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(Rovatvezető: Zólyomi Kati)

“KÁRPÁT-MEDENCÉNK A MAGASBÓL, 2005-BEN”
Buenos Aires- i  magyarok út ja az Óhazába

2005. január 31 – március 4    (3. rész)

Olvasunk… és
 gondolkozunk

“...szabad élet, szabad madár, addig 
szép, míg szabadon jár…” (széki népdal, 

Mezőség, Erdély)

Igen, szép a szabadság, óriási er-
kölcsi kincs, méltón és gazdagon 
kihasználható. Sokszor későn vesszük 
észre értékét, valószínűleg akkor, 
amikor a körülöttünk lévők valahogy 
megszegik, megakadályozzák szabad-
ságunkat. Néha igazságtalan korlátok 
vesznek körül minket. Szerencsére 
szabad madárnak születtünk… Ma az 
jut eszembe, hogy újság, szó, mondat, 
leírt gondolat, az - bizony isten - sza-
badság! Mikor volt máskor ifjúsági 
újság Buenos Aires-ben? Sokan biztos 
emlékeztek a GÉNIUS-ra, amely saját 
korában, körülményeihez mérve, szá-
munkra zseniálisnak tűnt. Majd itt-ott, 
egy-két alkalmi röplapszerű oldalacska, 
másrészt pedig a komoly, szakszerű, 
irányított MAGYAR CSERKÉSZ, 
meg a VEZETŐK LAPJA, mindkettő 
észak-amerikai szerkesztésű, kiadású, 
ismertette a fiatalabb cserkészek mon-
danivalóját. De itteni, miénk, sajátunk, 
“igazi” ifjúsági újságunk, még nem volt 
soha. Most az Argentínai Magyar Hírlap 
megadta a lehetőséget, a SZABAD-
SÁGOT, hogy írjunk, rendszeresen, 
állandóan, hogy SZABADON szóljunk. 
Minden reményem az, hogy megtisztel-
jük ezt a szabadságot, ezt a szerencsét, 
hogy - a Hungária területén túl! - sokan, 
a világ minden részén, elolvashatják 
szavainkat. Gondolkozzunk…

Szerkesztői megjegyzés:
Elöljáróban, Olvasóink jobb megértése végett, dr.Koncz 

Gábor, a Magyar Kultúra Alapítvány igazgatója szavaival 
elmondjuk, hol voltunk Budapesten és miért kerültünk oda? 
Az Oktatási Minisztérium és a Márton Áron Szakkollégium 
az Apáczai Alapítvány támogatásával valósította meg 
utunkat Buenos Airesból Budapestre, ahol az alul említett 
épületben működő Kulturinnov hotelben szállásoltak el. 
Így dr. Koncz:

“A Magyar Kultúra Alapítvány a Budai Várban, a Mátyás 
templom és a Hotel Hilton szomszédságában található 
épületben működik. Munkájának célja: rendezvények szervezése 
a magyar-magyar párbeszéd érdekében, a külhoni és a 

hazai magyarság kulturális és gazdasági kapcsolatainak 
erősítése, régiótalálkozók, világtalálkozók szervezése, a 
kulturális örökség átadása, a hagyományok ápolása. A 
«régiók találkozása» központi gondolata rendezvényeiknek, 
egész évben ennek jegyében szervezzük székházunkban a 
különböző nagyobb szabású programokat: a Kárpát-medencei 
Napokat, a Budavári Mosolynapokat, a Karikatúra Művészeti 
Fesztivált, a Budavári Mézesnapokat, a Költészet Napját, 
a Magyar Kultúra Napját. Alapítványi feladataink pénzügyi 
forrását vállalkozói munkával teremtjük elő. Több, különféle 
méretű termeink számos fontos rendezvénynek nyújtanak 
méltó helyszínt.”

É s  m o s t  a z  A R G E N T I N -
MAGYAR CSOPORT személyes 
élményeit a helyszínen az MKA által 
szervezett “KAPOCS” programmal 
Kati rovatvezető meséli tovább:

A természetes kedvesség, a szinte 
már baráti szeretet, amellyel fogad-
tak tizünket az impozáns épület első 
emeletén, ahol a Kulturinnov szálloda 
működik, első benyomásnak máris 
hatalmas volt…

Fáradtak és izgatottak voltunk, 
olyan fázisban lebegtünk, amikor az 
ember mindenen meglepődik, mindent 
egy mosollyal ünnepel meg… Estefe-
lé érkeztünk oda, enyhén havazott, a 
bőröndjeink rendetlenül tornyosultak 
a hall közepén és szívünk is hasonló 
rendetlenséggel vert… Történelmünk 
színpada régi, varázsos “díszlete” kellős 
közepén kaptunk szállást, a szobák és az 
előadóterem ablakaiból, az épület min-
den kapujából naponta a Mátyás tem-
plomra, a Halászbástya melletti Szent 
István szoborra, a Szentháromság szo-
borra tekinthettünk… A Bécsi kaputól 

néhány lépésre, ahol mindenki örömest 
“ellakna”, ahonnan nézve Budapest 
képeslapként tárul elénk: itt volt az 
otthonunk egy egész hónapig…

Másnap reggeltől kezdve napi több 
órán keresztül egy szokatlan, új és 
megdöbbentő képzés résztvevője let-
tem. Erről nem írhatok többesszámban, 
mert ezek személyes tapasztalataim. 
Én bizonyára ezen a reggelen jöttem rá 
a KAPOCS szó mély értelmére. Kap-
csolat, viszony, ismerkedés, egymásra 
találás, eszmecsere, vita, egymás elfo-
gadása… Eldöntöm magamban, hogy 
ez a legalkalmasabb, legmélyebb és 
legpozitívabb, legátfogóbb kifejezés. 
KAPOCS Argentína magyarjai és az 
Óhaza magyarjai közt, noha megvannak 
a különbségek, hisz a múlt nyomai 
mindnyájunkban élnek, és nem “egyfor-
ma” magyarokként eresztettek útnak. 

Első benyomáson: Jaj, Istenem, de 
mások vagyunk, mennyi mindent nem 
tudunk és még csak nem is sejtünk 
egymásról! A fogadók részéről azonban 
hamar elhangzott egy mondatocska, 
talán kettő, ami végleg reménnyé vál-
toztatta át gyötrelmeimet. Dr. Koncz 
Gábor igazgató ilyen szavakkal foga-
dott minket, őszinte mosollyal az arcán: 
“Kedves Argentínából érkezett magya-
rok: Önök otthonról hazajöttek, s majd, 
ha ismét útra kelnek, itthonról mennek 
haza… és ezentúl, valahányszor egy-
másra gondolunk szeretettel, elég, ha az 
égre nézünk: Tudjuk, hogy Argentíná-
ban önök nem a Göncölszekeret látják, 
mi pedig nem tekinthetünk a Délkereszt 
fényére, de mégis tudjuk egymásról, 

hogy egy magyar ég alatt 
tartjuk életben nemzetünk 
iránti szeretetünket s hűsé-
günket…”

Könnyekig meghatód-
tam (ezentúl ez nagyon 
sokszor ismétlődött!) és 
észrevettem, hogy ennyi 
nekem egyelőre elég is. 
Ilyen pozitív hozzáállással 
kell folytatnunk nehéz ma-
gyar munkánkat. Az igazi 
egyenlőség szellemében! 
Ugyanakkor észrevettem, 

hogy a jelen pillanatban több szüksége 
van az óhazai testvéreinknek ránk, a 
diaszpórában élő magyarokra, mint 
nekünk az Óhazára! Bennünk nincs az 
a lehangolódás (vagy ha igen, csakis 
azért, mert kevesen vagyunk!), minden 
nyomás hatása nélkül és szabadon bí-
zunk elveinkben, nincsenek kételyeink 
a magyarság va-lóságos megmaradá-
sával kapcsolatban. Az ottani napok 
folyamán azt véltem észrevenni, hogy 
nagy az elkeseredés és a bizalom hián-
ya. Kitartás vágy ugyan még lenne, 
de félelmetes a szellemi szétszakadás 
hangulata.

Az  e lőadások  vá l toza tosak , 
szakszerűen és végtelenül kedvesen 
és jóindulattal voltak összeállítva, 
azzal a fantasztikus elképzeléssel, 
hogy olyat adnak nekünk, ami nekünk 
nincs. Nagy volt a rendezők számára 
a meglepetés, amikor az órák s napok 
múlásával rádöbbenhettek arra, hogy 
műveltek, képzettek és önérzetes 
magyarok vagyunk. Ezért muszáj 
kiemelnem, hogy ettől kezdve a hoz-
záállásuk megváltozott, több előadó 
ehhez alkalmazkodva “emelt” a nívón. 
Gyakran lett az előadásokból értékes 
eszmecsere s így minket is jobban meg-
ismertek. Történelem, magyar jelen, 
földrajz, néprajz, műemlékvédelem, 
irodalom, szervezetek, az Alapítvá-
nyok céljai és működése, ilyenek voltak 
a témakörök, amelyekkel naphosszat 
foglalkoztunk, késő délutánig. Na-
gyon élveztem C. Tóth János történész 
előadásait, Egyed Albert (Apáczai 
Alapítvány kuratóriuma) tájékoztatá-
sait a kisebbségekről, Csete Örs képes 
előadását és nem utolsó sorban Seres 
Zsuzsa programvezető megértő és 
mindig intelligens közreműködését. 

Bizonyára nem véletlen ez sem, hogy 
ilyen aprótermetű de erős, határozott 
természetű magyar asszony volt a KA-
POCS köztünk és az Óhaza valósága 
közt!

Az a tény, hogy a Budai vár lég-
körében, 2005-ben, barátaimmal és 

kollégáimmal együtt ott ülhettem és 
figyelhettem a magyarországi embe-
rek szavaira, egy olyan út alatt, amit 
a magyar szervezetek finanszíroztak, 
számomra, őszintén mondva nem 
más, mint modern magyar csoda, 
józan ihlet, és jövőt építő tudatosság! 
Tűnődve emlékszem vissza azokra az 
évekre, amikor Argentínában elkezdtem 
szakmai képzésemet a nyolcvanas évek 

"Kis" lépcsőfeljárat a szállodánkhoz  FOTO ZOKA

A Szentháromság tér a magasból, a környező épületekkel  FOTO ZOKA

Dr. Egyed Albert  előadást  tart    FOTO ZOKA

Dr. Seres Zsuzsa programvezetővel a HÉV-en                      
FOTO ZOKA

folyt. a 2. oldalon
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Óra közti szünet, b.-j.: Szilvássyné Erzsi, Haynalné Zsuzsó, Zóka, 
Benkő Teri, Haller Ines, Grabner Pisti                        FOTO ZOKA

elején (néprajz-néptánc-etnográfia): akkoriban a csoda az volt, 
ha egyáltalán valahogy hozzájuthattam egy jó szakkönyvhöz, 
vagy ha néha-néha “lejött” közénk egy magyarországi “mester”, 
amikor minden, mint pl. a “szabadság-nem szabadság”, „meg-
engedve-tiltva”, „magyar-nem magyar”, „kommunista-antikom-
munista”, „határ-nem határ” fogalmak körül forgott, és remény 
alig, konkrét tünet pedig semmi arról nem volt, hogy a helyzet 
valaha is megváltozzon.

 

A KAPOCS program szerencsénkre több más mutatniva-
lót is készített számunkra, ami nem szorosan “városnézést” 
jelentett: Hivatalok látogatását (pl. a minket felkaroló Ha-
táron Túli Magyarok Hivatalát), múzeumok, művelődési 
házak, együttesek székhazai, táncházak, színházműsorok, 
mozi (Trianon film), egyetemek (ELTE), és amiről múlt 
számunkban számoltam be, a magyar valóságnak egy hát-
borzongató mozzanatát: a Terror Házát. Mindezekkel meg-
valósult a KAPOCS program egyik fő célja: bemutatni 
nekünk a magyar jelent.

Zárógondolatként most csak annyit mondhatok, mennyire 
örülök az egyre több óhazai magyar testvérnek, akik nyíl-
tan hisznek egy valódi “rendszerváltás” létrejöttében. Ez a 
megoldás, a magyar lélekbontás egyetlen útja! Köszönöm, 
Isten, hogy átélhettem a magyar változást, és hogy még 
fiatalon élvezhetem a magyar jövő első, nehéz, de szép 
szakaszát:  a magyarságot a magasból…

 

A t ábor  c súcspon t j a 
volt az Egér őrs várva-várt 
fogadalomtétele. 

Igen, mondom magam-
ban hangosan, hogy történt? 
Mikor? Hova mennek az évek, 
amikor elmennek? Milyen 
kincstárban rejtik el legszebb 
titkainkat? Teszem-veszem 
a cserkészéletem emlékeit, 
annyi van, hogy nehezen 
válogatgatom a legédesebbe-
ket. Mostantól, ezek sorába 
kerül ez az év is, a 2005… 
mert az idén lettek “nagycser-
készek” az “egerek” (ezentúl 
kérem “bogáncsoknak” ne-
vezni őket). Köztük, a “kis” 
lányom is. 

Anikó, Teréz, Luncsi, 
Vali, Stefi, Paula, Michelle, 
Olivia, Eszter, fogadalmat 
tettek!

Fogadalom… milyen sza-
vakkal egyértelmű?

H ű s é g g e l ,  j ó s á g g a l , 
megbízással, életformával, 
felelősségkötéssel, hittel, 
szeretettel, vezetéssel, irá-
nyítással, összetartással, ba-
rátsággal, kitartással és “ál-
dozattal”…

Egy zöld nyakkendő, egy 
anyagdarab, egy egyszerű 
háromszög, és mennyi üzenet, 
történelem, mekkora szim-
bólum. Ebben az esetben, 

A buenosi leánycserkészet jövőjének alapköve:
Fogadalomtétel a 39.sz. Magyarok Nagyasszonya l.cs.cs. 

nyári táborában 

majdnem egy tucat remény-
tégla épít mostantól jövőt, meg-
maradást és magyar nyelvet 
őriz, ad tovább (ez a “bogáncs 
csokor” még szépen tud ma-
gyarul). Fogadalom: folytatás; 
fogadalom: lépés; fogadalom: 
cserkészeszme; fogadalom: 
életre szóló KINCS!

Hol vannak azok, akik azt 
harsogják kétségbeesetten, 
hogy vége mindennek, hogy 
egy diaszpóra közösségnek 
50 eltelt év a halála, hogy 
kihal a magyar cserkészet Bue-
nos Airesben..? Hol vannak? 
Megmutatnám nekik ezeket a 
bogáncsokat, hadd nézzenek 
a szemükbe, és merjenek to-

vább félni! NEM! Vigyázza-
nak ők is, mint mi is, ezekre 
a “virágokra”! Beszéljenek 
hozzájuk “szép magyart”, 
támogassák munkájukat, táp-
lálják őket magyar élmény-
nyel, mosolyogjanak rájuk és 
tanítsák őket kedvesen, hogy 
köztünk akarjanak maradni 
majd felnőttként is! 
Mert: ennyi lány, ugyanennyi 
magyar érzésű fiatal, talán 
ugyanennyi anya (és ahol az 
anya a magyar, könnyebben 
marad meg a nyelv!), és u-
gyanennyi “emberebb ember” 
szi lárd alapköve lehet  a 
mi “kis” magyar jövőnk bás-
tyájának.                   (ZK)

JUBILEUMI NAGYTÁBOR FILLMOREBAN 
2005 AUGUSZTUSÁBAN

A Külföldi 
Magyar Cserkészszövetség 
2005-ben lesz 60 éves. Ezt 
az évfordulót a KMCSSZ 
jubileumi tábor keretében ün-
nepli: 2005. augusztus hó 4-
14 között, a Fillmore, New 
York-i Sík Sándor Cser-
készparkban. E tábor a több 
mint 55 éve a Kárpát-meden-
cén kívül, négy világrészen 
működő Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség nagy se-
regszemléje lesz. Szövetsé-
günk hatvan éves munkájának 
köszönhető, hogy a Jubileumi 
Tábor csaknem valamenn-
yi beosztott vezetője azok-
ból a fiatalokból kerül ki, 
akik már külföldön születtek 
vagy nevelkedtek, és magyar 
cserkészképesítésüket is a 
vezetőképző táborainkban 
érdemelték ki.       

2005-ben lesz tizenöt éve, 
hogy Magyarországon és a 
környező országokban az 
1948-ban betiltott cserkészet 

újból megkezdhette munkáját. 
Ennek megünneplése érdeké-
ben vendégül látjuk a testvér-
szövetségek kontingenseit is 
táborunkban. Így nemcsak az 
Egyesült Államok és Kanada 
magyar fiataljai lesznek jelen, 
hanem a Kárpát-medencéből 
és tengerentúlról is lesznek 
cserkészek. (Argentínából is! 
Szerk.)

A jubileumi táborok nagyon 
fontosak a cserkészéletben, 
mivel vizsgáztatják összetar-
tásunkat és lelkesedésünket 
is. A résztvevő cserkészek 
korosztályonként három tá-
borba lesznek beosztva. Dús 
tábori program várja őket. 
Ezen kívül lesz egy altábor a 
felnőtteknek is, ahol a nyugati 
magyar jövőnk kérdéseivel fog-
lalkozunk. Azok, akik pedig 
nem az altáborokban lesznek, 
a programtörzs munkájában 
veszik ki részüket. A programok 
egyrészt a magyar nép kincseit 
foglalják magukba (népdaltanu-

lás, faragás, hímzés), másrészt 
- a keret-történeten keresztül 
- a lovagi élet részleteit fogják 
elsajátítani és megismerkednek 
a lovagiasság törvényeivel is.

 Nagy Lajos Magyaror-
szágát fogják életre kelteni 
a fillmorei fennsíkon. 

E tábor kiemeli majd az 
összetartás fontosságát, és 
méltóképpen büszkék lehetünk 
a magyar cserkészet szerepé-
re a külföldi magyar kultúra 
megtartásában. A cserkész az 
a láncszem, amely összeköti a 
múlt eredményeit a jövő remé-
nyeivel. 

Hogy táborunk minél sike-
resebb legyen, várjuk minden 
cserkész jelentkezését tábo-
runkba. További információt 
lehet kapni a központi iro-
dánktól:                                               
KMCSSZ, 2850 Route 23 
North, Newfoundland, NJ 
07045, USA, Tel. (973) 208 
0450, vagy a KMCSSZ hon-
lapján: www.kmcssz.org

(balról) Jeffrey Teréz, Zombory Michu, Mattiauda Luncsi, Gröber Stefi, Zaha 
Paula, Arcagni Anikó és Szentiványi Vali                                          FOTO ZOKA

 • DÉL-AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR • 
DÉL-AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR 

DÉL-AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR…..

«A déli Jubi»: 
(Ismételjük előző híradásunkat)

Kedves  Cse rkész t e s tvé rek !

H a  f i ó k o d b a n  t a r t o d  a  z ö l d n y a k k e n d őd e t ,  
v e d d  e l ő,  m e r t  2006 januárjában várunk a cserkész 
életünknek az egyik csúcspontján való részvételre,  
olyan élményre, ami felejthetetlen lesz.  

M i n d e n  ö t  é v b e n  a  c s e r k é s z c s a l á d u n k  j u -
b i l e u m o t  ü n n e p e l  e g y  N a g y t á b o r r a l .  

2006 januárjában megtartjuk Argentínában a 
Dél-amerikai Jubileumi Tábort.

Mik a céljaink?
Jellemnevelés  –  a  lovagi  erényeken és a  10 cs .  

törvényen keresztül (párhuzamosan);
Élmény  – a kerettörténeten és a programokon ke-

resztül;
Cserkésztudás  – gyakorlati alkalmazása és a tudás 

bővítése;  helyes cserkész egyenruha;
Magyarság  –  a  magyar beszéd,  kultúra,  népdal ,  

stb.  gyakorlása és az ismeretek bővítése;
Cserkészkapcsolatok  –  bará t i  kapcsola tok kia-

lakítása más városok, kerületek,  szövetségek cserké-
szeivel;  seregszemle;

Csapatok fej lesztése – csapataink életében egy 
különleges hatást  kifejteni és lelkesedést  nyújtani a 
jövő cserkészmunkára nézve;  

Közösségépí tés  -  fe j lesz ten i  és  táp lá ln i  a  „cser-
készcsaládot” a körzet / kerületben, ahova tartozunk. 

Mindenkit szeretettel meghívunk sátorozni, számhá-
borúzni, kirándulni, tábortűz körül népdalozni, és ...

…  A  L O V A G K O R B A N  é l n i  1 0  n a p i g !  
( 2 0 0 6 .  j a n u á r )

Mindanny iunkon  múl ik  t áborunk  s ike re !           
Kapcsolat:    jubitabor06@yahoo.com.ar

Szeptember 17, szombat, 21 óra

a  H u n g á r i a  t e r m e i b e n .  
47. NAGYSZABÁSÚ CSERKÉSZBÁL



                                                                          IFJÚSÁGI ROVAT  -     2005. JÚLIUS-AUGUSZTUS                                                           HUFI III.

Égígérő fantázia és szeretet
Kiscserkésztábor beszámoló videóvetítéssel és

színdarab bemutatásával, a Hungáriában

Mint minden nyáron, az egész évi 
munkának megjön a jutalma a várva 
várt kiscserkésztáborban. Idén a tábor 
különleges formát öltött, hiszen fontos 
kiemelni, hogy több új kiscserkész van a 
csoportban, akik kitartással igyekeznek 
egyre többet tudni magyarul.

TÁBORI BESZÁMOLÓ:  
A 39.sz. MAGYAROK  NAGYASSZONYA  

LEÁNYCSERKÉSZCSAPAT

Nagy jövés-menés a MIK 
szobában, cserkészlányok 
mindenhol, rohannak, tele lel-
kesedéssel készítik beszámo-
lójukat a nyári a táborukról. 
Csak nevetnek, visítanak, 
örülnek... 

De jó látni ezt a lelkese-
dést, de jó látni, hogy a cser-
készeszmék, a cserkészszel-
lem él, lobog fiataljainkban, 
hiszen ilyenkor minden egyes 
élmény emléke fellobban, 
visszajön...

A film minősége ugyan 
nem volt tökéletes, de élvezet volt 
látni, hogy 10 napon keresztül mennyi 
mindent csináltak, tanultak, mennyire 
ki volt dolgozva a keretmese, mennyire 
komolyan készültek erre a táborra. Ki 
kell hangsúlyozni, hogy a fiatal pa-
rancsnoknak ez az első tábora. Milyen 
volt a tábor?

20 cserkészlány indult Córdobá-
ba, Los Reartes-be, hogy 10 napot 
együtt töltsön január 2 és 12 között. 
A keretmese az “Olimpiák” voltak. 
Induláskor két görög isten bevezet-
te a résztvevőket egy időmasinába, 
ami elvezette a legjobb sportolókat a 
múlt Olimpiáira. A tábor alatt minden 
egyes Olimpiát újra átéltek: Athén 
1896, Párizs 1900, Mexikó 1908, Los 
Angeles 1932, Helsinki 1952, Szeul 
1988, Barcelona 1992, Sydney 2000... 
És minden egyes ország ételét megíz-
lelték, amit a szakács (Lovrics Lalka) 
nagy szakértelemmel eléjük varázsolt. 
Ilyen változatos étlap is ritkán fordult 
elő táborban... (és a beszámoló után is! 
Mert ezekkel az egzotikus ételekkel 
vendégeltek meg minket.)

A két hét alatt minden sportot ki-
próbáltak: pólót, hokit, birkózást, ka-

SZÉP  ÉLET  A  CSERKÉSZÉLET

F o l y i k  a z  e l őadás                              FOTO TRIXI

A leánytábor  tagjai                                      FOTO ZOKA

 
A tábor egyik föcélja az volt, hogy 

a sok, vegyes házasságokból született 
és magyarul alig vagy nem tudó gyerek 
gyarapodjon a nyelv elsajátításában is. 
ZIK tanárok, cserkészvezetők és szülők 
közreműködésével az ő részükre külön 
leleményes tanprogram készült, hogy 
élvezetes keretben a magyar nyelvet 
magukévá tehessék. Ezért az összeállító-
jának, Lajtavaryné Brenedek 
Zsuzsinak külön köszönet 
jár!

Szokásosan minden tábor-
nak van keretmeséje, vagyis 
egy téma, amely összefűzi 
az egész programot. Ez a 
baraderoi tanyán megrende-
zett kiscserkésztábornak Az 
égígérő fa című népmese 
volt. Királyok, királykisasz-
szonyok, manók, teknős-
békák, óriások, sőt, még egy félelmetes 
sárkány is, sok más mesebeli alak mellett, 
meg-megjelentek a kiscserkészek között. 
Segítségüket kérték, harcolni jöttek, al-
mákat kerestek... A gyerekek komolyan 
beleélték magukat a keretbe - ahogyan 
illik - és közreműködtek, hogy minden 
úgy sikerüljön, ahogyan az a mesékben 
szokott történni. 

A tábori beszámolón multimédiás 
eszközöket alkalmaztak. A vetített filmen 

A publ ikum jól  szorakozik               FOTO TRIXI

ratét, távugrást, magasugrást, művészi 
tornát, korongdobást, gerelyvetést, 
kosárlabdát, vívást, kézilabdát, súly-
emelést, és sokminden mást... Nagyon 
szórakoztató volt mindez! Ezeken kívül 
cserkésztudásukat is gyarapították és 
rengeteg kézügyességet készítettek, de 
nem ám mindennapi dolgokat, hanem 
különlegességeket: horgolást, “makra-
mét”, gyertyagyártást, álarckészítést, 
sütést... 

Az Egér őrs itt kapta meg a zöld 
nyakkendőt… itt lettek nagycserké-
szek, itt tettek fogadalmat.  (lásd 
II.o.)

A beszámoló kitűnően tükrözte a 
tábor jó hangulatát, a dús programot, 
a tartalmat. Szívből gratulálok a fiatal 
vezetőknek, akik ilyen felelősen ké-
szítették elő a tábort és a beszámolót 
is. Nevüket méltó megemlíteni: pa-
rancsnok Szeley Cynthi, segédtisztek: 
Lovrics Konszti és Alexandra, Zaha 
Eszti és Bester Alexandra (Brazíliából). 
Örülök, hogy lányom is részt vett és, 
mint 39-es cserkész, büszke vagyok 
csapatomra!                            

(Lajtaváryné Benedek Zsuzsi)

“Nehéz az  igaz úton járni ,  
de  lehet .”  (Teleki Pál)

A cserkészet egy kitűnő eszköz, amely 
az igaz úthoz vezet. Használjuk fel 
e nevelő eszközt úgy, hogy belülről 
gazdagodjunk, a sok barát, élmény és 
tanulságon keresztül, de úgy is, hogy 
másokat boldoggá tegyünk, másokon 
segítsünk…

Járjunk együtt ezen az úton.
Szeley Cynthi,  39 sz. lcs.cs. cspk.

Adatok a táborról: Dátum: 2005. január 16-22 // Hely: Hogar Germán 
Frers, Baradero // Résztvevők: Ezüstvirág őrs Lajtaváry Zsú ő.v., Simone Anni 
segéd ő.v., Arcagni Ines, Baldoni Carola, Besenyi Kati (Bariloche), Besenyi Pau-
la (Bariloche), Fóthy Lucía, García Conde Sofi, Indaco Prisci, Lomniczy Mica, 
Makkos Viki. Aranylevél őrs: Tóth Kristóf ő.v. (Bariloche), García Conde Fran, 
Hajdú Tommy, Paál Santi. Tönk őrs: Grabner Pisti ő.v., Arcagni Sándor, Gröber 
Berni, Hajdú Mátyás, Mattiauda Santi, Paál Feri, Szilvássy Ignác. Gyökér őrs 
(Vezetők): Bester Pupi (Brazília), Bonapartian Edi, Demes Adri tpk., Demes 
Sanyi, Kerekes Miki, Lányi András, Lovrics Alex, Lovrics Konszti. Fakanál 
őrs (Konyha+műszak): Besenyi Buba (Bariloche), Besenyi Julieta (Bariloche), 
Bonapartian Dini, Lovrics Csicso, Roglics Nati // Az étlapot Haller Ines készí-
tette // Tanulók programját Lajtaváry Zsuzsi készítette // Vendégtanárok: Beis 
Anni, Szilvássy Erzsi, Zaha Alexandra, Zombory Kati // A tábori pontozás: elsők 
Ezüstvirág őrs és Aranylevél őrs – döntetlen - és 2. Tönk őrs // Díjak: Rajzverseny 
1. A. Ines 2. M. Viki // Rohampálya nyertes: H. Tommy // Jelvények: Mica-
Viki-Prisci-Ine-Sándor-Berni-Ignác-Santi: letették a Piros Pajzs Ígéret próbát, 
mese akadályverseny keretében // Új gyerekek: Carola-Kati-Paula-Lucía-Sofi-
Fran-Tommy-P.Santi-Mátyás-Feri: megkapták a pöttyös nyakkendőt // A gyer-
mekszíndarabot Zólyomi Kati írta és szervezte.

A 10 cserkésztörvény

1. A cserkész egyeneslelkű és feltét-
lenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelessé-
geit, melyekkel Istennek, hazájának és 
embertársainak tartozik.
3. A cserkész ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvé-
rének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyön-
géd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az 
állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel 
és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben 
tiszta.

sok-sok kalandról szereztünk tudomást, de 
főképpen arról, hogy mennyire élvezték 
gyerekek is, vezetők is.                          

 Kellemes meglepetés volt, hogy az 
összes gyerek hangját itt-ott hallhattuk, ők 
voltak a „bemondók”, a szülők leg-nagyo-
bb örömére. A film vége pedig egybefolyt 

jön, miközben a kiscserkész tündérek 
virágokat ajándékoztak. Végül az 
uzsonnára került sor. Gyönyörűen terített 
asztallal, pici kis fákkal díszítve (ez 
volt a vezérfonal!), finom süteményekkel, 
kávéval és kedvességgel fejeződött be a 
kitűnő műsor.

Nem vagyunk biztosak abban, hogy 
felérhet-e egy fa az égig, hogy léteznek-e 

óriások és sárkányok, de tagadhatatlan, 
hogy fantáziával és szeretettel nagyon 
messze el lehet jutni. Ezt éreztük mind-
annyian a kiscserkész beszámolón.       

Gratulálni szeretnénk vezetőknek, 
szülőknek (támogatásuk nélkül nincs 
eredmény!), és természetesen a kiscser-
készeknek, mert az ő boldogságuk ad 
értelmet mindennek.

(Makkos Erzsi)

a színdarab kezdésével. A 
sötétségből szemünk a kivilá-
gított színpadra irányult, ahol 
a gyerekek csattanó jókedv-
vel előadták Az égígérő fát. 

Hosszú taps után, miköz-
ben a gyerekek büszkén mo-
solyogtak, eljött a köszönetek 
ideje. Demes Adri, a táborpa-
rancsnok, kedves mosolyával 
hálát adott mindenkinek, aki 
segített, hogy úgy a tábor, 
mint a beszámoló jól sikerül-
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Havi elektronikus ingyenes 
hírlevelünk főképpen az 

argentínai magyar kolónia 
intézményeinek és sze-
mélyeinek eseményeiről 

tájékoztat. 
*** 

Föliratkozás:  
hungargennews@arnet.com.ar

weblapunk: http://epa.oszk.
hu/hungargennews/

VIAMONTE 777    –    PATIO BULLRICH    
UNICENTER    –    BUENOS AIRES DESIGN

- PLANTA INDUSTRIAL LA RIOJA - 
OUTLET: VIAMONTE 700  

KALPASERVICE: 4394 6400 
TELÉFONOS: 4394 1285 / 4393 6023

Av. Pte. Tte. Gral. J. D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO

Provincia de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel.: (54-11) 4744-2771 Fax: (54-11) 4746-1779

E-mail: turul@arnet.com.ar

Minden megoldás 
boldogság!

Minden szombaton 
15 órakor (kezdők)

és 17 órakor 
(haladók) 

a MIK szobában

zolyomikati@fibertel.com.ar

4794-6521

CSERKÉSZBÁL
Szeptember 17, 

szombat, 21 óra, a 
Hungária termeiben

Jóidőben szólunk, hogy 
legyen mindenkinek 

lehetősége más elfoglalt-
ságát áthelyezni, és ezt a 

nagy eseményt naptárjába 
beiktatni.

Idén 8 elsőbálos leány 
mutatkozik be. 
Lesz jó zene,

hagyományos tábortűz és 
... meglepetések!

Belépők és asztaloglalás 
augusztustól kezdve, a 
Hungária Egyesületben 

(Juncal 4250, Olivos, tel. 
4799-8437 / 4711-0144), 

vagy a fővárosban (Quintana 
308, tel.: 4812-6970) 

Gyere velünk mulatni!
Érdeklődés tel.:  4742-

6168, vagy e-mail:   
katikemenes@fibertel.com.ar

Sok mindent olvas-
hatsz az Argentínai 
Magyar Hírlapban!

MAGYAR SZOLIDARITÁS TÜZE
A z  1 9 3 3 - a s  g ö d ö l l ői 

jamboree idején a Magyar 
Cserkészszövetség Magyar 
Szolidaritás Napot rendezett. 
Az előre megbeszélt napon 
cserkészeink tábortüzeket gyúj-
tottak egész Magyarországon 
és az elcsatolt területeken. A 
megbeszélt időben lobban-
tak fel a szolidaritás lángjai 
Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrá-
ban, a Mecsekben, Szabadkán, 
a Bakonyban. Mindenfelé, ahol 
magyar cserkészek voltak.

2003 augusztusában, a Kül-
földi Magyar Cserkészszövet-
ség felújította e fontos kezde-
ményezést. Ennek nyomán 
otthon, a Kárpát-medencében, 
Kazahsztántól Honoluluig, 
Svédországtól Rio de Janei-
róig, a föld minden magyarok 
által lakott táján fellángoltak 
a tábortüzek, vagy gyertyács-
kák.

Ezentúl, az évi munka-
tervünk állandó része lesz a 
Magyar Szolidaritás Tüze. 
Kérjük csapatainkat, hogy ezt 

figyelembe véve már az idén is 
valósítsák meg e tervet.

Tavalyi tapasztalatok alap-
ján kérjük, hogy a láng, min-
denhol a helyi időszámítás 
szerint, augusztus 20-án este 
21.00 órakor lobbanjon fel 
a nemzetközi dátumvonaltól 
nyugatra, tehát New Zeland, 
Ausztrália vonalától keljen 
útra és végigkísérve augusztus 
20-át, Honoluluban aludjék ki. 
Így, amikor Budapesten fel-
röppennek a Szent István napi 
tűzijáték első rakétái, a Magyar 
Szolidaritás lángja már 11-12 
órája van úton, és Honoluluig 
még ugyanannyi órai útja van 
hátra.

Valószínűleg nincs olyan 
időzónája a Földnek, ahol nem 
élnének cserkészeink és más 
magyarok, így csak szervezés 
kérdése a megvalósítás: Tábor-
tűz Croydonban, Fillmore-ban, 
Los Angelesben, egy gyufa-
villanás a Hargitán, gyertyák a 
budapesti lakásokban, mécses 
Dunaszerdahelyen, Buenos 

Airesben, Caracasban, Sydney-
ben, Münchenben, Oslóban, 
Torontóban, Krasznahorkán, 
Calgaryban, New Yorkban 
vagy Körösmezőn. Azok, akik 
a budapesti tűzijátékot nézik, 
a felreppenő első rakétát tekint-
sék a magyar szolidaritás tüze 
fellobbanásának.

Kérjük a magyar szerve-
zeteket is, OTTHON ÉS AZ 
EGÉSZ VILÁGON, csatlakoz-
zanak e kezdeményezéshez! 
Ez a világot átölelő testvéri 
összetartozás kifejezése vál-
jon hagyománnyá és legyen 
a magyar identitástudat egyik 
pillére!

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

Jó Munkát!
Lendvai-Lintner Imre cscst.

KMCSSZ elnök
Magyaródy Szabolcs, cscst.

Hunyadi Öcs.Munkaközösség

Szeptemberi lapzárta
augusztus 10

Anyag és hírek beküldésére 

4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.

H i r d e s s e n  a z  A M H - b a n !   4 7 1 1 - 1 2 4 2
amagyarhirlap@yahoo.com

SZEMELVÉNYEK A HUNGÁRIA (HKK) KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL       Hivatalos órák: Péntekenként 19 - 21 óra. 

360 Druon: Finom famíliák
388 Szabó, Lőrinc: Tücsökzene (rajzok egy élet tájairól 1945-1657) – A 
huszonhatodik év (lírai rekviem százhúsz szonettben 1950-56)
546 Maugham, Somerset W.: Színház
547 Céline, L.F.: Utazás az éjszaka mélyére
771 Henke, Shirl: Andalúziai álom
813 Mészáros, M. Lörincz: Kárpátok népe – Elbeszélések, versek, 
tanulmányok (Néhány adat magyarokról Argentínában, 1958)
842 Tolsztoj: Hadzsi Murat és egyéb elbeszélések
905 Jókai, Mór: Szép Mikhál – Egy hírhedett kalandor a XVII. 
századból
1151 Gárdonyi, Géza: Mi erősebb a halálnál – Átkozott józanság
1344 Bóka, László: Zenekíséret – Hanna (novellák)
1872 Segesdy, László: A hontalan magyar (A száműzetés versei 1945-
1949) – A vérző Budapestnek üzenem
1898 Biggers, Earl Derr: Charlie Chan esete a kínai papagájjal
2142 Antológia: Visszhang (Fiatal prózaírók antológiája, 1962)
2143 Kaus, Gina: Nagy Katalin
2312 Wang, Lulu: Tavirózsa színház – Egy kínai leány 
visszaemlékezése
5086 Adamov, Arkagyíj: A bűvös négyszög (bűnügyi regény)
5087 James, P.D.: A hulla csónakon érkezett (bűnügyi regény)
5088 Symons, Julian: Lee Annácska nevén (bűnügyi regény)
5089 Dridzo – Minez: Emberek és szokásaik
5090 Szafar, Tadeusz: A fekete földrész

Videokazetták:
VK-294 Sissi (Romy y Magda 
Schneider, K.-H. Böhm (német, 
spanyol fölírással)
VK-295 Sissi emperatriz (idem)
VK-296 Sissi  y su destino 
(idem)
V K - 2 9 7  M o n p t i  ( R o m y 
Schneider)
VK-298 Viharzóna (G. Clooney, 
M. Wahlberg) katasztrófafilm
VK-299 A jövő kezdete (K. 
Spacey, H. Hunt, H. Osment) 
dráma
VK-300 Kettőn áll a vásár (K. 
Alley, S. Guttenberg, M. Olsen) 
vígjáték


