivatagban, szigeten,
fovarosban, kis faluban, a szorvanyban, nagy csaladdal,
kis csaladdal, remete-egyedul, imaval vagy ima nelkul a
December 24-e mindenkiben felebreszt legalabb egy
kozosíto erzest! Ilyen ertelemben is csodas! Talan
keszakarva így kepzelte volna el a Joisten?
Nagyon kedvelem, betartom es orommel tisztelem a
szertartasokat! Éz azt jelenti magyarul, hogy imadok
keszulodni, keszíteni, megvalosítani azt amit
kigondoltam es orokoltem. Á Karacsonnyal is így
vagyok, es valtozatlanul elvezem minden oldalat, az
“egesz csomagot”! Hangulatot teremteni! Á facska
felallítasa es díszítese alatt szol a szep zene, pakolgatok,
porolok, fenyesítek. Minden evben megprobalom
maskepp díszíteni, ugyanis hozzakerul mindig egy uj
dísz is.
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Van amikor tarka, de van amikor csak arany
arnyalatokban, vagy csak ezustben, akar pirosban
tundokol a fa. Van rajta mindig a kincskent megorzott
regi díszekbol is! De szerencsediok, csipkeangyalkak,
faperecek es porcelan harangocskak, csillogo
papírszalak, havat utanzo pelyhek, kis magyar masnik
is. Áhogy helyezgetem oket gondolkodom, emlekeimet
hozom elo, szuleimmel “beszelgetek”.

Legfobbkepp halat adok eddigi eletemert, lanyomert,
fiamert,
szeretett
barataimert,
egeszsegemert,
jokedvemert es elert eredmenyeimert: vagyis a
Karacsonyi keszulodes az ev legszebb maganyos, bekes
pillanatom. Áz iden egy szal huszonot eves fiammal
(mert egy szal majdnem huszonnyolc eves lanyom mar
evek ota Éuropaban el) es egyik legdragabb
baratommal/muveszkollegammal
leszunk (ahogy
szokasunk). Vele meglehetoen, sajnos a tisztelt
tavolsagot betartva, olelesek es puszik nelkul. Áhogy all
a helyzet, lehet meg így lesz jovore is… De minden
lehetot megteszek, hogy az iden is aterzett, nyugodt,
szep, hitben-josagban teljes es nagyon kellemes
December 24-et tudjak osszehozni. Remelem sikerul
lanyommal beszelgetni. Remelem elvezni fogjuk a
kidíszített lakast, remelem finomat tehetek az asztalra,
remelem nem lesz sok tuzijatek, sem tul nagy meleg.

Tavalyi karacsonyi asztalom folott
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Mivel kepzeletunkben az eltelt evet zarja le minden
egyes Szenteste, az iden az ahitat melle tegyunk
atszemlelo gondolatokat is. Voltunk ennel boldogabbak,
gazdagabbak, szegenyebbek, csendesebbek vagy
zajosabbak, szomorubbak. Bunoztunk es helyre
igazítottunk. Most nekem eleg egy sohajtas, es elottem
az osszes eddig atelt Karacsonyom. Nyílvan egyesek
kulonleges
tortenetekkel
maradnak
meg
emlekezetemben…

Á kis harmas csaladunkban evekig atelt hit es szeretet,
valamint az illatok, díszek es szarnysusogasok
hangulata termeszetesen mely nyomot hagytak,
gyokeret novesztettek bennem.

Á hetvenes evek legelejen mar tervbevettem, hogy
kezembe veszem a karacsonyfa díszíteset! Émlekszem
milyen atszellemulve dolgoztam, a fat ez egyszer nem a
kandallo ele, hanem a nagy Szeleczky kalyhara
helyeztem, en is keszítettem ajandekot szuleimnek es a
kis csomagokat gondosan eldugtam az agak koze. Éljott
az ideje es en gyujtottam meg a gyertyakat! Ápukam
elsotetített. Istenien pislogtak a kis feher gyertyak
langjai! Hirtelen huzat tamadt es langralobbant a fa!
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Sosem fogom elfelejteni a ketsegbeesest, a kegyetlen
csalodast! Á fust remes szagat sem! Torulkozot
dobtunk a fara, ez le is zuhant a foldre, Ápukam
kikapkodta az ajandekokat: a csomagolopapír es a
dobozok ugyan elegtek, de az ajandekokat
megmentettuk! Áz uveggombok nagyobb resze eltort, a
díszek kormosak lettek, az arany angyalhajak, a csalad
kis lenyeges díszecskei, mint a nyuszicsalad, a feher
pottyos mirtuszleveles piros gombak, a selyem
angyalkak, es a nagy aranypapír csillagunk mind
elegtek! Furcsan szomoru vacsorank volt ezutan. Nem
enekeltunk, csak egy Miatyankot mondunk el. Á
csupasz facska, mivel mint meg annak idejen
szokasosan igazi, cserepes elo fenyo volt, nyílvan
tulelte. De csak nehany nap utan akasztottunk ra egyket díszt. Éllenben soha tobbet nem tettunk
karacsonyfara ego gyertyat. Á masik szomoru
karacsonyunk a 80-as volt. Áz ev elejen halt meg
Ápukam. Mar a La Lucilai hazban, ahova egyikonk sem
akart atkoltozni. Szoval az elso karacsony az uj
lakasban egy nyomaszto, de szeretetben intim “kettes”
karacsonyunk volt Ányukammal.
1980 karacsonya

Utana egy uj szokasunk kezdodott a Fothy csaladdal.
Minden December 24-en a komplett csapat beallított
hozzank, egyutt enekeltunk-imadkoztunk, ajandekot
adtunk at egymasnak. Kis koccintas utan a vacsora mar
a szuk csaladon belul zajlott le. Vagy tíz evig tartottuk
ezt a kedves megosztast! Ákkor indultam el
vandormuveszkedni, Ányukammal pedig addigra mar
szepen megszoktuk az arvasagunkat is. Viszont 92
szeptembereben, negy honappal Luncsi lanyom
szuletese elott felkoltozott az Istenhez. Halala utan
Nagy felelossegtudattal vettem at a karacsonyi eszme
apolasat es tovabbadasat!
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Éloszor elso, kesobb masodik gyermekemnek is! Veluk
ugyan mas, es irto erdekes karacsonyaink voltak! Mar
csend nelkul ugyan (hosszu tuzijatek es szornyen zajos
pukkangatas az utcakon), de volt ima (ket nyelven is),
enekles, es szuleim hangja meghallgatasa a fagyujtas
utan! Szoval gyerekeim megismerhettek nagyszuleik
hangjat, nem veletlenul a magyarorszagi es erdelyi
rokonoknak Karacsonyra felvett hangszalagrol, ahol az
en gyerekhangom is hallatszik. Á felvetelen magyar
karacsonyi dalok es a Himnusz is szerepelnek. Nagyon
meghato es valoban ertekes szokaskent valt be azota.
Kislanyommal mar szaladtam magassarku cipoben az
angyalok utan itt, a negyedunk foutcajan, lattunk
Mikulast egy hazteton, megkínalhattuk a fa mogott
elbujt Jezuskat dios beiglivel (kislanyom szerint nagyon
is ízlett neki).

Luncsi es Santi díszítik a fankat

Á “madarlatta” pozsonyi ezustharangocska tovabbra is
jelzi nalunk minden December 24-en a Jezus
latogatasat! Vannak akik nem veszik tudtukra, vagy
nincs hituk, de megis abban a tudatban elik at ezt a
napot, hogy az egesz vilagon Karacsony van!
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Á Zolyomiek osregi karacsonyi ezustharangja

Égyik kedvenc Juhasz Gyula versemet osztom meg
veletek: “Karácsony felé”

Szep Tunderorszag tamad fol szívemben
Ilyenkor decemberben.
Á szeretetnek csillagara nezek,
Megszall egy titkos, gyonyoru igezet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel jarom a vilagot,
S amit az elet vagott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek ujra egi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak ketkedo beszedet
Hallok, szomorun nezek,
Á kis Jezuska itt van a kozelben,
Legyunk hat jobbak, s higgyunk renduletlen,
S ne csak így decemberben.

Áz utobbi evek karacsonyainak hangulata

Mama hazassaga utan tanult meg fozni, hogy imadott
Ápukam
finomakat
ehessen!
Á
Zolyomi
Nagymamamucikam (így hívom) regi szakacskonyvebol
tanult, es jol sikerult majdnem minden recept! Negy
nagy rud dios meg makos beiglit sutott!
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Én is segítettem a dio daralassal! Á kavekrem tortahoz
pedig vertem a habot egy csomo ideig. Ézeket kint
csinaltam az udvaron ahol volt egy kis szel, es a nagy
fenyofaink es a tujak arnyeka alatt kellemesebb volt.
Mert nagyon meleg van ma! Mar kezd sotetedni. Mama
mar abroszokat valogat, eloszedi a porcelan keszletet,
meg a szebb evoeszkozeinket, poharainkat. Én szep
rajzos papírszalvetakat hajtogatok es kozben ketten
egyutt elenekeljuk a “mennybol az angyalt”. Ápukam
lemeze mar lejart, es csend van. Hol van Ápuka?
Kerdem. Mindjart itt lesz, mondja Mama nyugtatoan.
Teríteshez minden keszen. Torta a jegszekrenyben, a
beiglik kint az udvari asztalon egy tiszta konyharuha
alatt hulnek. Á sutoben rotyog a vacsorank: sult csirke
lesz, rízzsel. Mama “ramparancsol”, hogy menjek
furodni. Jon velem, segít, gyengeden megmossa a
hajamat es aztan ovatosan kibontja a gubancokat is.
Meleg van. Kis feher szegelyes vilagoskek ruhacskat ad
ram, es felvehetem a feher gombos lakkcipomet hozza!
Rambízza, hogy mar ne menjek ki a kertbe, hanem
babazzak egy kicsit a szobamban. Mama is furdik.
Nagyon jokedve van! Ragyog! Nagyon szep a mamam! Á
legszebb mama a vilagon! Szeretem nezni ot míg festi
az arcat, a szemet, a szajat. Kozben vicces arcokat vag
hozza! Ket nagy karikat tesz a fulebe, es egy
halvanyzold csíkos selyemruhat vesz fel. Ismerem jol
ezt a ruhajat. Á magassarku szandaljat veszi fel. Mama,
felpróbálhatom? Majd később, persze! Válaszolja.
Hirtelen Ápukam toppan be a konyhaajton! Érdekes,
csak egy kis zacsko van a kezeben, meg egy
cigarettacsomag. Mindegy, gondolom. Most Ápuka
megy zuhanyozni. Sietek! Nemsokara jo n a Jezuska!
Mondja. Kihasznalom es megint hallgatozom a bezart
ajtonal. Teljes csend van. Semmit sem hallok. Nagyon
izgulok. Mamam a konyhaban, Ápukam a furdoszobaban. Dobog a szívem, de megis: bekukucskalok a
kulcslyukon. Teljesen sotet van odabenn. És ha nem jon
a Jezuska? Én egeszen jol viselkedtem. Nem szidtak
sokszor az iden. Nagyon varom a sarga mackomat!
Ápuka szolal meg mogottem: Te kis hohanyo (így hívott
sokszor, de nem tudom mit jelent ez a szo): gyere
velem, együnk egy darabka sajtot! Nem látom Mamát
sehol. Hirtelen hallom! Harangoznak! Sokszor! Nagyon
dobog a szívem!
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Ápuka megfogja a kezemet es elindulunk a living fele:
en nyithatom ki az ajtot! Ragyog minden! Hatalmas
karacsonyfa all a kandallo elott! Sok pici feher gyertya
eg az again! Áz angyalok aranyhajai is latszanak rajtuk!
Biztos a nagy sietesben megbotlottak a faban! Piros,
ezust, zold meg aranyszínu uveggombok csillognak!
Piros szalagokbol masnik vannak minden gomb mellett.
Á fa alatt csomagokat latok. Áz egyik csomag oriasi! Míg
csodalom a fat, Mama jelenik meg az ajtoban (milyen
furcsa, nagyon liheg, mintha szaladt volna) es ugyesen
rendelkezik: Apuka, tegye fel a zenet e s imadkozzunk
együtt! Hárman állunk a fa előtt, Ápuka és Mama fogják
kezeimet, Ápukae reszket egy kicsit, Mama pedig azt
hiszem sír… Én egy kicsit elsietem az imat. Nagyon
izgatott vagyok. Ápuka es Mama atolelik egymast.
Állnak csendben es nem eresztik el kezeimet. Ápuka
olbe vesz, kicsit nehezen mert mar nehez vagyok! Nagy
vagyok! Most harman olelkezunk! Na, Cica, mehetsz!
Mondja Mama. Á mackot keresem! Á csomagokon
cedulak vannak, de meg nem tudok jol olvasni! Ápuka
segít: ez a tied! Átveszem a csomagot, ki is bontom: egy
selymes, sargaszoru, fekete gombszemu macko! Olelem
es sírok en is! Nezd Mali, mondja Mama: azon is a te
neved van! Azon a nagyon? Kérdem. Csodálkozom.
Szakítok a papíron. Áztan mereszebben tepek is belole!
Égy nagy, szurke, fenyes, uj bicikli! Ket kiskerek is van
hozza, hogy konnyebben tanulhassak! Ko szo no m
szépen Jézuska! Mondom hangosan, és míg a
mackommal felmaszunk a biciklire, felszememmel
latom Ápukat es Mamat mogottem. Árcuk mosolyat
latom. Boldog vagyok. Ápuka megszolal: Mamcsi (így is
hívta), megterítunk?

Mamammal a fank elott
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Á sarga mackoval az uj szurke biciklin.
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GONDOLÁTOK Á MÁGYÁR NYÉLVROL
BÉNÉDÉK ZSUZSI

KÉK, SÁRGÁ, PIROS, FÉHÉR,
ZOLD...
Melyik a kedvenc színed? Szín… Színek… Mennyi

eletet adnak. Mennyire mas a mindennapunk, ha
színes. Mennyire más minden amikor kék az ég,
sut a nap, sarga napsugar simogat minket, es nem a
szurkeseg vesz korul.

Milyen csodas, amikor

szivarvanyt latunk, azt a sokszínu felkort az egen:

piros, narancssarga, sarga, zold, vilagos kek, sotet kek,
lila, … csodas színek. Mult nap azon gondolkoztam,
mennyi kifejezes van magyarul ezzel a szoval, hogy
szín.
Ha valami színes, az nem csak annyit jelent, hogy sok

színe van, hanem azt, hogy valtozatos, elmenyekben
gazdag, hangulatban dus valami. Sokfeleseget fejez ki.
Á sok szín az tenyleg vidamít, jo kedvet, energiat ad,
hat nem? Á sok szín egy uj szot kepez: sokszínu. Ámi
eppen

azt

mondhatjuk,

jelenti,

hogy

hogy

valtozatos.

cserkeszbalunk

Peldaul

sokszínu

es

színvonalas volt. Színvonalas. Remek kifejezes. Magas
színvonalon allo. De mi a színvonal? Valaminek a felso
szintje, síkja. Ámi fent van, es amit latok, annak színei
vannak. Latom színeit. Áz remek.

Á szín az egy igazan feltuno jelenseg, felfigyelek ra,
jelenlete fontos, hathatos. Milyen jo az a kifejezes,
hogy A kiraly színe elott, tehat kozvetlen kozelrol,
szemtol szembe. A helyszínen. Ott, ahol az esemenyek
tortennek.
És ha azt mondjuk, hogy Semmi szín alatt? Éz annyit
jelent, hogy semmikeppen sem, ez egy nagyon kemeny
tagadas. Mert ha a színek alatt sem vagyok hajlando
valamire, a színek, amelyek olyan hihtetetlenek, akkor
aztan semmikeppen sem. Áztan azt is mondjuk A

tenger felszíne fölött.
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Hiszen a felso vízretegnek mas színe van. Éz is logikus.
De van egy ennel erdekesebb kifejezesunk is. Á

ruhanak van színe es visszaja. Melyik a ruha színe?
Ámelyik szep színes, hasznalatkor a ruha kívulre,
felulre kerulo oldala. Hat persze, az elo, eros színu
oldalarol van szo, mas nem is lehet. Ugye színes a
magyar nyelv? De meg mennyire! Hogyan fejezzuk ki

magyarul azt, hogy valami semmi szennyezo anyagot
nem tartalmaz, valami teljesen tiszta, kizarolag a
szoban forgo anyagot tartalmazza? Ruhaja színtiszta
selyemből van. Színtiszta magyar. Csak magyar vér
van benne.

Vagy atvitt ertelemben Amit mond, az

színtiszta hazugság.
De

beszelhetunk

a

színhazrol,

színdarabrol,

színpadról, színészekről is. Színpadon való előadás.
Színes, valtozatos, elmenydus pillanat. Milyen jol
beleillik az a szo, hogy szín. Milyen színesen írja korul

a helyzetet. Milyen mas nyelv veszi bele ezekbe a
kifejezesekbe azt a szot, hogy szín?
De letezik olyasmi is, hogy színleg jobban van, ami
annyit jelent, hogy latszolag jobban van.

Mert a

színeket latom, eszreveszem. És vajon mit jelent az az
ige, hogy színlel? Éz nem eppen egy jo dolog. Éz annyit
jelent, hogy ugy tesz mintha, színt mutat bar igazaban
szurke… Masok megtevesztese vegett ugy tesz, mintha
valamit cselekedne, de nem! Baratsagot színlel.
Vigyazz, mert ez nem jo!
És milyen a ketszínu ember? Csak gondolkozz. Ha ket
színed van, ket kulonbozo dolgot mutatsz. Szereted is
meg nem is, haragszol is meg nem is, mosolyogsz is
meg nem is. Tehat nem vagy oszinte, ket arcod van,
ket színed van. Nem jo ketszínunek lenni, legyenek
elveid, légy színtiszta magad, és hű az elveidhez,
gerinces ember.
Nos, ha azt mondom Színet se lassam! Éz annyit jelent,
hogy azt az illetot latni se akarom, kozelembe ne
jojjon. Á színe, az a kulseje, amit legeloszor latok meg.
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Tehat nyomat sem akarom latni. Milyen festmenyi ez
a nyelv.

Mert tudjuk milyen szín a fekete, de ha

nagyon fekete, azt mondjuk koromfekete. És ha
nagyon feher akkor hofeher. Éz így egymagaban egy
szín.

Nagyon feher, színtiszta feher. Áranysarga.

Narancssarga.

Rozsdabarna.

Rozsdavoros.

Veres,

veres, voros. Piros, pirkadat, parazs.
Színes a mi anyanyelvunk! Színes a mi Buenos Áires-i
magyar kozossegunk! Sokszínu! Igy egybeírva!

Ma ezt a verset szeretném megosztani veletek:
Reményik Sándor: A szőnyeg visszája
Ketsegbe esem sokszor en is
Á vilagon es magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Orulten alkotott s vakon.
De aztan balzsamkent megenyhít
Égy draga Testver halk szava,
Ki, míg itt jart, fold angyala volt,
S most mar a mennynek angyala:

,,Á vilag Isten-szotte szonyeg,
Mi csak visszajat latjuk itt,
És neha - legszebb perceinkben Á színebol is - - valamit."
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BÉNÉDÉK LÁSZLONÉ MICSINÁY MÁRIÁ

Zrínyi Ifjúsági Kör
Nyelvcsiszoló tanfolyam anyagából

FÉNYÉSITSUK Á NYÉLVÉT, HOGY
NÉ ROZSDÁSODJON MÉG MÁGYÁR
NYÉLVTUDÁSUNK

Á Zrínyi Ifju sagi Ko rben 2010 o ta havonta
egyszer nyelvcsiszolo tanfolyamot tartok
azok sza ma ra, akik fontosnak tartja k
a polni, e s csiszolni a magyar anyanyelvet.
Ide n ma r a 11. e vet kezdtu k volna, de
ko zbejo tt a koronaví rus.
Itt közlünk a már leadott anyagból, amit
minden hónapban ki fogunk egészíteni.

Szópiramis
Ha a meghatározásokra helyesen vála szolunk mindig egy betűvel hosszabb szót
kapunk megfejtésül. A piramis tetején tehát
egy egybetűs szó, a talpán egy ötbetűs szó
áll.
1) Á to bbes sza m jele
Valaminek az elo ide zo je, indí te k
Sza mos, rengeteg
Fo ldet forgatok
Nem mi
2) Á tme ro jele a geometria ban
Juttat re giesen
Terejedre
Menyasszonyod
Gyo gyfu rdo je ro l nevezetes Heves
megyei telepu le s
3) Á C-du r zenei hagsor ma sodik hangja
Rendelkeze sre bocsa t
Hosszu ka s u lo alkalmatossa g
Lassanke nt egyre kisebb lesz
Ége sz felu lete vel szorosan e rintkezik
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Nem ember
Esperente nyelven leírt “e” betűs állatneveket kell
kitalálni.
1) Kegyetlen melegben s szelekben melyek
perzselnek,
emberekkel
s
egyebekkel
megterhelten menetel heteket egy messze
helyre, melyben eledellel s nedvvel megtelve
ereje teljes lehet.
2) Seregekben
legelve
rengeteg
gyepet,
cserjeleveleket megesznek, melyek helyett
nemegyszer gyep sem terem meg. Nemzete
gyermeke egy mese ezermestere: Mekk Élek.
3) É kedves egyedek fellegekbe rendezve
repkednek ereszekbe s fedett helyekre.
Legyekkel etetve gyerekeket nevelnek, de
telet sejtve felkeredednek, s melegebb
helyekre mennek.
4) Hegyekben, fenyvesekben
Rengeteg eledelt szeret, de
nemegyszer
ezer
meg
bekebelez. Felhergelve s
nem egy embert megsebzett.

lelheted meg.
szederre lelve
ezer
szemet
felegyenesedve

5) Szervezete kezdetben fejletlenebb, teste
hengeres,
melybe
rengeteg
levelet
kebelezhet be ezzel kellemetlen helyzetet
teremtve egyes kertekben. Felelevenedve
teste lezserebb lesz, s kellemes nedveket
keresve repked gyepek erdeje felett.
6) É testes szervezetet tengerekben lelheted
meg. Jellegzetes feje teteje, mert e helyen
egy kerek szelep leledz, mely egy szerv s
ezen lehelve egyet e megtermett egyed
rengeteg tengercseppet permetez szerte.
Dadogva
Olyan szavak szerepelnek a feladatban, amelyek
ugyanabból a két szótagból állnak, tehát úgy ejtjük őket,
mintha dadognánk. Pl. figyelmeztetés: nono
1) kislanyok kedvenc jateka
2) kisebb sebesules gyereknyelven
3) csecsemogondozo
4) edesanya megszolítasa
5) kiscsirke becezo elnevezese
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VÁGÁSI-KOVÁCS ÁNNÁ

SZÁBO ÉVÁVÁL BÉSZÉLGÉTTÉM
Á poharat mindig felig teli latja. Á folyamatos testi,
szellemi, lelki fejlodesen munkalkodva elkepesztoen
sokretu; amibe belekezd azt sikerre viszi. Legyen az
sport, kozossegi munka, kulturalis tevekenyseg,
gyerekneveles... Hajtja a tenni akaras. Tiszteletre
melto, ahogyan kitarto, kovetkezetes, bator, fegyelmezett, hívo eletvitellel megtolti a mindennapjait
tartalommal. 53 eve el szeretetteljes hazassagban, 3
gyermek edesanyja, hatszoros nagymama. Á mai napig
is nem egy felelosseggel jaro pozíciot tolt be egyhazi,
kulturalis es sportszervezetekben. Élvezi az eletet.
Szabo Évat kerdeztem csaladrol, karrierrol.
Ápam Dobosi Szabo Laszlo 1907-ben szuletett
Ácsadon, Kozep-Magyarorszagon. Mivel az o edesapja
Ferenc Jozsef gardajaba tartozott, sokat koltozott a
csalad. Harman voltak testverek, a katonai
athelyezesek miatt mind mashol szulettek. Édesapam
kesobb Budapestre koltozott, ott muszaki es
epíteszmernok diplomat kapott a Magyar kiralyi Jozsef
nador Muszaki es Gazdasagtudomanyi Égyetemen.
Marton testverevel ok epítettek Ferihegy I-et es II-t.
Mivel a Horthy idoben az apam magas tisztseget
toltott be a kozigazgatasban, nem tuntettek fel a nevet
epítojekent. Fiatal epíteszmernokokkent híresek
kezdtek lenni, sok díjat kaptak, majd jott a haboru... 57
hadkorhazat emelt fel a haboru alatt.
Áz en anyam Tachler Gizella svab csaladbol
szarmazott,
Budapesten
szuletett
1915-ben.
Fiatalkoraban mar színeszno volt, Max Reinhardttal
tanult – azokban az idokben Nemetorszagban o volt a
legnagyobb színesz es színhazi rendezo –, nagyon
fiatalon tobb filmben jatszott Pager Ántallal (Tilos a
szerelem, Égy nap a vilag), Hajmassy Miklossal es
Vaszary Piroskaval (Boldogga teszlek), valamint Javor
Pallal es Murati Lilivel (Keso). Tahy Ánna Mariakent
valt ismertte. Fiatal volt, mikor meghazasodott
apammal, es jott a haboru.
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Ápam mernokkent belepett a hadseregbe. Á haboru
alatt elkuldtek korhazakat csinalni egeszen
Sztalingradba. Ámikor lezartak Budapestet az oroszok
az utolso vonattal meg ki tudtak szokni Stuttgartba.
Ékkor anyam mar allapotos volt Ániko testveremmel.
Stuttgartban a megelhetesert apam festeni kezdett.
Szamos portreja kozul az egyik Wass Álbertrol keszult.
Kezdett híresse valni, amikor elkezdtek rebesgetni a
harmadik vilaghaboru kozeledtet. Remenykedtek
abban, hogy visszaterhetnek Magyarorszagra, azonban
Horty emberekent erre nem volt lehetoseguk. Nehez
idoket eltek. Kreisbachban, Bajororszagban szulettem.
Észak-amerikai fogolytaborba kerultek Wass Álberttel,
akivel olyan jo baratsagot kotottek, hogy mind Ániko
testveremnek, mind nekem a keresztapam lett. Milyen
furcsa az elet, Nagy Balazs keresztelt ez ido tajt azon a
hegyes videken, aki utana lelkeszkent szolgalt itt a
buenos aires-i magyar Reformatus Égyhazban.

Szabo Ániko keresztelo dokumentuma

Á fogolytaborban apam csokoladeert, ennivaloert, egy
kis joletert portrekat csinalt az amerikai katonai
vezetokrol. Ányam ismet allapotos volt. Á taborbol a
kijaras nem volt engedelyezett. Ápam nagyon jol
beszelt angolul, nemetul, gorogul, latinul es
megismerkedett a tabor parancsnokaval, aki
megengedte, hogy eszrevetlenul elhagyjuk a tabort.
Franciaorszagba mentunk, ahol a Voroskereszten
kereszul politikai menedekjogot kertunk.
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nemet utazasi dokuemntumok

Á Marseilleíbol indulo Florida hajon kuldtek minket
Árgentínaba. Wass Álbertekkel Marseille-ben valt el az
utunk, apammal meg ezutan evekig leveleztek.
1948. december 31-en erkeztunk Árgentínaba sok-sok
magyarral. Peldaul Kalpakianek is velunk erkeztek.
Dobosi Szabo Marton nagybatyam egy olasz lagerbol
erkezett; akkor mar egy eve, hogy Árgentínaban volt.
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Felelosseget vallalva ertunk nehany nap mulva mar
eljohettunk a migrans hotelbol. Ápam a Clarin ujsag
politikai karikaturistajakent tudott elhelyezkedni.
Ázokban az idokben a nagyon jo fenykepeszek es
festok keresettek voltak. Ányamnak pedig egybol
adtak szerepeket az itteni magyar színhazban, hiszen
Hajmassy akkor mar Buenos Áiresben volt.
Illusztris emberkent az apam rogton belepett a magyar
kulturalis eletbe. 1950-ben a Nemzeti Szepmuveszeti
Muzeumban ( Museo Nacional de Bellas Ártes)
kiallítas szervezeset ajanlottak neki, ami nem valosult
meg, mert nem volt hajlando belepni a peronista
partba. Kicsi voltam, de emlekszem a szavaira; o
Magyarorszagon belepett egy partba, de soha tobbet
nem akar belepni egy partba sem. Á csaladjara
gondolva nem akarta meg egyszer kitenni magat
annak,
hogy
politikai
hovatartozas
miatt
ellehetetlenítsek. Ékkorra mar festokent olyan ismert
volt, hogy szemelyesen Éva Peronrol is portret
keszíthetett – ennek bevetelebol aztan egy evig tudott
jol elni a csalad –. Á nagysikeru kep Peron elnok
bukasaval 1955-ben eltunt. Sajnalatosan anyam 1950.
januarjaban meghalt egy balesetben. Ittmaradtunk
harom lany ot, negy es egy evesen a papaval. Ékkor en
a nagybatyamhoz kerultem, a hugomnak pedig a
szulootthonban Kutasyek lattak gondjat, hogy apamrol
ezzel kicsit levegyek a terhet. Papi ekkor kiallítasokat
kezdett csinalni Mar del Platan, Provinciaban, a Galeria
Mullerben... Juniusban egy holgy, aki a magyar
ujsagbol ertesult Tahy Ánna Maria halalarol,
bekopogott apamhoz, felajanlva segítseget a gyerekek
ellatasaban, a haztartas vezeteseben. O volt Zsuzsa, aki
halalaig, 1999-ig, velunk maradt. Á mostohamamank, a
szívmamank volt, hiszen o nevelt fel bennunket.
Otthon csak magyarul es nemetul beszeltunk.
Spanyolul az iskolaban tanultunk meg. Á papammal
tanultam meg magyarul írni, olvasni. Nem volt szabad
elfelejteni a magyart. Ápam a magyar reformatus
egyhaz aktív tagja, valamint a Mindszenty Ákademia
egyik szervezoje volt. Áz eloadasokra mindig mentunk
vele a magyar kozpontba. Á Bajtarsi Kozosseg tagja
volt, az altala keszített zaszlot muzeum orzi.
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Éntre Ríos kormanyzojanak az Él Diario de Parana
tulajdonosanak, Árturo Étcheveherenek a diamante-i
hazaban eltunk Peron leveresenek idoszakaban
mintegy nyolc honapig. Izgalmas eletunk volt itt
Árgentínaban.
Á Sebok csaladdal baratsagot kotve apam eletebe
ismet visszatert az epíteszet. Tanar lett a Mar del Plata
-i Égyetemen. Reformatus letere puspokok kertek tole
epíteszeti tanacsot, így epített templomot, oltarakat...
Á testvereim, Ániko es Ánnamaria epíteszmernokok.
Ániko ismert naiv festo. Én jogot kezdtem tanulni.
Ferjhez mentem, majd elkezdtek jonni a gyerekek.
Dolgozni akartam, nem akartam azok koze a nok koze
tartozni, akiket a ferjuk eltart. Ézt meg a
mostohaanyank veste a fejunkbe; nem szabad a ferfitol
fuggni. Á kozepiskola befejezesevel egybol munkaba is
alltam, 17 eves koromban. Nepessegnyilvantartassal
kezdtem foglalkozni a kulfoldiekkel foglalkozo
osztalyon – hihetetlen, hogy a sajat dokumentumaimat
akkor en selejteztem.
1965-ben kezdtem a Fiatalkoruak Bírosagan dolgozni,
ott ismertem meg a ferjemet. Ugyanazon az emeleten
dolgoztunk, es egyik nap a lepcson felfele menet
elkezdtunk a magyarokrol beszelgetni. Ázt mondta,
hogy nagyon fajtak neki az ’56-os esemenyek, es ott
volt azon az esten, amikor fel akartak gyujtani a
Buenos Áires-i orosz nagykovetseget, es a szulei
vallaltak egy magyar gyerek befogadasat. Áz en
csaladom is befogadott egy fiatalt, Érdodi Joskat. Igy
kezdodott az ismerkedesunk, es ket evre ra
osszehazasodtunk. Harom gyermekunk van.
Égeszen 2001-ig a bírosagon dolgoztam.

Éva 53 eve el hazassagban ferjevel, Jorge Puricellivel
Gyermekeik: Marton, Cili, es Miklos

23

1993-ban Pater Domonkos felhívott, megkert hogy
lepjek be a Mindszentynumba. Á reformatus vallasom
nem jelentett szamara akadalyt, azt ertekelte, hogy mit
tudok itt csinalni a magyarokert. Sok even keresztul
dolgoztam a Mindszentynumban, amíg a Reformatus
Égyhazba is hívtak. Most az Árgetínai Magyar
Reformatus Égyhaz titkara vagyok. 1999-ben Émody
Csaba behívott az ÁMISZ-ba. Mindig nagyon erdekelt,
hogy ezt a sok intezmenyt hogyan lehet osszefogni.
2007-tol 12 evig voltam az ÁMISZ elnoke. Nagyon
elveztem a munkat, Magyarorszaggal valo kapcsolatok
kiepíteset, fenntartasat.

1985-ben a nagyfiam beiratott egy loveszkurzusra.
1986-ban elkezdtem a sportloveszetet; 1989-ben
argentin bajnok lettem, 1990-ben del-amerikai bajnok.
Á panamerikai jatekokon 1995-ben harmadikok
lettunk csapatban. Rio de Janeiroban, 2006-ban
fejeztem be a sport karrieremet a panamerikai
bajnoksaggal. Nemzetkozi bíro vagyok a loveszetben.
Éz a sport megtanít sok dolgot egyszerre hasznalni. Á
bírosagon imadtak a rendorok; amikor panamerikai
ermet nyertem megjelent az ujsagban, hogy ott
dolgozom. Kozben 1993-ban tagkent beleptem Tiro
Federal Árgentino-ba. 1995-ben alelnok lettem, majd
1999-ben beleptem az Árgentin Loveszsport
Szovetsegbe, es ott is alelnok voltam.

Chileben a del-amerikai versenyen
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1995-ben a panamerikai jatekokon, bronzermet nyertek (10m legpisztoly)

2005-ben Kanadaban, master aranyermet nyert (10m legpisztoly)

2010-ben bírokent Rio de Janeiroban

2012-ben díjat kapott az Árgentin Olimpiai Bizottsagtol
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Tehat dolgoztam a Reformatus Égyhazban, a
Mindszentynumban,
az
ÁMISZ-ban,
a
sportszovetsegben, sportoltam es a csaladomat is
ellattam. Ázt hiszem a loveszet segített ebben, hogy
mindent egyszerre tudtam csinalni. Á bírosagon
gepeltem, neztem az ugyvedet, es kozben hallgattam a
bunost, es kozben szolt a telefon, fogtam a telefont, es
kerdeztem. Ha az ember mindent automatikusan
csinal, akkor jol sikerul. Ha az ember az egyik
reszfeladaton gondolkodik, akkor nem tud masra
gondolni. Ha a szemed, az ujjad, a labad, a lelegzesed
ossze tudod hangolni
es a gondolataidat
lecsendesíteni, automatikus lesz minden, es nem kell
gondolkodni.
Nem szeretem a dolgokat felbehagyni. Á cselekves
folyamata tesz boldogga. Ha valamit elkezdek, akkor
jol kell megcsinalni, nem csak ugy befejezni.
Ámikor elkezdtem a loveszetet 39 evesen, akkor
elkezdtem nagyon sokat tanulni, edzettem a testet, az
elmet, a lelket. Á trenerek a 16-18 evesekkel
foglalkoznak... de a vegen olyan jol csinaltam, hogy
engem kuldtek versenyekre. Á fejem mindig segített
ebben. Voltak ketsegeim, hogy hogyan fogok ennyi
idosen elkezdeni egy sportot, szegyelltem magam. De a
ferjem lelkesített engem azt mondta, hogy csinald
ameddig tudod, de csinald. Mindig azt mondta, hogy
menjek nyugodtan. Meghívtak az olimpiara keszulo
sportolok edzeseire, lehetoseget kapva arra, hogy
versenyezzek az olimpiara jutasert. Érrol lemondtam,
hiszen ekkor mar nagyon sok munkam volt a
masodfoku bírosagon. Á munkam nagyon fontos volt.
2000-ben kuldtek nyugdíjba.
Ézutan a magyar kozosseget beleptettem az Éuropa
Klubba, aminek most a titkara vagyok.

Éva atveszi az Éuropai Klub elnokseget
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2017-ben a Tiro Federal Buenos Áires elnokenek
valasztottak, ami a legregibb lovo klub, es tele van
ferfival. Itt nagyon sokat kellett harcolnom, hogy
bebizonyítsam, egy no is be tudja tolteni ezt a
szerepet. Benne vagyok az Árgentin Olimpiai Bizottsag
noi szakbizottsagaban (Comision de Mujer en el
Deporte).

2018-ban a Tiro Federal Árgentino de Buenos Áires unnepel

Van egy mondas: „Sokat akar a szarka, de nem bírja a
farka.” Tudom, hogy sok dologban tobbet is
csinalhattam volna, ha nem lettem volna elfoglalva
annyi dologgal. De azt is tudom, hogy vannak olyan
helyzetek az eletben, amikor nehez azt mondani, hogy
ezt nem akarom. Nekem minden tetszik. Megszabom
magamnak, hogy ennyit tudok, ennyit nem tudok. De
kiprobaltam, hiszen hogy lehet azt mondani hogy nem,
ha nem probalod ki?
Áz apam mindig azt mondta, tanulni kell. Tanulni kell,
hogy valami legyel. Vele tanultunk latinul, festeni,
klasszikus muzsikat, színdarabokat... a 15 eves
fiammal filozofiat tanult. Á fiam ma 51 eves, es errol
beszel, hogy a nagypapajaval mit tanult.
Á haboru, a szegenyseg, a semmi rokonsag, anyam
halala... mit csinal beloled? Vagy semmit, vagy egy
olyan talpraesett embert, hogy minden ellenere elore
kell menjel.

27

Mind a harman ilyenek vagyunk. Torekvoek vagyunk,
dolgozunk, semmit nem adtunk fel. Valamit gondolom
a genekben hordozunk.
1992-ben mentem Magyarorszagra eloszor. Ákkor
ertettem meg, hogy ki vagyok. Értettem az utcai
feliratokat, megismertem a csaladot, azokat a helyeket,
ahol a szuleim es Zsuzsi setaltak, eltek. Ugy ereztem,
oda tartozom. Égesz eletemben ugy ereztem, hogy egy
palantat athoztak, es betettek a foldbe. Hova tartozol?
Ki vagy? Mindenki mondta, hogy megyek a
nagypapahoz... nekem nincsen nagypapam, nekem
12.000 kilometerre van a nagypapam. Á nagybacsim is
koran meghalt. Nem erzem magam argentinnek. Áz
eletemet itt csinaltam, imadom Árgentínat, ez az
orszagom. Itt meg tudtam csinalni egy csomo dolgot,
amit
nem
tudom,
hogy
Magyarorszagon
megcsinalhattam volna. Ki tudja hogy eltem volna?
Orulok, hogy hova jutottam. Élegedetten nezek hatra,
hogy mi mindent csinaltam, mert volt bennem ero, es
harcossag, hogy elore tudok menni, nem hagyom el
magam.

Puricelline Szabo Évanak
Magyarorszag koztarsasagi
elnoke 2007-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést,
majd 2018-ban a Magyar
Érdemrend Tisztikeresztje
kituntetest adomanyozta. 2019ben munkaja elismereseul
magkapta Magyarorszag
miniszterelnoketol a Kallos
Zoltán Külhoni Magyarságért
Díjat.
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KÉRÉKÉS CÉCILIÁVÁL
BÉSZÉLGÉTTÉM

Bator, kreatív no, vonzza a fejlodni akaras, es ez
sokszor azt vonja maga utan, hogy az ismeretlenben
kell bizonyítania, megallnia a helyet. Éz a folyamatos
kockazatvallalas az, ami miatt fiatal kora ellenere is
rengeteg tapasztalatot szerzett mar. Hatarozott
elkepzelese van a munkajat illetoen, megingathatatlan
az ertekítelete, tiszteli es elfogadja az embereket.
Oszinte, nyitott lelek, talan ezert is imadjak annyira a
gyerekek, es erzi annyira jol magat a hivatasaban —
ovonokent a gyerekek kozott. Megfordult mar a
fejeben, hogy Magyarorszagra koltozzon. Hivatasrol,
gyereknevelesrol, az eleterol beszelgettem Cilivel.
Milyen emlékeid vannak az óvodáról?
Vannak emlekeim a magyar ovodarol es a spanyol
ovodarol is. Á spanyol ovibol megmaradt, amikor az
ovono megengedte a szabad jatekot. Émlekszem egy
kicsi hazra konyhaval, a jelmezekre, a konyvtar reszre,
a epítojatekokra. Imadtam feloltozni, ezert itt az
ovodamban ennek a resznek nagy helyet szenteltem.
Nem ereztem tehernek a Zrínyi Kor hetvegi
foglalkozasait, a cserkeszetet, a Regost; beleno ttem. Á
magyar ovoda nem ott volt a Szent Laszloban, mint
most, hanem Letti neninek, Zaha Álexandra
anyukajanak a hazaban. Á garazsnal volt kialakítva az
ovoda. Letti neninek van egy oriasi kertje. 2019-ig ott
is laktam 4 evet a padlas reszen. Áz ovodai emlekeim
nagyon klasszak. Voltak kakasok, oriasi nagy kert.
Szuper jo emlekeim vannak. Á cserkeszet mar a
cserkeszhazban volt jo kozossegben. Marci batyam a
barati korevel, akivel o jart anno oviba, cserkeszetre...
most egyutt viszik a gyerekeiket az oviba, nagyon jol
egyuttmukodnek, imadjak egymast. Átadjak a
hagyomanyokat a kovetkezo generacionak; az
ertekeket, a nyelvet, a magyar kultura szeretetet.
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Én is a mai napig tartom a kapcsolatot az akkori
baratnoimmel, de nem beszelunk egymas kozott
magyarul, csak akkor, ha vannak korulottunk
gyerekek. Olyan furcsa, ha van a tarsasagban egy
gyerek, akkor hozza magyarul beszelunk; ez velunk
maradt, minket is így neveltek. Otthon magyarul
beszeltunk, csitteltek, ha spanyolul beszeltunk.
Raadasul a szuleimmel a Zaha csaladdal, a Zombory
csaladdal, ket-harom masik csaladdal meg minden
nyaron Cordobaba mentunk egy het nyaralasra. Ott is
magyar mese volt minden ejszaka, szoval a magyar
kultura es hangulat allandoan korulvett.
Milyen út vezetett a óvónő hivatásodhoz?
Miutan leerettsegiztem Balassi osztondíjaskent egy
evet toltottem Magyarorszagon, majd mikor
visszajottem befejeztem az ovonokepzot, es utana a
nyakamba vettem Del-Ámerikat. Éz volt az egyik nagy
almom, hogy egy hatizsakkal bejarjam Del-Ámerikat.
Ot evet utaztam – 2007-ben indultam el es 2012
decembereben erkeztem vissza –; bejartam Bolíviat,
Perut, Kolumbiat, Venezuelat, Kozep-Ámerikat es
Mexikot. Égyedul mentem, de sosem voltam egyedul,
mert sokmindenki utazgat, így csatlakoztam
masokhoz. Életre szolo baratsagok is kottettek. 2000
dollarral indultam el – ami akkor nagy penz volt –,
annyit gyujtogettem ossze. Bolíviaban pincerkent
dolgoztam. Áz elso ev vegere ertem Kolumbiaba, de
addigra elfogyott az osszes penzem. Olyan turistakkal
utaztam, akik beosztottak a penzuket, keveset
koltottek. Ok kik voltak leginkabb? Á kezmuvesek. Ok
megtanítottak
kotni.
Csinaltam
nyaklancokat,
karkotoket, fulbevalokat kovekkel kombinalva.
Peruban mar elkezdtem eladni a termekeimet. Ámikor
kezmuves termekeket adtam el, azokat is alularaztam,
ugyanugy, mint ahogyan kesobb az ovodai
foglalkozasaim arat sem tudtam megfeleloen
megkerni. Ákkor meg nem letezett mobiltelefon. Á
mamam nagyon aggodott ertem. Most, amikor a
szocialis erzekenysegem mar nagyobb, jobban ertem
es latom a vilagot, kezdem erteni miert is...
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Áztan ugy ereztem ot ev utan, hogy valasztas elott
allok. Tudtam, hogy nem kezmuveskent szeretnem
folytatni az eletemet. Ázonban mindenhol, ahol voltak
gyerekek en voltam Tía Cili. Vittem ide-oda a
gyerekeket. És jott a felismeres; persze, nekem ez az
utam. Kolumbiaban is dolgoztam mar gyerkekkel.
Ámit nagyon elveztem. Éldontottem, hogy vissza
akarok menni az orszagomba, hogy abban
helyezkedjem el, amit tanultam. 2013-ban kezdtem
privat ovodaban dolgozni, es 2015-ben vallaltam a ZIK
ovit, amikor foallast is valtottam; egy montessori
ovodaban kezdtem dolgozni. Visszagondolva hasznos
lett volna, ha az utazasaim alkalmaval felfedezem a
kulonbozo kulturaspecifikus pedagogiai modszereket
is.
Milyen volt a váltás a Montessori óvodába?
Állami ovoda volt, az onkormanyzat pilot projektje.
Meg akartak nezni, hogy bevalik-e a montessori
pedagogia. Áz allami ovodaba altalaban nagyon nehez
a bejutas. Égy burokratikus folyamaton kell az
embernek atesnie; egy listarol hívjak mindig a
rangidosoket, akinek a profilja megfelel azzal, amit
keresnek. Nagy szerencse is kell hozza, hogy
betolthesse valaki az allast. Limitalt a helyek szama,
sokan onnan mennek nyugdíjba. Szerencses voltam,
mivel egy kurzuson felfigyelt ram az ovoda igazgatoja,
rogton joban lettunk, es kihagyhattam a burokatikus
eljarast. Égy olyan oviban dolgoztam, ami egesz
eletemen at kitartott volna. Onnan mehettem volna
nyugdíjba. Fix fizetes minden honapban, nincsen
benne a vallalkozasok rizikoja. De ott sem voltam
nagyon boldog. Pont akkor kerultem oda
asszisztenskent, amikor pont a koncepciovaltas
folyamataban volt az ovoda. Nagy remenyekkel
kezdtem ott a munkat, mivel meg friss volt szamomra
a kurzuson tanultak es idealizaltam a montessori
modszert. Ugy gondoltam, hogy ez a letezo legjobb.
Ugy ereztem, hogy a legtobb ovono nem a montessori
pedagogia iranti elkotelezodesbol dolgozott ott,
hanem mert onkormanyzati ovodakent vonzottak oket
a kedvezo feltetelek.
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Tudod, amikor a valtozas nem valos, nem belulrol jon,
akkor a modszer alkalmazasa csak a latszatra
szorítkozik. Peldaul az egyik montessori alapelv az,
hogy a gyerek szabadon megalaszthatja milyen
tevekenyseggel szeretne idot tolteni, itt megis
koteleztek oket feladatokra. Éngem ez nagyon
megrazott. Áz ovoda igazgatoja mindig mondta, hogy
tobb Cilire lenne szuksegunk. Élkeserít a sok
negativitas, az a hozzaallas, hogy csak az
elkerulhetetlenul szukseges minimumot csinaljuk.
Sokakkal talalkoztam, akik nem erzik hivatasuknak ezt
a munkat. Én nagyon erzem, hogy nekem ez a
mindenem; gyermekekkel foglalkozni.
Hogyan indítottad be a magánóvodát?
Á cserkeszhazban indítottam a sajat ovit 2017-ben.
Ámikor elkezdtem a Magnoliat (Cili maganovodaja – a
szerkeszto) 2017-ben, az elso evben csak
reszmunkaidoben maradtam mar ott, majd 2018-ban
kileptem felelemmel a szívemben, hiszem egy olyan
allast hagytam ott, amirol minden oktato almodik.
Hoztam egy dontest, amit nem mondhatok, hogy
megbantam, mert ugy gondolom, hogy minden
dontesnek megvannak a maga kovetkezmenyei, es
mindenbol tanulunk. Á sajat ovodam egyre csak
novekedett, de a foallas mellett nem tudtam teljes
energiamat a vallalkozasba fektetni. 2018-ban mar 40
csalad gyermekeivel foglalkoztam a Magnoliaban, hat
lany dolgozott nekem, harom delelott, harom delutan.
Ugy erzem, nem alltam keszen sajat vallalkozasket
koordinalni az ovodat, a munkatarsakat, akik nekem
dolgoznak. Tudom, hogy en hogy szeretek a
gyerekekkel dolgozni. Ákik velem dolgoznak
megfigyelhetik a munkamat, atvehetnek belole
dolgokat, de ha a modszerem nem belulrol jon
szamukra, akkor nem igazi az elkotelezodes. Én ahova
megyek tudok a gyerekekkel banni, barhol, barmikor.
Ézt szeretem, es ezt tudom jol csinalni. 2018-ra amiatt,
hogy nem csupan a gyerekekkel kellett mar
foglalkoznom, hanem a vallalkozas vezetesevel is, ugy
emlekszem vissza, hogy ez volt a legrosszabb ev.
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Mindenki azt mondta, hogy az almom beteljesult, így
nem kellene panaszkodnom. De amikor latod, hogy
amit a legjobban elvezel nem tudod csinalni, mert
neked mast kell csinalni, azt nehezen viseltem. Ázt kell
hogy mondjam, az igazgato szerep nem nekem valo,
ugy ereztem, hogy en nem letezem; este keson ertem
haza, es reggel mar en voltam az elso. Nagyon faraszto
volt, es ehhez jott hozza szombatonkent a Zrínyi Kor
ovijanak vezetese. Á Zrínyi Kort az elso evekben
nagyon elveztem, hiszem mellette privat ovodakban
dolgoztam, ahol nem engedtek meg azt a szabadsagot,
mint a Zrínyiben. Ugy dolgoztam, ahogyan azt en
szerettem. Áz alternatív pedagogiakat kiprobalhattam.
2019-ben mar pont ezert csak 14 csaladot vallaltam.
Minden evben kevesebb csaladdal kezdem a
foglalkozasokat, de ev vegere nem engedem, hogy 14nel tobb legyen. Énnyit bírok. Ámikor a nagynenem,
Trixi segített az operatív reszeben az nagyon jo volt.
Senki nem keszített fel arra, hogy milyen is lesz egy
vallalkozas. De sokan keresnek, volt magnoliasok a
mai napig is, mert a sajat ovodajuk nyujtotta
foglalkozasokkal nem elegedettek. Tudjak, hogy itt
mas a mentalitas. Reszemrol nagyon sok ido, energia,
ha jol akarom csinalni. Ámibol meg latszik, hogy a
menedzsment resze a munkanak nem nekem valo,
hogy soha nem tudtam jol eladni magam. Áz ovodak
dragak, de a Magnolia nagyon olcso. Nehez ugy emelni
az arakat, hogy kozben bizalmi kapcsolatban vagyok a
csaladokkal.

Mesélsz kicsit azokról a pedagógiai elvekről, amit a
magadénak érzel? Mitől más a te ovid, mint a többi?
Általaban az ovono donti el, hogy mit, mikor, hol,
hogyan csinal a gyermek. Serkenti, hogy a lassu
csinalja gyorsabban, es a gyors, energikus gyereket
pedig megkeri, hogy varja meg a tobbieket. Szoval egy
ovono egy pici kis teremben elore tervezve eldonti,
hogy a 20-30 fos gyerekcsoport mit csinaljon.
Lehetetlen, hogy ennyi gyerek ugyanazt, ugyanabban a
pillanatban akarja megtanulni. Éz nekem nem tetszett.
Áz oviban en voltam a pelda a kollegaim kozott, akik
ezert kineztek.
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Ok minden evben ugyanazt csinaltak a gyerekekkel.
Ézzel nem ertettem egyet, hiszen az adott
gyerekcsoport mas mint az elozo evi. Nem tunt fel
nekik? De oket nem erdekelte. Csak ki akartak pipalni
a kotelezo feladatot; tervezes es ertekeles
feladatteljesítesben gondolkodtak, nem feltetlenul a
gyerekek javara, hozzajuk igazítva a foglalkozasokat.
Teljesen mindegy volt nekik, hogy a gyerekek elvezik
vagy sem a feladatokat. Csak a tantervi eloírasnak
megfeleloen, rugalmatlanul dogoztak, nem a gyerekek
szuksegleteihez, igenyeihez igazodva. Utasítasokkal
tartanak rendet; Ulj le! Maradj nyugton! Maradj
csondben! Minden pentekre elment a hangom. Nem
kiabaltam, hogy felkeltsem a figyelmuket; enekeltem
egyet, vagy elovettem egy babot... Lattam, hogy a
gyerekeket is frusztalja, hogy annyian vannak egy kicsi
teremben, ami nem a legjobb terepe az onkifejezesnek.
Pedig a gyerekeknel ez a normalis viselkedes. Zavart,
hogy ilyen letszamnal nem tudtam mindegyikojuket
oly modon kíserni, ahogyan arra nekik szukseguk
lenne. Nem szerettem latni azt sem, ahogyan nehany
kollegam dolgozott a gyerekekkel. Ámikor jott egy
szulo akkor csak a szepet es a jot mutattak. Áz
igazgatok szerettek engem, peldakent allítottak be, de
en sok energiat fektettem a foglalkozasok
elokeszítesebe. Éreztem, hogy az innovatív otleteim
miatt kineznek. Nem nezem le a tobbi kollegat, de a
fokusz naluk mashol van. Ámi a legjobban bantott;
latni, hogy ilyen kornyezetben a gyerekek nem tudnak
termeszetesen letezni, megelve szemelyiseguket.
Frusztraltak voltak.
Ézek a tapasztalasok arra sarkaltak, hogy elkezdjek
kutatni mas modszerek utan. Égy dokumentumfilmre
bukkantam (la educacion prohibida), ami felnyitotta a
szememet, osztonzott. Megcsinaltam a Montessori
kurzust. De az sem volt eleg. Noha egy csomo minden
tetszett belole, nagyon strukturaltnak ereztem. Én
szabadabbra engednem a gyerekek kívancsisaganak
kiteljesedeset, ami a fejlodesukhoz elengedhetetlen
lenne.
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Rabukkantam az „educacion viva”-ra (elo oktatas), ami
arra osztonoz, hogy a gyereket megfigyeljuk,
megismerjuk eloíteletektol mentesen ertekeljuk. Á
gyerekkel valo foglalkozas soran kolcsonosen hatunk
egymasra. Áhogyan Maria Montessori mondja
„barmely felnott kozbelepes akadaly lehet a gyerek
szamara”. Áz ovodai terek altalaban nem a gyermek
perspektívajat figyelembe veve vannak kialakítva.
Mindannyiunknak, a gyerekeknek is mar van belso
bolcsesseguk; mindannyian tudjuk minek a
megtanulasara, milyen keszsegek elsajatítasara van
szuksegunk, gyakorlassal, probalkozassal fel tudjuk
epíteni az ahhoz vezeto cselekvesi folyamatot; ki
tudjuk talalni. Nincsen szukseg arra, hogy az ovono
megmondja, hogy ma a hangyakrol tanuljunk. Lehet,
hogy a gyerek a bolygokrol szeretne tobbet megtudni,
vagy az erdekli, hogy hogyan novekszik egy noveny.
Ézert kínalok az ovodamban egy olyan teret, ami soksok erdeklodesi teruletu gyereknek szol. Igy meg
tudjuk mi is figyelni, mi erdekli igazan. Ha egy gyerek
elhalad tobbszor a muveszeti reszen, de soha nem fog
meg egy papírt, egy ecsetet, a festeket, az azert van,
mert nem erdekli. De ha szeret jelmezekbe oltozni,
színeszkedni, az valo neki. Segítunk, hogy ebben
kiteljesedjen. Hiszen mindannyiunk tehetseges
valamiben. Mindig megfigyelem a gyereket, es tisztelve
ot avatkozom be, ha arra szuksege van, vagy ha
szukseges. Ákkor tudja a gyerek az ovodaban
szabadnak erezni magat, ha a szabalyok le vannak
fektetve; mit szabad es mit nem, de kell alternatívat
adni. “Itt nem lehet szaladgalni, vagy kiabalni, de ha
ahhoz lenne kedved, akkor ki lehet menni a kertbe.”
Vagy, „barmilyen jatekot, eszkozt hasznalhatsz a
teremben, de ha befejezted a jatekot, a helyere kell
rakni, hogy mas is tudja hasznalni”. Éz elegendo, es az
eletre nevel. Égeszseges, koherens szokasok
kialakítasan keresztul kíserem a gyerekek fejlodeset.
És a legfontosabb, hogy mi vagyunk a peldak. Sok
ovono mast kepvisel a szulok, es megint mast a
gyerekek elott. Konzekvensnek kell lenni.
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Nem kongruensek; „itt nem lehet kiabalni” mondjak, es
ok maguk is kiabalnak. Ábban sem hiszek, hogy a
gyerek minden cselekedetet agyon kell dicserni. Ázzal
csak arra tanítjuk, hogy a felnott elismereset,
jovahagyasat kell kivívnia a cselekedeteivel. “Nezd Cili,
csinaltam ezt a rajzot, tetszik?” “Wow, latom, hogy
hasznaltad a kek színt, a piros színt, itt mit rajzoltal?”
Nem minosítem hanem ertekelem amit csinal. Ha
elesik egy gyerek nem felkapni kell es azt mondani,
hogy nem tortent semmi, hanem mennyivel masabb
az, hogy ohh elestel, hogy erzed magad, jol vagy? Soksok pedagogiai modszert tanulmanyoztam, es
mindegyikbol kiveszem azt, ami nekem tetszik, amivel
egyet tudok erteni. Folyamatosan kepzem magam.
Ovonokent olyan foglalkozasokat kellene tartani, olyan
kornyezetben, ami elosegíti, hogy a gyerekeknek
legyen onbizalmuk es legyenek biztosak magukban.
Sokan vannak abban a cipoben, hogy iranyítottan,
nyomasra minden allomasat vegigjarjak az oktatasi
rendszernek, es amikor a szabad valasztas jon arrol,
hogy mit akarnak tanulni, el vannak bizonytalanodva...
„nem tudom mit tanuljak”… „nem tudom mi az en
utam”…
Éz
kisgyermekkortol
kovetkezetes,
szeretetteljes, kereteket ado nevelessel megelozheto.
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ÁMI KILÉNC HONÁPBÁ BÉLÉFÉRT
KOROSI CSOMÁ SÁNDOR PROGRÁM

Megtiszteltetes volt egy ilyen valtozatos, sokszínu,
nepes koloniaban szolgalatot teljesíteni. Áz Árgentínai
Magyar Intezmenyek Szovetsege ernyoszervezethez
delegalva valtozatos beosztasom reven egyreszt
minden korcsoportot elerhettem a munkammal,
masreszt mikro es makro szinten – egyenek,
szervezetek, intezmenyek szintjen is lehetosegem volt
megismerni a diaszporat.
Ovodas, valamint iskolas koru – 2-16 eves –
gyerekektol kezdve a fiatal felnott korosztalyon at a
felnottekig foglalkoztam a magyar kozosseg tagjaival,
szemelyesen, csoportos foglalkozasok kereteben,
intezmenyi sziten, valamint hatarokon atívelo
osztondíjas projektek kereteben.
Feladataim nagy reszet a Zrínyi Ifjusagi Kor adta, es a
sajat magam altal kezdemenyezett feladatok tobbsege
is ide volt kotheto; a csaladok, a gyerekek igenyei
inspiraltak. Itt az ovodat es ket nyelvi csoportot
vezettem. Áz online oktatas, noha nem a
legmegfelelobb
terepe
a
gyerekekkel
valo
foglalkozasnak, iden lehetove tette, hogy valoban a
magyar nyelv hasznalatan legyen a hangsuly. Áz
ovodasok minden eddiginel tobb mondokat, eneket
tanultak ebben az evben. Áz iskola uj vezetessel nyitja
ki jovore a kapuit, es mivel iden rengeteg gyereket
vonzott az online oktatas – volt tanítvanyom
Barilochebol, Neuquenbol, Montevideobol... –, a
vezetoseg be szeretne epíteni az online oktatast a
kínalataba, nem lemondva azokrol a diakokrol, akik
nem tudnak minden szombaton Olivosba autozni.
Oktatokent jovore is szamítanak ram a tanari karban;
Latin-Ámerika egyetlen intezmenyesult hetvegi
magyar iskolajaban, ami mar csaknem 70 eve mukodik
– ez nagy megtiszteltetes.
Udíto volt foglalkozni a gyerekekkel a magyar iskola
falain kívül is.
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Celom volt bevonni oket a Magyarorszagrol a
diaszpora fiataljainak kínalt projektekbe. Soha nem
fogom
feledni,
hogy
Ronan
Priscila
magantanítvanyom, akivel heteken at keszultunk a
’MegaVers a diaszporaban’ versenyre, elhozta az elso
helyet. Éz is igazolja, hogy szukseg van a
tehetséggondozásra.
Nagy
büszkeség, hogy
Valentin Irina tanítványom, aki a magyar várakat
tanulmanyozta, olyan szepet alkotott a Rakoczi
Szovetseg rajzpalyazatara, hogy a Szovetseg es az M1
Ma reggel címu musora is lathatosagot biztosított a
munek.

Nagyon halasak a Korosi Csoma Sandor Programnak a
magántanítványok.
Óriási
ajándék,
hogy
lehetoseguk van a magyar nyelv ingyen tanulasara.
Ázokkal, akikkel mar marciusban kezdtem a munkat
szep eredmenyeket ertunk el – ezt a nagyszulok
igazoljak.
Áz AMISZ is valtozatos munkakkal latott el; mint a
Hosok Napja megemlekezes videojanak osszeallítasa,
fordítasi feladatok, ÁMISZ gyulesen valo reszvetel, az
oktober 23-ai megemlekezesen valo asszisztencia a
Plaza Hungrían. Mind a hosok napi, mind a junius 4-ei
megemlekezesen versmondassal is reszt vettem.
Áugusztus 20-ara ket gyerekcsoportot keszítettem fel
a szereplesre. Áz oktober 23-ai online megemlekezest
a helyiek batorítasara en szerveztem, fogtam ossze. Áz
osztondíjas tarsaimmal nagyon szep musorral
ajandekoztuk meg
a
latin-amerikai
magyar
kozossegeket, melyben egyedulallo modon nem
csupan az osztondíjasok, de a kozosseg szamos tagja is
reszt vett Árgentínatol Venezuelaig. Meg a Mexikoban
elo magyarok is hozzajarultak a musor teljessegehez.
Mentorom, Paal Magdolna es a Mindszentynum
Kulturalis Kozpont javaslatara szerkesztek hírlapot,
melynek a Rolunk szol nevet adtam. A Buenos Aires-i
magyar közösség hírlapja. Á visszajelzésekből
kitunik, hogy ehes volt egy ilyen lapra a kozosseg,
hiszen 2014 ota nem volt lehetoseg ilyen
kozossegepíto olvasnivalot forgatni.
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Ébben ertesultunk egymas kozossegepíto munkajarol,
es adtunk hírt magukrol, buszkelkedhettunk
tevekenysegeinkkel az otthon, Magyarorszagon
maradt, vagy Buenos Áiresbol mar elvandorolt magyar
ismerosoknek, csaladtagoknak. Tovabba tobben
jeleztek, hogy ez altal van lehetoseguk a magyar nyelv
gyakorlasara. Sokan igenyelnek a folytatast. Á Rolunk
szol hírlap szerkesztese reven intenzívebb kapcsolatba
kerultem olyan szervezetekkel is, akikkel mindennapi
munkam soran – kulonosen karanten idejen – nem
talalkoztam volna, es olyan magyar leszarmazottakkal,
akik egyik szervezetnek sem aktív tagjai.

Áz Argentínai Katolikus Magyarok Szovetsege,
Mindszentynum megkért
a
mindenszentek
unnepe,
halottak
napja
alkalmabol
musor
osszeallítasara, kivitelezesere. November 1-jen,
rendhagyo modon, online musor kereteben mintegy
20 csalad szeretteinek emleke elott tisztelegtunk,
akiket a Mindszentynum kozossege sajat halottjanak
tekint. É video bovíteset tervezik a kovetkezo evek
megemlekezeseire.
Á Szent Laszlo Iskolaban heti negy orat tartottam 5-10
fos csoportok szamara. Novemberben, azok a
gyerekek, akik aprilistol nyolc honapon at, heti
rendszeresseggel reszt vettek a magyarorakon, vizsgat
tettek. Sok kicsi eleteben ez volt az elso nagyobb
iskolai megmerettetes. Iden eloszor errol oklevelet is
kaptak. Havonta vettek reszt projektekben, melyek
mind a magyar kultura megismereset szolgaltak. Á
szulok halasak a Korosi Csoma Sandor Program altal
nyujtott lehetosegert. Sokan ugy elik meg, hogy ez
ablakot nyitott a gyerekeknek a vilag felfedezesere.
Á program soran mind az Árgentínai Magyar
Reformatus
es
Évangelikus
Égyhazkozosseg
vezetoivel, tagjaival is jo kapcsolatot apoltam.
Á kotelezo karanten elrendelese elott volt meg
lehetosegem a konyvtarban is szolgalatot teljesíteni.
Á kozosseg tagjainak jobb megismeresevel,
megertesevel az igenyeikhez igazodo programokat
tudtunk szervezni.
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Ilyen volt a ZIK anyukak reszere tartott online
teadélután, valamint a fiatal felnőtteknek egy-egy
tema kore, heti rendszeresseggel, osztondíjas
tarsaimmal, Kataval es Ándrassal szervezett tarsalgasi
klub.
Áz osztondíjas egyuttmukodes is kiemelkedoen jo volt;
szamíthattunk egymasra, bevontuk egymast a
programjainkba. Igy lehettem tarsszervezoje a magyar
tudomany napjara szervezett eloadasnak, így szulettek
az online megemlekezesek, így jutottak el a Rolunk
szol altal az osztondíjastarsaim írasai is a magyar
kozossegekhez.

Á program soran a nagykovetseggel is folyamatos volt
az egyuttmukodes.
Halas vagyok a Miniszterelnokseg Nemzetpolitikai
Államtitkarsaganak a lehetosegert, hogy bizalmat
szavaztak nekem, azert, hogy a Pirityine Szabo Judit
foosztalyvezeto asszony altal iranyított koordinatorok,
Bori es Gabor hathatos munkaja nyoman vegig
tamogatva, biztonsagban erezhettuk magunkat. Á
nyugodt, kreatív, eredmenyes munkavegzeshez
megteremtettek szamunkra a hatteret, ami hozzajarult
ahhoz, hogy egy elegedett, a Programra a jovoben is
szamíto kozosseget tudjunk osztondíjastarsaimmal
Buenos Áiresben hagyni.
Koszonom mentoromnak, Paal Magdolnanak, valamint
mentorhelyettesemnek, Redl Isabel Ána-nak a
folyamatos egyuttmukodest.
Koszonom
a beszamolomban említett minden
szervezet vezetoinek, tagjainak, a tanaroknak, a
szuloknek es a diakoknak a munkamhoz valo nyitott,
tamogato hozzaallasukat. Nelkuluk, nelkuletek egy
fent említett projekt sem tudott volna megvalosulni.
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SZÉKÁSY MIKLOS

Á LÉGSIKÉRÉSÉBB MÁGYÁR
SPORTÁG:
A magyar asztalitenisz fénykora

Ha egy atlag magyar sportot ismero szemelyt
megkerdeznenk melyik a legsikeresebb magyar
sportag valoszínuleg a legtobben a kardvívasra
gondolnanak, esetleg a vizipolora vagy az uszasra.
Valoban ha az olimpiaszok es a vb-k erdemenyeit
vesszuk figyelembe a magyar kardvívas sok ezust es
bronzermen kívul 14 olimpiai egyeni aranyermet
(Fuchs Jeno 1908 es 1912, Posta Sandor 1924,
Tersztyanszky Odon 1928, Piller Gyorgy 1932, Kabos
Éndre 1936, Gerevich Áladar 1948, Kovacs Pal 1952,
Karpati Rudolf 1956 es 1960, Pezsa Tibor 1964, Szabo
Bence 1992, Szilagyi Áron 2012 es 2016) es 10 csapat
aranyermet szerzett (1908, 1912, 1928, 1932, 1936,
1948, 1952, 1956, 1960 es 1988). Ézenkívul az osszes
vb-n 25 kardvívo aranyerem szuletett (12 egyeni, 13
csapat). Á vizipolo csapatunk az olimpiaszokon
valoban a legsikeresebb orszag 9 aranyeremmel
(1932, 1936, 1952, 1956, 1964, 1976, 2000, 2004,
2008). Á ket legsikeresebb magyar uszo Hosszu
Katinka (3 olimpiai es 9 vb aranyerem) es Darnyi
Tamas (4 olimpiai es 4 vb aranyerem) voltak.
Megis mindez teljesen eltorpul az asztalitenisz sikerei
mellett. Áz elso vilagbajnoksagot 1926-ban tartottak
meg es az utolsot 2019-ben. Ha az említett 95 ev
eremtablajat megvizsgaljuk ez a magyar sportolok
elokelo, majdnem elerhetetlen, masodik helye:
Minden
idok
aszatalitenisz
eremtablaja (1926-2019)
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vilagbajnoksagi

Á bajnoksagok az elso evekben 6 kategoriabol alltak:
ferfi es noi egyes es paros, vegyes paros es ferficsapat.
1933-tol lett bevezetve a noicsapat verseny is.
Magyarorszag teljesen uralkodo helyzetben volt, 1926
es 1935 kozott majdnem minden aranyermet
megnyert 12 osszetett bajnoksaggal. Á vilaghaboru
utan egy rovid ideig Japan volt a legsikeresebb csapat,
de 1960-tol uj típusu utokkel es fantasztikus
technikaval Kina lett a sport nagy hatalma, 20 csapat
bajnoksaggal, bar volt kozben a sved csapat is nyert 4
bajnoksagot (igaz, hogy tobbszor honosított kínai
jatekosokkal).
Sajnos az asztalitenisz csak 1988-tol lett olimpiai
sport, amikor mar a magyar jatekosok fenykora
messze a multban volt. Kulonben nagyon valoszínu lett
volna, hogy legalabbis 1924 es 1952 kozott az olimpiai
ermek nagyreszet a magyar csapat letarolta volna.
Miutan annyi sikeres eredmenyt elero jatekos
kepviselte Magyarorszagot csak nehany eletpalyajarol
van itt hely beszamolni. Minden ketseg nelkul minden
idok legjobb jatekosa Barna Viktor volt, aki 41
vilagbajnoksagi ermet nyert, kozuluk 22 aranyermet
1929 es 1954 kozott. Mr. Table Tennis: így neveztek ot
vilagszerte. Á sportagon belul meg ma is nagy
tisztelettel írjak le vagy ejtik ki a nevet: Barna Viktor.
Minden idok legeredmenyesebb asztaliteniszezoje,
huszonket vilagbajnoki aranyermevel a magyar
sportolok kozott a mai napig is a csucstarto.
1911-ben szuletett es barataival eloszor a fociert
rajongott: a Tisza Kalman teren kergette a labdat
napestig, am minden igyekezete ellenere a
lelkesedeset meg sem kozelítette a tehetsege, így
mikozben a labdarugas szeretetet megorizte, mas
sportag utan nezett. Nem messze a lakasuktol, a
Wesselenyi utca es az Érzsebet korut sarkan mukodo
Gambrinus teremben vett eloszor utot a kezebe.
Ékkoriban meg elsosorban a zsebpenz kiegeszítesere
hasznalta a tehetseget. Élkerulhetetlen volt, hogy
valamelyik fovarosi klub felfigyeljen ra: 14 evesen,
1925-ben kezdett versenyezni az MTK-ban. Ékkor meg
mindenki parafautovel jatszott, am a fantasztikus, uj
talalmany, a gumiuto egy evvel kesobb mar
Magyarorszagra is megerkezett.
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Áz uj uto forradalmasította sportot es a fiatalok,
Szabados, Bellak, Kelen es persze Barna hamar a
csucsra kerultek. 1927-ben megnyerte az orszagos
ifjusagi bajnoksagot es senkit sem lepett meg, hogy az
1929-es budapesti vilagbajnoksagon ott szerepelt a
magyar csapatban, sot Szabadossal maris megnyerte a
ferfiparost:
nemcsak
Budapest,
nemcsak
Magyarorszag, hanem az egesz vilag megismerhette a
nevet.
Élso vb-jet koveto harom evvel kesobb mar
vitathatatlanul a vilag legjobb jatekosanak tartottak,
amin meg az sem valtoztatott, hogy 1932-ben
Pragaban "csak” harom elso helyet szerzett, a
csapatdontot a hazigazdakkal szemben elbukta a
magyar valogatott. Ujabb harom esztendo multan
viszont mar sikerult veghezvinnie a kesobbi idokben
mar elkepzelhetetlen bravurt: a Wembleyben
megtartott vilagbajnoksagbol negy arany eremmel
tert haza (ferfi egyes es paros, vegyes paros es csapat),
azaz ahol csak asztalhoz allt, az elso helyen vegzett.
Kezdetben a tenyeres volt a legnagyobb erossege,
utott az asztal mindket sarkaba, de ekkorra mar
ujított: o alkalmazta eloszor a villamfonakot, s ettol
kezdve ez lett a nyero utese. Szinte legyozhetetlen volt.

Kiveve egyszer, az 1931-es vilagbajnoki egyeni
dontoben. Ha ezt megnyerte volna egymasutan hat
egyeni bajnoksag lett volna az ove. De annyira
megbízott a nyero színvonalaban, hogy a donto elotti
esten egy nagy bulin vett reszt, keson fekudt le es
elvesztette a dontot csapattarsa, Szabados Miklos,
ellen. Megírta, hogy ebbol egy eletre szolo lecket
tanult: a baratok mindig ott vannak, de vb csak
egyszer egy evben. Ézutan meg is nyerte az egyeni
aranyermet meg negyszer 1932 es 1935 kozott.
Nem sokkal a halala elott Hamori Tibornak – a
Világbajnokok című könyvében – ekeppen idezte fel
palyafutasanak egyik legemlekezetesebb talalkozojat:
"A sok felejthetetlen mérkőzés közül az 1934-es párizsi
férfiegyes világbajnoki döntőt emelném ki. Ellenfelem az
alacsony, kopasz Bellák Laci volt, aki életveszélyesen
szervált, és bal kézzel nagy erejű tenyereseket ütött,
valóságos labdazsonglőrnek könyvelték el.
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Szóval Laci az ötödik (döntő) szettben már 16:11-re
vezetett, de ekkor ez a bohém labdavirtuóz az órájára
pillantott, és ütés közben ezt mondta: ma este új
világbajnokot avatnak, Viktor! Nem válaszoltam, csak
valami olyasmit morogtam magamban, hogy nincs
ennek még vége, barátom. És összeszorított fogakkal
küzdöttem tovább. Az eredmény ismert. Egymás után
nyertem a poénokat, majd végül a játszmát is. Szegény
Laci döbbenten, magába roskadva ült le, senki sem
tudta megvigasztalni.”
Itt megtekintheto Barna Viktor es Bellak Laszlo egy
humoros utes sorozata, ami utan egy Barna es az angol
bajnok kozotti trenírozo bemutato elvezheto .

Sajnos Barna 1935-ben Parizsban, ahova abban az
evben emigralt, sulyos autobalesetet szenvedett.
Éltorott a jobb karja, a csontot ezustkapoccsal kellett
osszefogni, amit csak tíz evvel a tortentek utan
tavolítottak el a testebol. Ki tudja hany egyeni
vilagbajnoksagot nyert volna meg, ha nem eri el ez a
szerencsetlen baleset. Ézt a csodalatos kepessegu
sportolot azonban ez sem tudta megakadalyozni
abban, hogy visszaterjen es 1938-ban csapatban, 1939
-ben pedig ferfiparosban ismet a vilagbajnoki dobogo
tetejere alljon. Raadasul Parizsban elve, magyarkent.
Igen, o meg tavolrol is magyarnak erezte magat es
magyar színekben tert vissza a zold asztal melle.
Barna a haboru alatt Ángliaba emigralt, mar elobb
elkezdodott a magyar asztaliteniszezok kulfoldre
vandorlasa: Barna mellett Szabados Nemetorszag es
Franciaorszag utan Áusztraliaban kotott ki, Bellak es
Glancz Ámerikaba ment, Hazi, Boros, Gal es Beregi
pedig
Ángliat
valasztottak.
Áz
imentiekbol
kovetkezoen a sportag Magyarorszagon hanyatlasnak
indul. Á beke mar Ángliaban erte Barna Viktort, akit –
miutan felvette az angol allampolgarsagot – ettol
kezdve ugyan Victor Barnakent ismert a vilag, am o a
szíve melyen elete vegeig magyarnak, budapestinek
vallotta magat. Nem csoda hat, hogy amikor az 1950es budapesti vilagbajnoksag alkalmaval eloszor
latogatott haza es a hangosbemondon keresztul
udvozoltek, a szurkolok pedig felallva tapsoltak,
meghatodva csak ennyit mondott: „Úgy látszik nem
felejtettek el.”
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Ékkor egyebkent mar negy eve annak az angol Dunlop
cegnek alkalmazottja volt, amely elotte kizarolag a
golffal, a tenisszel es a tollaslabdaval foglalkozott, am
Barna tanacsara beszallt az asztaliteniszbe is. Szakmai
tanacsadokent es a ceg exportosztalyanak vezetojekent sokat utazott, komoly kapcsolatokra tett szert, de
a jatekkal meg ekkor sem hagyott fel. Hihetetlen, hogy
az otvenes evekben is aktív volt, vilagbajnoksagokon
szerepel es angol színekben versenyezve ujabb es
ujabb ermekkel gazdagította gyujtemenyet. Áz utolso
vb-fellepesen, 1954-ben, 43 evesen ferfiparosban
ezust-, vegyes parosban pedig bronzermes lett, ezt
kovetoen vegleg letette az utot. Ázert a sportagtol nem
szakadt el, az asztalitenisz diplomataja maradt, aki ha
valahol megjelent, mindig az erdeklodes kozeppontjaba kerult. Magyarorszagon is becsultek, szerettek es
tiszteltek, de sajnos a kommunista kormanyok
idejeben soha nem ismertek el hogy mekkora sztar is
volt valojaban. Hatvanegy evesen Peruban halt meg.
Nem tulzas, egy korszak zarult le a halalaval.
Égy masik nagyon neves jatekos a sokoldalu Kehrling
Béla volt, bár csak egy alkalommal vett részt,
eppen az elso vb-n 1926-ban. Beiratkozott a
ferfiparosba es eljutott Mechlovits Zoltan partnerevel
a dontoig, ahol kikapott a Jacobi Roland es Pecsi Daniel
bajnok partol. Nem volt tagja a csapatnak, de Jacobit
hazahívtak, mert apja hirtelen elhunyt es Kehrling
nemcsak helyettesítette a ketszeres aranyermes
Jacobit, hanem megnyerte Áusztria ellen a donto
jatszmat es így egy ezust es egy aranyeremmel
terhetett haza. Éz azert volt kulonosen erdekes, mert
Kehrling nem is volt gyakori asztalitenisz jatekos, o
Magyarorszag elso teniszjatekosa volt, kilencszer
kepviselte az orszagot Davis Kupaban, top ten volt a
vilagranglistan, ketszer wimbledoni elodontos,
tizenhatszor magyar bajnok 1912 es 1932 kozott.
Ézenkívul otszor szerepelt a magyar futball
valogatottban es jatszott nemzetkozi jeghoki
meccseket is a BKÉ kepviseleteben.
Soós Ferenc összesen “csak” 12 VB ermet nyert: 4
arany-, 4 ezust- es 4 bronzermet. Bar ez mas
orszagban oriasi sikernek szamítana, a magyar
asztaliteniszben nagyon sok jatekos ert el ennel jobb
eredmenyt.
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Megis erdemes nehany kulonleges anekdota miatt ezt
a jatekost megemlíteni. Bohemsagarol szamos tortenet
kering, a legvidamabb mind kozul talan az 1941-es
orszagos bajnoksagon tortent. Soos az akkor meg csak
17 eves Sidoval az oldalan bejutott a ferfi paros
dontojebe, s miutan kiderult, hogy a Schmidl Jeno,
Farkas Jozsef duo lesz az ellenfel, ugy szamolt, a meccs
fel oranal nem tarthat tovabb. Kiment a szomszedos
etterembe, rendelt egy becsi szeletet es utasította a
pincert, amint elkeszul, szoljon be a terembe. Áz elso
ket jatszmat meg is nyertek Soosek, a harmadikban
pedig 10:2-re vezettek, amikor belepett a pincer: „Soos
ur, kesz a becsi szelet!” – kiabalt, mire Soos letette az
utojet az asztalra. „Csak nem hagyom kihulni a
vacsorat” – mondta es szo nelkul kiment, feladta a
meccset, így a gyozelem termeszetesen a mar
„tonkrevert” ellenfel olebe hullott. Ugyanakkor a fiatal
Sido palyafutasa elso magyar bajnoki címet
szerezhette volna meg, csak mire a ferfi egyes
dontojere kerult sor, Soos befejezte a vacsorat es
jollakottan gyozott, ki mas, mint Sido ellen.
Éllentmondasos, de kiveteles tehetsegu bajnok volt –
Sido zsenialis labdazsonglorkent jellemezte –, maskent
ugyanis aligha lehetett volna negyszeres vilagbajnok.
Mindossze 17 eves volt, amikor az 1936-os pragai vbre sajat koltsegen utazott ki es bemutatkozaskeppen
legyozte a címvedo Barna Viktort, bar Barna eppen
sulyos mutetje utan kezdett ujra jatszani. Ket evvel
kesobb Londonban mar nelkulozhetetlen tagja volt az
aranyermet szerzo csapatnak. Kevesbe kozismert, de
tulajdonkeppen miatta vezettek be azt a szabalyt, hogy
adogatasnal a labdat nyitott tenyerbol kell feldobni. Áz
1947-es parizsi vb-re ugyanis kitalalt egy ujdonsagot:
a labdat ket ujjaval kicsit benyomta, megporgette,
majd így utotte meg, ezaltal olyan falsot kapott, amivel
az ellenfelek nem nagyon tudtak mit kezdeni – a
parosban es csapatban is vilagbajnok Sol Schiff elleni
talalkozojan peldaul a szervai kozul egyetlenegyet sem
tudott visszaadni az amerikai.
Ha kellett, azert tudott csapatember is lenni. Á
vilaghaboru utani harmadik, 1949-es stockholmi vb-n
a magyar–cseh ferficsapat dontojere kerult sor. 4:4-nel
Soos az utolso, mindent eldonto, egyes meccsben
Ladislav Stípek ellen allt asztalhoz.
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Merkozes kozben Lakatos Gyorgy szovetsegi kapitanyt
telefonhoz kertek, mert kozeledett a lapzarta, es o
tudosított a Szabad Nep címu lapnak. Á helyere a nok
edzoje, Duxler Jozsef ult le a kispadra, nem sokkal
kesobb azonban az izgalomtol elajult. Barna vette at a
szerepet, o ugyancsak rosszul lett, ezert a korabbi
jatekos, Boros Istvan ugrott be, aki nagy penzben
fogadott a magyarokra es amikor donto szettben Soos
20:14-re vezetett, szoval egy pont hianyzott a magyar
gyozelemhez, o sem bírta tovabb. Midon Lakatos
visszaert a terembe, harom magyart apoltak, Soos
viszont legyozte Stípeket, ezzel a magyar ferficsapat
1938 utan ismet vilagbajnok lett.
Ketsegtelenul a vilag legsikeresebb noi jatekosa pedig
Mednyanyszky Maria volt 18 vb aranyeremmel, aki
ezzel szinten az osszes magyar noi sportag sikereinek
a csucstartoja. Szulei koran meghaltak es fiatalon
kezdett mint banktisztviselo dolgozni. Ákkor meg nem
volt sportolo, az asztaliteniszt csak 22 eves koraban
kezdte el jatszani es osszesen csak 9 evig, 1926 es
1935 kozott szerepelt nemzetkozi szinten. Á kovetkezo tabla kozli a legsikeresebb magyar jatekosok altal
nyert vb ermeket (aranyerem sorrendben):
Barna Viktor
Mednyányszky Mária
Szabados Miklos
Sipos Ánna
Farkas Gizella
Sido Ferenc
Bellak Laszlo
Kelen Istvan
Mechlovits Zoltan
Glancz Sandor
David Lajos
Soos Ferenc
Jacobi Roland
Jonyer Istvan
Koczian Jozsef
Hazi Tibor
Koczian Éva (Jozsef huga)
Gal Magda (Hazi Tiborne)

arany
22
18
15
11
10
9
7
7
6
4
4
4
4
4
3
3
1
0

ezüst bronz összesen
12
41
7
6
4
28
6
2
23
4
21
6
9
28
9
8
23
9
5
21
9
3
15
5
2
3
11
4
6
14
6
14
4
4
12
4
1
6
1
1
6
1
5
5
13
4
8
1
2
9
12
12
20
8

Majdnem elkepzelhetetlen az 1930-as aranyermes
csapat tagjainak a kora, mert egy ifjusagi bajnoksagra
is benevezhettek volna: Barna Viktor (19), Bellak
Laszlo (18), Kelen Istvan (18), Szabados Miklos (17),
David Lajos (16).
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Szinten erdemes megemlíteni az 1933-as VB-t, amely
egy soha meg nem ismetelheto eredmenyt hozott az
osszes (het) kategoriaban, megnyerve az osszes ermet
mindegyik ferfi vagy vegyes kategoriaban:

Befejezesul osszefoglaltam az osszes kategoria magyar
vilagbajnokainak a listajat:
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Magyar női csapat eredmények:
Bar tobb evben a magyar noi jatekosok megnyertek az
osszes egyeni es paros vilagbajnoksagot, nem sikerult
megnyerni
ugyanazokkal
a
jatekosokkal
a
csapatversenyt, csak 6 ezustermet (1933, 1935, 1947,
1948, 1950, 1954) es 5 bronzermet (1949, 1953, 1963,
1967, 1987). Ézaltal Gal Magda, Sipos Éva es
Mednyanyszky Maria kortarsa, akik eveken keresztul
minden
kategoriat
megnyertek,
nem
jutott
aranyeremhez. Hivatalos osszefoglalo a legjobbakrol.
Itt pedig raadasul ket magyar vilagbajnok (Gergely
Gabor es Jonyer Istvan) talalkozik az europai
bajnoksag dontojeben.
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VÁGÁSI-KOVÁCS ÁNNÁ

MÉGÉRDÉMÉLT OKLÉVÉLÉK
ÁZ ÁMISZ IS GRÁTULÁLT
Á SZÉNT LÁSZLO ISKOLÁSOKNÁK
Novemberben, azok a gyerekek, akik aprilistol nyolc
honapon at, heti rendszeresseggel reszt vettek a
magyarorakon, vizsgat tettek. Sok kicsi eleteben ez
volt az elso nagyobb iskolai megmerettetes. Iden
eloszor a kitartasukat, szorgalmukat elismero
oklevelet is kaptak, amit az Árgentínai Magyar
Intezmenyek Szovetsegenek elnoke, Redl Isabel Ána is
alaírt.
Á gyerekek havonta vettek reszt projektekben — Szent
László napja, augusztus 20-a, október 23-a…
alkalmából — melyek mind a magyar kultura
megismereset szolgaltak. Á szulok halasak a Korosi
Csoma Sandor Program altal nyujtott lehetosegert.
Sokan ugy elik meg, hogy ez ablakot nyitott a
gyerekeknek a vilag felfedezesere.
Csoportkep sajnos nem keszulhetett, de a gyerekek
egy-egy foton boldogan megmutattak az okleveleket.
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ZRINYI IFJUSÁGI KOR

GRÁTULÁLUNK IRINÁ!
SIKER A RAJZVERSENYEN
Nagy buszkeseg, hogy Valentin Irina, a Zrínyi Ifjusagi
Kor 7 eves kisdiakja olyan szepet alkotott a Rakoczi
Szövetség „Várak és Erődtemplomok, történelmünk
dicső hírmondói” címmel meghirdetett rajzpalyazatara,
hogy a zsuri elnoke, Jankovics Marcell ele kerulhetett a
rajza, valamint a Szovetseg erdemesnek talalta a
muvet a 2021. evi naptarjaban is szerepeltetni. Áz M1
Ma reggel címu musoranak e temaban folytatott
beszelgetese hatterenek valasztottak a rajzot 1300
palyamu kozul, ami nagy elismeres.
Á díjazottak nevsorat es a rajzokat itt megtekinthetik.
Gratulalunk Irinanak!

Valentin Irina, 7 eves — „Tundervar” - Holloko
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HUNGÁRIÁ ÉGYÉSULÉT

KÁRÁCSONYI VÁSÁR
Á HUNGÁRIÁBÁN
Á honapokon at tarto szigoru karanten utan a
Hungariat megtoltotte elettel a karacsonyi vasar. Husz
stand varta kezmuves termekekkel a latogatokat. Á
kínalat felet a kolonia tehetseges tagjainak termekei —
porcelantargyak, hazi befottek, lekvarok, savanyu sagok horgolt jatekok, mezeskalacs, gyongy ekszerek,
nepi mintas gyertyak, jegyzetfuzetek ... — adtak. Á
cserkeszek, a Hungraia, a Regos Neptancegyuttes sajat
standjaiknal vartak a latogatokat egy-egy husíto italra,
finom sutemenyre. Áz egeszsegugyi biztonsagi
eloírasok figyelembevetelevel iden kisebb leptekben
megrendezett vasar korulbelul 150 latogatot vonzott.
Mutatunk egy kis ízelítot a csodalatos kínalatbol!

Honfi Maria Julia es Meleg Irene kezmuves standja

Meleg Irene horgolt termekei
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Honfi Maria Julia termekei

Mocsary Ánni mezeskalacsai, Delicias Ánnika

Ijjas Christian es Diana, es anyukajuk, Pia Lindqvist a Los Montes termekekkel
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Los Montes stand

Cserkeszlanyok standja
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Balthazar Marta kezmuves termekei
Kerekes Ági es Raffaella a DecorÁgi standnal
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RÖVID HÍREK

MINDSZENTYNUM KULTURÁLIS KÖZPONT
ADVENTI PROGRAMSOROZATA k e r e té b e n
koszoru k ke szu ltek, Fo thy Zsuzsi pedig
kara csonyi me zeskala cs, dio s e s ma kos
bejgli ke szí te sre invita lta a ko zo sse get.

Fothy Zsuzsi koszoruja

Wagner Gabriela koszorujan a kis angyalt
az egyik unokaja festette
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RÖVID HÍREK

KO ZO SSÉ GI KÁRÁ CSONY kerete ben tartotta
2020-as e vza ro ja t a Zrínyi Ifju sagi Kor.
Á 39 leany cserkeszcsapat varazslatos
Betlehemesét
te k i n th e t té k
meg
a
la togato k, majd Fo thy Estela Csilla, a ZIK
vezeto je, valamint Leidemann Sylvia, az
Árs Hungarica elno ke vezete se vel a
re sztvevo k karacsonyi enekekkel vartak a
Mikulást,
ak i
a
le gk i se b b e k n e k
aja nde kkal kedveskedett.
Zaha Alexandra, a Z IK v o l t ve ze t ő je a
cseresznye csoport (Ij ja s Di a n a , B la h ó
Cili, Basconnet Iara, Gorondi Miklo s, Feal
Nazarena, Walovits Hermann e s Federico
Paal) bu csu ztato ja alkalma val gratula lt az
ide n a Balassi Balint o szto ndí jprogramba
felvételt nyert tanulóknak . Gorondiné
Meleg Judit tanítványai, Blahó Cili,
Gorondi Miklós és Ijjas Diana j öv őr e
re szt
vehetnek
a
ku lhoni
magyarok
felso oktata si
elo ke szí to
ke pze se n. Velu k 100 fo re no azon dia kok
sza ma, akik a Zrí nyi Ifju sa gi Ko r kerete ben
magyarorsza gi tanulma nyu ton vehetnek
re szt. Bu szke k vagyunk ra juk!
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Á HONÁP VÉRSÉ

JUHÁSZ GYULÁ: BÉTLÉHÉMÉS ÉNÉK

O, emberek, gondoljatok ma ra,
Ki Betlehemben szuletett ez este
Á jaszol alman, kis hajlektalan,
Szelíd barmok kozt, kedves bambino,
O, emberek, gondoljatok ma ra:
Hogy anyja az Ur szolgalo leanya
És apja acs volt, dolgozo szegeny
S az istalloban vart fodel reajuk.
O, emberek, gondoljatok ma ra,
Á betlehemi kisded jaszolara,
Ámely folott nagyobb feny tundokolt,
Mint minden varak s kastelyok folott.
O, emberek, gondoljatok ma ra,
Ki romaihoz, barbarhoz, zsidohoz,
Á kerek fold mindegyik gyermekehez
Égy uzenettel jott: Szeressetek!
O, emberek, gondoljatok ma ra!
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SZOKINCSFÉJLÉSZTO

TORTÉNÉTSZOVÉS SZINONIMÁKKÁL
Terítéken a FIATAL szavunk
Ronan Priscila
Lektorálta: Vágási-Kovács Anna
Kívancsi kolyok
Volt

egyszer,

hol

nem

volt,

amikor

a

Fold

meg fiatal volt, volt egyszer egy ifju idegen, aki
egy furcsa, rozsaszín bolygon lakott. Ámikor mar egy
kicsit nagyobb lett (6 eves), a kolyok urlako elkezdett

gondolkozni:


Hmmm.... Mi az a zöld pötty, amit ott látok?

Égyszer csak latta, hogy a papaja egy szep urhajot kezd
epíteni. Ézt mondta neki az ifjonc:


Papi, amikor ezt befejezed, elviszel engem arra a
zöld pöttyre? Kiváncsi vagyok, hogy mi az!



Túl zsenge vagy még hozzá, fiam. — felete az apja.

Harom honap mulva a hatalmas urhajo mar indulasra

keszen allt, es az idegennek tamadt egy otlete... Éppen
azon az ejszakan a novesben levo urlako beult az
ujdonsult gepbe, benyomott egy gombot, es hopp!,
maris az urbe repult. Gyorsan kozeledett a zold
pottyhoz, ezert a pelyhes allu urlako nagyon izgult.

Igy derult ki, hogy az a zold potty egy bolygo volt es a
nagy gep leszallt oda.
Senki sem lakott a zold bolygon, es a gyerek felni
kezdett. Most onnan egy rozsaszín pottyot latott, az o
bolygojat. Á siheder sírni kezdett:


Hol van az anyám, apám?

És olyan fergetegesen sírt, hogy a rozsaszín bolygon a
sírasat mindenki hallotta. Áz anyja felkialtott:


Á fiam! Á kisgyermekem!
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Á jo szomszed bacsi kolcsonadott a szuloknek egy
uj, ragyogo urhajot, amivel gyermekuk utan repultek a
zold bolygora.
Mar messzirol megpillantottak egymast, majd a szulok
atoleltek a kis kamaszt.


Többé sose menj egyedül sehová, kölyköcske! —
mondta az apuka, es visszamentek a bolygojukra a
szep, uj gepen, amit aztan a szomszednak halas
koszonettel visszaadtak.

Itt a vege, fuss el vele!

HOGY SZULÉTÉTT ÁZ ÁLKOTÁS? Rendelkezesunkre
alltak a KÉDVÉS melleknev szinonimai ahhoz, hogy
egy

tortenetet

inspiraljanak.

tortenetszoveshez

tudni

kell,

Termeszetesen
hogy

a

milyen

kontextusban hasznaljuk az adott szot. Jatszva
tanultunk Priscivel! Fantaziaja szulemenyet csodas
rajzzal illusztralta.
A történetet még lehet fokozni. Mi az alábbi szinonimák
közül válogattunk.

FIÁTÁL
ifju, serdulo, kamasz, suhanc, tinedzser, siheder,
pelyhes allu, tini, kiskoru, ifjonc, nebulo, zsenge,
tizeneves, gyerek, novesben levo, kolyok, suldo,
fiatalkoru, gyerkoc...
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A szinonima tartalmazza
a LAP szót!

Magyarra fel!



5x5 perc ja te k
a szavakkal








feju nko n hordjuk
u jsa g
seke lyes
szobor alja
lelkiismeretes
evezo

KÉPRÉJTVÉNY FEJTSD MEG MI AZ EBÉD!

F

K

NÉVKÉRÉSO Á KOVÉTKÉZO TORTÉNÉTBÉN
5 FÉRFI ÉS 5 NŐI NÉV BÚJIK MÉG. MÉLYÉK ÉZÉK?

„É mesebeli renszarvas kapalta masnak a foldjet.
Sokan nagyon szívesen hallgattak, mikozben tíz
halasz logatott halokat a toba. Á vezerhalasz kerte a

rezfuvosok folvonulasat, de azok ott ohatatlanul
megfaztak volna, ezert nem jottek. Értheto, hogy a
halasz kiabal: into pelda ez mindenkinek.”

2 SZINONIMÁ

O SSZÉOLVÁSVÁ

U JÁBB SZO T ÁD M ely e k e ze k?
a) ra go szerve + kacat
b) evo eszko z + ruha t tisztí t
c) para nyi + felso ve gtag
d) e telí zesí to + ero d

e) a llo ví z + bo hellyel rendelkezo
f ) le legzik + vola nna l u l
Megfejtések: 2) tökfőzelék, borsófőzelék
4) fogalom, villamos, kicsikar, sóvár, tótágas, élvezet
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PÁRTI ÁDRIÉNN
MÉZÉSKÁLÁCSÁ

HOZZÁVÁLOK
100 gr margarin / 100 gr cukor / 500 gr
Liszt / 1 kaveskanal szodabikarbona / ½
csomag mezes fuszerkeverek / 1 egesz tojas +
2 tojassargaja villaval felverve

Á mezet, a margarint es a cukrot kis langon
felolvasztjuk. Ámikor mar felolvadt minden,
egyszer felforraljuk. Á meleg keverekbe
fakanallal belekeverjuk a szaraz hozzavalokat
(lisztet, szodabikarbonat, fuszerkevereket). Á
tojast csak a vegen adjuk hozza a kihulo,
langyos masszahoz. Égy ejszakat pihentetjuk.
Masnap a szaggatashoz adagonkent fel cmesre nyujtjuk a tesztat. Karacsonyi formakkal
kiszaggatjuk. Sutopapíron 175 fokos sutoben
10-15 percig sutjuk. Ne sussuk tul, mert
megkemenyedik a teszta!
MÁZ hozzavalo i

2 tojasfeherje / 150 gr cukor
Á cukrot es a tojasfeherjet goz felett felverjuk.
Nyomozsakba tesszuk es a formakat
megrajzoljuk, díszítjuk.
MÉZÉSKÁLÁCS FUSZÉRKÉVÉRÉK HÁZILÁG
2 evokanal orolt fahej / 1 evokanal orolt
gyomber / 0,5 kaveskanal orolt szerecsendio /
1 kaveskanal kardamom mag / 1 kaveskanal
szegfuszeg / 1 kaveskanal szegfubors / 1 db
csillaganizs
Á hozzavalokat osszekeverjuk, kavedaralon
ledaraljuk es egy uvegbe tesszuk. Ébbol a
mennyisegbol keverunk 10-15 gr-ot a
mezeskalacs tesztahoz.
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FILMAJÁNLÓ

MAGYAR FILMEK
LECSÓ
rendezo: Palfai Karoly, 6+
- Egy kattintással online elérhető,
megtekinthető.
magyar drama, rovidfilm, 2019.

„Tomi eleteben eljon a nap, amely mindent megvaltoztat.
Tanacstalanul indul utjara egyedul, szembesulve az ujonnan
kapott kerekesszek kihívasaival es nehezsegeivel. Bar az
emlekek nyomjak meg a szívet, szerelmenek hianya sem veszi
kedvet, hogy a lany kedvenc etelet fozze meg, a Lecsot. Á Lecso
egy hagyomanyosan magyar etelklasszikus, amely a francia
ratatouille-hos hasonlo egytaletel. Álapja a hagyma, a
paradicsom, a paprika es a kolbasz. ”
LILIOMFI
rendezo: Makk Karoly, 12+
- Egy kattintással online elérhető, megtekinthető.
magyar vígjatek, 1955.
„Á magyar színjatszas hoskorat idezo tortenetben a
vandorszínesz trupp eppen Balatonfuredre erkezik, ahol is
Szilvay professzor gyamleanya es a nevelono nyaral. Mariska es
Liliomfi, az unnepelt színesz, aki valojaban Szilvay unokaoccse,
minden eloítelet ellenere egymasba szeretnek. Ázt sem tudjak,
hogy a professzor mar reg egymasnak szanta oket, bar
talalkozasukat nem is sejtette. Á hazassag feltetele, hogy Liliomfi
hagyjon fel a színeszettel. Á szerelmesek bajosan csuffa teszik az
ajtatos kepmutatast, a mohosagot, a zsarnokoskodast, majd
egyutt kelnek utra Thalia szolgaloikent.”
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SECCIÓN EN ESPAÑOL

SUSÁNÁ BÉNÉDÉK

IDIOMÁ HUNGÁRO ÉN LÁ
UNIVÉRSIDÁD DÉ BUÉNOS ÁIRÉS
Curiosidades del idioma húngara

La mayoría de los idiomas europeos pertenece a la
familia indoeuropea.
Ésta el grupo de lenguas romances, como el espanol, el
portugues, el frances, el italiano, el rumano, el grupo
germanico como el ingles, el aleman, el escoces, el

sueco, el danes, el noruego, el yiddish, el grupo eslavo
como el ruso, el ucraniano, el croata, el bulgaro, el
armenio, el polaco, el griego, el albanes, pero, y
entonces,
¿a que grupo pertenece el hungaro? Pues, a ninguno

de ellos. No esta emparentado con ninguno de ellos.
Segun la teoría mas extendida y aceptada el hungaro
procede de los Urales, la region límite entre Éuropa y
Ásia. La familia uralica de lenguas tiene dos ramas: el
samoyedo y el finougrio.

Él hungaro pertenece al

segundo, suele llamarsela lengua finougria.

Otras

lenguas finougrias son el fines, el estonio y el lapon,
por ejemplo.
Éxisten otras teorías que pretenden emparentar el
idioma hungaro con el turco por los parecidos que
tienen, o con el huno; sin embargo, la mayoría de esas
teorías alternativas no son aceptadas por la Ácademia
Hungara

de

Ciencias

y

son

consideradas

pseudocientíficas.
Lo que sí podemos decir con certeza absoluta es que se
trata de un idioma único, diferente, y riquísimo.

Éste idioma es hablado por 15 millones de personas.
10 millones en el territorio de la actual Hungría, 3,5
millones en países limítrofes en la Cuenca de los
Carpatos (territorios que pertenecieron al estado
hungaro hasta 1920) y 1,5 millones en el resto del
mundo, nosotros en Árgentina, por ejemplo, así como

en Éuropa, ÉÉUU, Ámerica del Sur, Áustralia.
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Los textos mas antiguos en los que ya se hace
referencia

a

los

hablantes

del

hungaro

como magyar datan del siglo XII; se considera que
el Sermon Funerario y Oracion (1192-1195) es el texto
completo mas antiguo conservado en hungaro,
mientras que los primeros libros impresos en hungaro
aparecieron en el siglo XVI. De hecho el primer libro
impreso en hungaro, una traduccion de la Biblia, se

publico en 1541. Otro dato interesante es que el
primer poeta relevante, Balint Balassi, nacio en 1554.
La Reforma (siglo XVI) ayudo mucho a elevar el rango
del hungaro porque en las escuelas protestantes la
ensenanza se impartio en hungaro, incluso la Biblia se

empezo a leer en idioma hungaro, ademas en las
escuelas el hungaro paso a ser asignatura obligatoria
para todos. Á comienzos del siglo XIX se inicio la
reforma linguística, un movimiento para ampliar el
lexico y para crear palabras hungaras en lugar de las
de origen latino o aleman.

(pianoforte derivo en

zongora)
Én 1825 se fundo la Ácademia de las Ciencias de
Hungría y al poco tiempo, en 1836 la lengua oficial en
Hungría era el hungaro.
Pero vayamos a las características del idioma:
¿Cuantas letras tiene el alfabeto espanol? 27
¿Y el hungaro? 44
¿Cuantas vocales tiene el espanol? 5
¿Y el hungaro? 14.
Por eso es tan difícil la pronunciacion. Para producir

44 sonidos, y 14 vocales bien diferenciadas hay que
mover cada musculo de la cara. Tenemos mas de 30
musculos faciales y es imprescindible accionarlos a
todos ellos.
Otra característica es que el hungaro es un “idioma

sintético”. Vamos a detenernos en este punto. ¿Que
pasa con el espanol?
emplea

palabras

És un idioma analítico, que

separadas,

como

son

las

preposiciones, los pronombres, o los verbos auxiliares
o modales.
Pero el hungaro es aglutinante, es decir, va pegando
sufijos a la palabra BÁSÉ.
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Claro, se fijan en un orden estricto, y hay posibilidad
de mas de una sucesion, lo que puede alargar las

palabras enormemente. La palabra aglutinante, es
perfecta; sintetizo todo en una palabra.

Áglutinar:

unir, pegar una cosa a otra.
¿Que pasa con el genero? No hay masculino, ni
femenino. No hay diferencia entre

Él la vio.

Ő látta őt.

Ella lo vio.

Ő látta őt

Para evitar malentendidos, es necesario formular la
frase con mayor precision. Pero el hungaro entiende al
ser humano como un todo, y no diferencia entre el o
ella. Otra maravilla de la lengua hungara que no existe
en la mayoría de los idiomas es lo que denominamos

prefijos verbales. Én húngaro se llama igekötő, que
literalmente significa ligadura de verbo. Él prefijo
verbal expresa perfectividad, accion plena y completa,
con descripcion detallada de la situacion. Hay mas de
80 prefijos verbales. Él idioma hungaro es minucioso y
detallista al maximo. Éxpresa la mas mínima vibracion.
La curiosidad mas interesante tal vez sea la
importancia del objeto directo en la gramatica. És el
rey de la gramatica. Él hungaro basa su gramatica en
el objeto directo (el caso acusativo). Cuando un
sustantivo esta en posicion de objeto directo, recibe

una “T”.
Tomo cafe.

Kávét iszom.

Compro manzana. Almát vásárolok.
Veo a Kati .

Katit látom.

Y la conjugacion de los verbos depende de si ese

objeto directo es algo definido o es indefinido. Én
hungaro no es lo mismo ver a alguien que ver a Kati.
Ésto es algo increíble que solamente ocurre en idioma
hungaro.
Éstas son algunas de las curiosidades que en los cursos

de la UBA empezamos a entender y a descubrir y nos
maravillamos, porque realmente es una lengua unica.
Á nadie le caben dudas de eso. Á medida que se van
adentrando en el mundo magyar, los estudiantes
sienten la adrenalina, les late el corazon como nunca y
siguen, porque reencontrarse con las raíces es la

esencia de la vida.
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“Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben,
mely hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt
nap közül háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé,
munkádé, és a szereteté csupán egyetlen egy, s annak is

az estéje egyedül. Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó,
fordítva kellene legyen. Háromszázhatvannégy nap a
szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, s még annak
is elég az estéje.” /Wass Albert/
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