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Már a meghívó  is azzal kecsegtetett,  hogy valami csodás esemény  
készülődik,  de a képzeletünket felülmúlta az, amit az előadáson láttunk és 
hallottunk. Nem hittünk  a szemünknek, de  a fülünknek sem.  Remekeltek, 
mint koreográfusok, rendezők, mint zenekar igazi népdalénekesnővel, 
néptáncaikkal  -egy estét betöltő  lenyűgöző, változatos  programmal. Mintha 
PROFIK lettek volna a színpadon meg SZTÁROK, pedig a szereplők a szürke 
hétköznapokban a munkájukat kiválóan végző dolgozók, egyetemisták, 
iskolások, nem hivatásos színészek.

PÁNTLIKA TÁNCEGYÜTTES 45. ÉVFORDULÓJA

Hogy jutottak ilyen magas szintre?  A magyar néptánc és a népzene varázsa,  a rendszeres gyakorlás,  
egymás meghallgatása, az ötletek elfogadása,  kidolgozása,  az egymás iránti  tisztelet,  szeretet,  a 
lelkiismeretes munka és gyakorlás a tökéletességig.

Az ünnepélyen Kokron Ili,  a csoport alapítója felkészült,  hogy elmondja a  jelenlévőknek a Pántlika 
történetét,  de  nagy meghatottsága miatt könnyekbe  fulladt  a beszéde és így Zágon Kati folytatta. 
A közönség nagy tapssal ünnepelte Ilit, akinek a beszámolóját itt olvashatják:

Jó estét kívánok.  Szeretettel köszöntöm a jelenlevő hatóságokat és a kedves közönséget, 
barátainkat.

Nagy élmény számomra, hogy itt lehetek annak a csoportnak a 45. évfordulóján, melyet én alapítottam.
Kiskorom óta  él bennem  a  rajongás a magyar népművészet  iránt, legyen az tánc, ének, festészet, 
hímzés, népviselet, még édesanyámtól sajátítottam el, majd a cserkészeten fejlesztettem és az 
életem részévé vált.

1968-ban az egykori Csehszlovákiában lezajlott Prágai Tavasz hatására a világ forrongott a 
szabadságért, a szabad szólásért. Németországban a tüntetések nagy rendőri összecsapással 
végződtek.  Az olasz fiatalok is csatlakoztak a tüntetők sorához. Brazíliában márciusban a háború 
óta nem volt olyan  feszült  a hangulat, mint ahogy akkor a fiatal egyetemisták lázongtak a katonai 
diktatúra ellen.
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Pántlika 1981-ben a Szeretetbálon Papa meg a lánya, Piller Cristina és Gida

Varrtuk, hímeztük a népviseleteket

Ebben a világi kavarodásban gyűjtöttem össze a fiatal barátokat a cserkészetből, és megalapítottuk a 
Pántlika magyar néptánccsoportot.  Célunk, hogy megtartsuk és terjesszük  hazánk - sokaknak a szülei 
hazájának - a népszokásait, kultúráját.
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Piller Mátyás A Piller testvérpár: Krisztina és Mátyás

Fekete N. Diana és Marques S. Pedro

Nagy akarattal és szorgalommal magyar könyvekből, amiket kiküldtek nekünk, néztük ki a lépéseket és a 
koreográfiákat.
1976-ban elöszőr vettem részt egy magyar néptánc táborban az Egyesült Államokban, és ott tanultam és 
értettem meg Magyarország tájegységeinek a táncait. 
Később tanárokat hozattunk ki, akik táncórákat adtak nekünk,  majd én is többször jártam  a falvakat, 
ahonnan  mintaruhákat hoztam. Hosszú hétvégeken gyűltünk össze valakinek a nyaralójában vagy 
házában, ahol varrtuk, hímeztük a népviseleteket; még a fiúk is!  Ők a saját mellényüket és nadrágjukat 
díszítették. Mindezt nagy éneklés, viccelődés  közben, míg ezalatt  a világ meg forrongott.

Mezőségi táncok

Elkezdtem tanítani azokat a lépéseket, amiket svájci iskolaéveim alatt tanultam. Ezeket egy hivatásos 
néptáncos házaspártól tanultam, akik szintén kiszöktek Magyarországról. Amikor kifogytam ezekből a 
lépésekből, akkor kezdődött a nehézség, hiszen nem volt internet, videó, és Magyarországra sem volt 
ajánlatos menni a kommunista diktatúra alatt.



HÍRADÓ - 5

Rögtön utána jött a magnó, a videó, a CD, a DVD; ezek megmutatták az eredeti táncokat az ország 
különböző részeiről.

A mi csoportunk mindig vidám és jó humorú volt. Egy bizonyos napon hagytam, hogy beálljon a csoportba 
egy 9 éves kisfiú.  Beleegyeztem, mert szülei az én barátaim voltak és megígérték, hogy kiveszik, ha nem 
felel meg.

25 év vezetés után átadtam a csoportot Eszter és Gida házaspárnak. Ők folytatták a munkámat és 
alapítottak egy fiatal csoportot utánpótlásnak. Hosszú évek után átadták a vezetést Pedrónak, éppen 
annak, aki  9 évesen ott lábatlankodott   az öreg táncosok között!!!  A csoport vezetésének az átadása 
mindig a legnagyobb egyetértésben, összhangban történt.

Kiss Thomaz és Piller Piller Gedeon

Üveges tánc és botoló

Üveges tánc
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Kalotaszegi táncok

Zsivaj népzenekar Kiss Beatriz szólóénekessel
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Marques Pedro, Piller Gida, Kokron Ili

A Szatmári finálét ropták az összes Pántlikák

ISTEN ÉLTESSE ÉS TARTSA MEG A PÁNTLIKA EGYÜTTEST  A MI ÖRÖMÜNKRE ÉS A 
MAGYARSÁG DICSŐSÉGÉRE!

Ma láthatunk apát gyermekeivel együtt táncolni, páran az első táncosok közül már 60 évesek, kivéve 
engem, aki sokkal több.
Annak ellenére, hogy ez egy műkedvelő csoport, majdnem hivatásos néptánccsoport nívót ért el. Az évek 
során a csoport mindig élőzenéről álmodott. Hála a nagy lelkesedésnek,  kitartásnak,  akaraterőnek és 
határozottságnak, ma saját népzenekarunk és énekesünk van, és olyan jól játszanak, mint bármelyik  
falusi zenekar Magyarországon.
Lehetetlen leírni azt az örömet, a büszkeséget és boldogságot, ahogy ünnepelni látom a csoport 
megszakítás nélküli 45 évét!
Kívánom, hogy nézzétek a csoportot olyan szeretettel, mint amilyennel ők készültek erre az 
előadásra!

Jó szórakozást kívánok!

A befejezés is méltó volt a Pántlika 45 évéhez, amikor Pedro megkérte, hogy álljanak fel azok, akik valaha 
is Pántlikások voltak. A nézőtéren egymás után emelkedtek fel a volt tagok, majd Pedro felkérte őket, hogy 
fáradjanak a színpadra  a Szatmári finaléra,  ahol együtt ropták a csárdást a nagy tapsvihar közepette.
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Ki ez a Magyarországról érkezett fiatalember, 
aki rövid ittléte alatt meghódította a São Paulo-i 
magyarság apraját-nagyját?

Interjú Szeghalmi Zsolttal
Azt már tudjuk, hogy a nevedet nagyon szereted, 
büszkén mutatkozol be, szeghalmi születésű vagy?
Szeghalomhoz semmilyen kötődésem nincs. Olyannyira, 
hogy mégcsak nem is jártam ott soha. Viszont szeretett 
szülővárosom nevét is hordom a nevemben: a “hírös 
városét”, Szegedét.

Hol és milyen iskolákban tanultál, mit tűztél ki célul 
mint életpályát?
Általános iskolásként angol tagozatos voltam, 
míg gimnáziumi éveimet az ország egyik legjobb 
középiskolájában, a Ságvári Endre Gyakorló 
Gimnázium magyar-történelem tagozatán töltöttem. 
Egyetemre is Szegeden mentem,  jogot tanulok. Bár 
a Tisza-parti várostól –úgy tűnhet – nem szakadtam el 
soha, több évet külföldön töltöttem: tanulással, szakmai 
gyakorlatokkal és most munkával. Ez is a magyarázata 
annak, hogy még mindig véndiák vagyok a jogi karon.

Szüleid segítettek a pályaválasztásodban? Mi a 
szüleid foglalkozása?
Édesanyám magyar nyelv és irodalomtanár, de most 
már évek óta főállásban az iskola programjait szervezi. 
Édesapám elismert háziorvos, korábban labdarúgó 
volt. Mindketten ma is rendszeresen sportolnak. 
Nem szóltak bele abba, hogy mit választok, csak 
célirányosan terelgettek az egyetem felé, illetve 
támogattak mindenben. Sok hálával tartozom nekik a 
türelmükért, szeretetükért.

Vannak testvéreid?
Két egypetéjű iker húgom van: Szonja és Szandi, 24 
évesek. Nagyon vidám (és szép!) lányok, igazi figurák, 
egy percre sem maradnak téma nélkül.

Hol, mikor és milyen céllal jártál külföldön, mielőtt 
idejöttél?
Brazília előtt hosszabb ideig Spanyolországban 
éltem. Egy évet jártam Sevillában egyetemre, fél évet 
Santiago de Compostelában dolgoztam egy ügyvédi 
irodában, míg Salamanca városába a szerelem repített. 
Volt szerencsém számos országba eljutni különböző 
csereprogramok vagy épp csak a kikapcsolódás révén. 
Kiemelném Izraelt, ahol egy hónapot töltöttem, illetve 
Tunéziát, ahol láttam Afrika modern arcát. Az európai 
fővárosok közül szívesen látogatok vissza Londonba, 
Madridba, Párizsba és Rómába. Szívem csücske 
Velence.

Mi késztetett, hogy pályázz a KCSP-re (Kőrösi 
Csoma Sándor Program)?
Két dolog: az elhivatottság, hogy egy nemes célért, 
a magyarság megsegítéséért tevékenykedhessek, 
valamint a vágy, hogy eljussak az általam cikkekből 
és különböző elemzésekből már jól ismert Latin-
Amerikába.
 
Választottad vagy kiosztották Brazíliát számodra?
Én csak Latin-Amerikát mint térséget jelöltem 
meg, Brazília a sors ajándéka volt. Bevallom, arra 
számítottam, hogy spanyol tudásom miatt Argentínába 
vagy Venezuelába küldenek, de egy pillanat alatt 
felfogtam, hogy személyes jövőm szempontjából 
hasznosabb, hogy ide kerültem. S ez azóta csak 
megerősödött bennem!

Hogy fogadtad, amikor megtudtad, hogy Brazíliába 
jössz? Szüleid, testvéreid, barátaid mit szóltak?
Én nagyon örültem, barátaim pedig előálltak a hosszú 
kívánságlistákkal (focimez, szambaruha stb.). A 
családom már hozzászokott, hogy “virágról virágra” 
helyett én repülőről repülőre szállok, így az évek során 
már felkészülhettek a hiányomra.

Hogyan látják a magyarok Brazíliát és a brazilokat?
Mivel a magyaroknak kevés hányada jut el Brazíliába, 
az ismeretek gyakran a sztereotípiákban merülnek 
ki: a foci imádata; szép, barna nők; favelák, ahova 
a rendőrség sem teszi be a lábát. Aki jártasabb a 
politikában, gazdaságban, az tisztában van az ország 
gazdasági térnyerésével. Érdekesség –és ezt az itteni 
magyarok meglepődve fogadják–, hogy a korábbi elnök, 
Lula megítélése otthon kivétel nélkül pozitív. Személyes 
vállalásom, hogy otthon minél több emberhez 
eljuttassam, milyen kedves emberek is a brazilok.

Miből állt a felkészülésed erre az útra?
Egyhónapos minisztériumi felkészítésen vettem 
részt, ahol megismerkedtem a külhoni magyarság 
történetével, életével és szervezeteivel. Elbúcsúztam 
a barátoktól, mindezt egy jól megszokott, hamisítatlan 
szegedi búcsúbuli keretében.

Mi volt az első benyomásod, mikor megérkeztél?
A biztonsági felkészítés során elhangzottakkal 
ellentétben nem tapasztaltam veszélyt az utcákon. 
Emlékszem, az első napokban pénz és telefon nélkül 
merészkedtem csak ki, a legrosszabb ruhámban, 
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egyfolytában támadásra várva. Azt hiszem, kicsit 
túlzásba vittem a biztonsági elővigyázatosságot! 
(nevet).
Emellett az első perctől kezdve szembetűnő volt az 
átlagember közvetlensége és vidámsága.

Milyen itteni szokás volt a legszembetűnőbb?
Az itteni szokásokról listát vezetek, jelenleg 54-nél 
tartok. Kiragadva kettőt, az emberek, ha megkérdezem, 
merre van valami, soha nem fogják azt mondani, hogy 
nem tudják (még ha fogalmuk sincs, akkor sem); illetve 
egy európai számára a csúcsidei tömegközlekedés 
viszontagságai szintén mulatságos jeleneteket tudnak 
produkálni (ahogy az őrök két kézzel tuszkolják be az 
utasokat a metrókocsikba).

Hogy látod az itteni magyarokat?
Jól példázza szerintem a jellemüket az a szinte 
elköszönéssé vált mondat, hogy „ha kell valami, csak 
szólj!”. Mindennap érzem, hogy örülnek nekem, ami 
leírhatatlanul jó érzés. Gyanítom, hogy egymáshoz is 
így viszonyulnak, ezért is maradhatott fent ilyen aktív 
közösségi élet. Én – csekélyke két hónap tapasztalatai 
alapján– összetartást, barátságokat és összefonódó 
családokat látok.

Úgy látjuk, hogy szíveden viseled a KCSSP-t, 
szerinted ez a pályázat el fogja érni a célját?
A pályázat hivatalos célja megerősíteni a 
Magyarországtól jelen esetben 12 ezer kilométerre 
élő, magukat magyarnak vallók identitását. 
Meggyőződésem, hogy mély nyomot fog hagyni az a 
gesztus, hogy a magyar kormány –és rajta keresztül 
a magyarországi magyarok– szívén viseli az itteniek 
sorsát. Ittlétem szimbolikus: valaki azért érkezett a 
messzi távolból, hogy főmunkaidőben segítsen brazíliai 
rokonainknak – abban, amiben csak tud. Véleményem 
szerint a siker eleve garantált.

Mit javasolnál a biztos siker eléréshez?
Fontos, hogy a São Paulo-iak (de más brazil 
városok magyar lakosai is) éljenek a lehetőséggel, 
használják ki, hogy itt vagyok. Járjanak az órákra, 
akik jobban szeretnének beszélni magyarul. Ezzel – a 
lelkesedéssel–, hála Istennek, itt nincsen gond!

Milyen a magyar közösség által szervezett 
programokon vettél részt?
Az itteni közösségi élet igen sokszínű. Az ember néha 
akkor is belefut egy-egy rendezvénybe, amikor épp nem 
is tervezte, hogy elmegy. Érkezésem estéjén húsvéti 
vacsorán, másnap a Budapest Bár koncertjén vettem 
részt. Nagy érdeklődéssel hallgatom a Könyves Kálmán 
Szabadegyetem előadásait, örömmel csatlakozok 
továbbá a cserkészek népi játékaihoz mind a Szent 
Imre Kollégiumban, mind az embui Simon Bálint 
Cserkészparkban. De voltam már Nőegyleti ebéden, 
megvendégeltek a könyvtáros asszonyok és a Magyar 
Vacsora ízeire is szívesen emlékszem vissza.

Kiknek tartozol beszámolókkal és milyen gyakran 

kell őket elküldeni?
Havonta egyszer kell egy hosszabb összefoglalót 
készítenem a KIM (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium, a pályázat kiírója és lebonyolítója) 
számára. Ezt mentorommal, Hársi Sárival közösen 
dolgozzuk ki. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy 
megköszönjem Sárinak, hogy anyám helyett anyám 
ebben a félévben, és hogy minden létező dologban a 
végletekig mellettem áll, támogat. Jobb mentort kívánni 
sem tudnék!

Kaphatsz egy kis szabadságot, hogy utazhass egy 
kicsit körülnézni?
“Aki éjszaka legény, nappal is legyen az” alapon 
maximálisan igyekszem kihasználni a szabadidőmet. 
Esténként a várost, azokon a napokon pedig, amikor 
nincs órám, a környező helyeket fedezem fel. Gyakran 
van, hogy a hét minden napján tanítok, így különösképp 
törekszem arra, hogy amikor akad egy kis szünet, irány 
a “praia”.

Hová utaznál, hogy a lehető legjobban kihasználd 
az ittlétedet?
Santa Catarina és Rio de Janeiro benne van a 
programtervezetemben, lesz feladatom ott is. Biztos 
vagyok benne, hogy kerítek majd megfelelő időt 
városnézésre is.

Mi az érzésed, tudnád  Magyarországtól távol leélni 
az életed?
Ez a kérdés az utóbbi időben egyre aktuálisabb 
számomra.Tudnám, de csak úgy, hogy meghatározott 
időnként hazalátogatok (olyankor viszont hosszabb 
időre). Azt hiszem, hozzám legjobban a kétlaki élet illik, 
az elmúlt pár év tapasztalata ezt mutatja. Útra kelni, 
majd visszatérni – dupla öröm és örökös feltöltődés.

Mi az, amit az itteni magyar fiataloknak mondanál?
Ha érzitek magatokban a magyar lángot, ne hagyjátok 
kialudni. Elcsépelt és unalomig használt idézet, hogy 
“nyelvében él a nemzet”, de nagyon jól megragadja a 
lényeget. Táncoljatok, cserkészkedjetek, de emellett 
–vagy épp ennek keretében– a magyar nyelv ápolása 
kitüntetett helyen kell, hogy szerepeljen. Ez az egyik 
legerősebb köldökzsinór Magyarországgal, ez tart 
minket össze.

Mit érzel, mit adott ez a pár hónap az életedben?
Magyar népzenére ébredni, magyar ételeket enni, 
lépten-nyomon magyar dalokat hallani – mindezt 
Brazíliában. Olyan dolgok ezek, amelyek egy életre 
belevésődnek az emberbe. Rengeteg dolgot kaptam 
itteni magyaroktól és braziloktól egyaránt, ami viszont 
maradandó lesz, az egy korábban megfogalmazódott 
és most újonnan megerősödött elképzelés. Történjék 
bármilyen csúfos történelmi, politikai esemény is, 
az embert egyszerűen senki és semmi nem tudja 
megfosztani azon meggyőződésétől, hogy annak vallja 
magát, aki lenni akar. Kell jobb példa erre, mint a São 
Paulo-i magyar közösség?



10 - HÍRADÓ

Kőrösi Csoma Sándor Program
Kivonat “HATÁRTALANUL” Vida Sándor cikkéből  

A KIM (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium) Nemzetpolitikai államtitkárságának koordinálásával 47 magyar 
fiatal tölthet 3+2 hónapot külföldön a világ számos országában a Kőrösi Csoma Sándor Program keretén belül, hogy 
megismerjék a diaszpórában élők hétköznapjait és segítsék őket identitásuk megőrzésében, az anyaországgal való 
kapcsolattartásban.

A Magyar Diaszpóra Tanács alapitásakor célként fogalmazódott meg, hogy a magyar nemzetpolitikában az eddig 
mostohán kezelt diaszporában élő magyarságnak is kellő figyelmet szenteljenek. Ennek egyik lépése a január 3-án 
meghirdetett Kőrösi Csoma Sándor Program, amelynek célja a diaszpóra magyarsága magyar nyelvtudásának 
fejlesztése, az anyaországgal való kapcsolattartás ösztönzése, emellett a hazához való kötődés, valamint az 
identitás erősítése. A pályázatra 20 évnél idősebb, legalább középfokú végzettségű, angolul felsőfokon vagy az 
adott célország nyelvén társalgási szinten beszélő, közösségszervező vagy hagyományőrző tevékenységben 
jártas magyar állampolgárok jelentkezését várták. A kiírás nagy népszerűségnek örvendett. Január 20-ig 480 
motivációs levél és önéletrajz érkezett a projektgazdához, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárságához. A kétfordulós 
szóbeli felvételi vizsgán választották ki azt a 47 szerencsést, akik áprilistól júniusig, majd egy hónap magyarországi   
munkavégzést   követően   augusztusban és szeptemberben külföldi állomáshelyükön dolgozhatnak, amelyet újabb 
két hónap budapesti időszak követ. 

A kiválasztott 47 fiatal márciusban egy gyorstalpaló képzésen  gyarapította tudását, ahol nemzetpolitikai, 
állampolgársági, alkotmányos és konzuli alapismeretek elsajátítása mellett előadásokat hallgattak célországuk 
sajátosságairól, helyzetéről, valamint a cserkészek tevékenységéről, amelyekből vizsgát is tettek. Kiutazásuk 
előtt késziteniük kellett egy három hónapos programtervet is,  amelynek a megvalósítását kinti mentoraik havi 
szinten figyelik, segítik, értékelik. Az ösztöndíjasok a külföldön töltött hónapok alatt a tervek szerint különböző 
továbbképzéseken is részt vesznek, valamint a program végeztével a tapasztalataikról irásban beszámolnak.
A KCSSP fiataljai a hazai programszakasz alatt 200, mig a külföldön töltött idő során 350 ezer forint havi javadalmazást 
kapnak. Emellett az államtitkárság biztositja számukra a szállást és az utiköltséget is. Mindezért cserébe közösség- 
és művelődésszervező, valamint hagyomanyőrző feladatokat, továbbá hagyaték-feldolgozással kapcsolatos 
gyűjtőmunkát kell végezniük, és néptáncot, magyar nyelvet, cserkészetet, a magyar kulturaismeretet kell oktatniuk 
valamely külföldi Magyar szervezet berkeiben.

Tizennégyen az Amerikai Egyesült Államokba, nyolcan Ausztráliába, hatan Kanadába, négyen Latin-
Amerikába (Brazília, Venezuela, Argentína), egy-egy fő Izraelbe és Dél- Afrikába, tizenhárman pedig valamely 
nyugat-európai országba (Nagy-Britannia, Svédország, Németország, Svájc, Finnország, Hollandia) utaztak.

A tervek szerint az idén első ízben megszervezett Programnak  a jövőben is lessz folytatása.

Szeghalmi Zsolt (26éves) jogász, 
nyelvtanár São Paulo, Brazília

Szegedről érkeztem a 11 milliós São Pauloba, ahol a legtöbb 
magyar él Latin-Amerikában. Pezsgő és szervezett közösségi 
életbe csöppentem, ami a magyar órák tartásától kezdve a 
cserkészeten, a vivás- és néptáncoktatáson át egészen a 
bibliakörig, illetve egy szeretetotthon fenntartásáig terjed. 
Az itteni magyarok ezer szállal kötődnek hazánk kulturális 
örökségéhez, mi több, maguk is nagyban hozzájárulnak a 
világ magyarságának szellemi gyarapításához.

Hársi Sári, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség brazíliai körzeti parancsnoka személyében egy, a magyar 
fiatalok jövője iránt kiemelkedően elkötelezett mentorhoz van szerencsém. Vele közösen a jövő generációja 
magyar nyelvtudásának fejlesztését tűztük ki elsődleges célul. Spanyol és angol tapasztalataim után 
ezuttal a portugál a közvetítő nyelv édes anyanyelvünk tanítása során.
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SZEGHALMI ZSOLT IFJÚ MUNKATÁRSUNK CIKKEI AZ 
ESEMÉNYEINKBŐL:

A jövő zálogai: a fiatal cserkészek vezetőjükkel a LAMOSZSZ 
gyűlés alatt

A beszámoló az április 19-21. között Săo Pauloban megrendezett II. LAMOSZSZ Találkozó részletes 
eseményeit mutatja be.

Kivonat: Kitekintő.hu -Szeghalmi Zsolt 2013. május 13.

Április 19-én, péntek este már messziről hallani lehetett, hogy valami készülődik a Gomes de Carvalho 
utcában. A térség öt országából érkeztek vendégek, hogy egy hétvégére összegyűlve megismerjék 
egymást és  közösen gondolkozzanak a külhoni magyarság jövőjéről – a Föld másik oldalán.
A hivatalos program kezdete előtt a házigazda brazíliai szervezők egy városnézésen mutatták be a vendég 
szervezetek vezetőinek azt a Săo Paulot, ahol 30 millió ember él az agglomerációban. Szinte hihetetlen, 
hogy a déli félteke legnagyobb városa egészen a 19. század végéig még magyarországi mértékkel is 
kis településnek számított – tudtuk meg Schiffer János és Kiss Gábor rögtönzött idegenvezetők gazdag 
beszámolóiból. A kisbusz utazóközönsége visszafelé testközelből tapasztalhatta meg, milyen a metropolisz 
közlekedése csúcsidőben.
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A képen a magyar szervezetek vezetői és (középen) a 
brazíliai magyar nagykövet 

Estére megtelt a Magyar Ház, a levegőben a magyar és 
brazil konyha ízeit ötvöző étel illata keringett. Megnyitó 
beszédében  Dr. Dénes F. Tibor, az 1926 óta megszakítás 
nélkül működő Segélyegylet elnöke emlékeztetett, hogy 
rendkívüli esemény veszi most kezdetét. A létszámot látva 
pedig örömmel nyugtázta, hogy ilyen sok ember mozdult 
meg egyszerre a magyar ügyért. Marques Pedro da Silva, 
a Săo Paulo-i Magyar Ház vezetője elmondta, hogy a 
találkozó minden magyarnak sokat jelent, hozzátéve, hogy 
hazánk kultúrájának megismertetése a befogadó országok 
népei felé is kötelességként jelentkezik.

Fiataljaink a LAMOSZSZ vacsoránál A képen a Săo Paulo-i vezetők

Kerekasztal, Plaza Hungría, Lángos Fest és világítótorony
A tanácskozás másnap vette kezdetét, amikor 
is a jelen lévő országok küldöttei először 
egyenként bemutatták a közösségi életben 
a közelmúltban bekövetkezett változásokat. 
Megtudtuk, hogy Argentínában új fejezet vette 
kezdetét a református egyház életében: eladásra 
került az istentiszteleteknek korábban 53 éven 
keresztül otthont nyújtó székház; a magyarság 
azonban gyorsan cselekedett és Buenos Aires 
északi külvárosában hasonló célra megvásárolt 
egy másik épületet, amelyet júniusban fognak 
felszentelni. Ezen kívül a híresen összetartó 
argentínai magyar közösség büszkén őrzi a 
Plaza Hungríán (Magyar tér) tartott éves ’56-os 
megemlékezések hagyományát.

A São Paulo-iak tájékoztatójából egy már-már idilli helyzet képe tárult elénk. Az egyszerűsített honosítás 
miatt soha nem látott mértékben nőtt a magyar nyelvtanfolyamokra jelentkezők száma, a Magyarországtól 
kapott támogatásokból felújították a Magyar Házat, míg a mindennapokat olyan színes programok dobják 
fel, mint a brazilok körében is népszerű „Lángos Fest”, vagy a Balázs Péter Otthonban megrendezett “Piros 
Tojás” ünnepség. Töretlen továbbá a könyvtárat rendező asszonyok, valamint a mindig vidám cserkészek 
lendülete és munkakedve.

A brazil-magyar vacsora

Az országok egyenként számoltak be a magyar közösségi élet alakulásáról.
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A csilei helyzet ismertetése előtt Zahorán Ákos egy rövid videót vetített le, amelyben egy, a hullámokkal 
dacoló világítótorony állt ellen a tenger erejének. Az üzenetet mindenki értette: a világ magyarságának 
ugyanilyen sziklaszilárdnak kell lennie, amennyiben fenn akar maradni. Személyes történetekkel tarkított, 
sziporkázó beszámolójából kiderült: 2014-től ismét lesz az országnak magyar diplomáciai képviselete. 
Előrelépés mutatkozik továbbá a magyar nyelv oktatása terén, a jövőben ugyanis intenzív hétvégéken 
fogják tanítani a diákokat. Jó példa a Latin-Amerikában élő magyarság országokon átívelő összefogására, 
hogy mostantól – a korábbi kéthavi látogatással ellentétben – havonta érkezik Argentínából vendégtanár, 
hogy a nyelvtanításban segítsen.

Tekepálya és rossz közbiztonság

Uruguayban a magyarok szenvedélyes tekések. Legalábbis erre enged következtetni az, hogy egy 
építészileg is bravúros megoldás keretében az addig a belső udvaron található tekepályát “levarázsolták” 
az alagsorba. Jankovics Károly elmondta, hogy a LAMOSZSZ-tól, illetve a Bethlen Gábor Alaptól kapott 
támogatásból tudták felújítani továbbá a Magyar Otthon utcafrontját és a konyhát. Szerinte különösen 
fontos, hogy a munkálatokban a közösség tagjai saját kezükkel vettek részt, mert így mindenki egy kicsit 
sajátjának is érzi a gyönyörű végeredményt. Arról, hogy milyen változások mentek végbe Montevideóban, 
a latin-amerikai magyarok személyesen is meggyőződhetnek 2016-ban, itt rendezik ugyanis a következő 
LAMOSZSZ Találkozót.

A fenti példákat látva és hallva a hallgatóság már-már azt gondolthatta, hogy a magyar élet kivétel nélkül 
mindenhol virágzik és fejlődik, amikor Kunckelné Fényes Ildikó, a LAMOSZSZ elnöke – egyben Venezuela 
képviselője – utolsó felszólalóként visszarántott mindenkit egy másik valóságba. Venezuelában a rossz 
közbiztonság miatt csak napközben – elsősorban hétvégén – képzelhető el közösségi rendezvény. 
A magyarság utánpótlásának kérdése szintén aggodalomra ad okot, míg a Szent Erzsébet Katolikus 
Nőegylet 2011-ben, „57 év áldásos munka után” feloszlott. Kunckelné azért megnyugtatta a vendégeket: 
a többi szervezet továbbra is működik, valamint idén is megrendezésre kerül a hagyományosan akár ezer 
ember érdeklődésére is számot tartó októberi vásár.

A latin-amerikai magyarság: szeretetközösség

A felszólalásokat követően az országok képviselői – gyakran a hallgatóság tagjaival közösen – egy 
kerekasztal-beszélgetés keretében egyetlen kérdésre keresték a választ: melyek a latin-amerikai 
magyarság fennmaradásának esélyei?

Bevezető előadását Deák Ernő, a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének 
(NYEOMSZSZ) elnöke egyetlen kulcsszó köré építette fel: a világ magyarságának “szeretetközösséggé” 
kell válniuk ahhoz, hogy fennmaradhassanak. Kell valami plusz, amitől egy közösség több lesz, mint 
emberek puszta összessége, és ez a többlet a szeretet – mondta.

A kerekasztal résztvevői több oldalról járták körül a latin-amerikai magyarság különleges helyzetét. 
Sajátos tényező, hogy – Magyarország jelentős földrajzi távolságán túl – az itteni emigráció a II. világháború 
után voltaképpen lezárult, ellentétben más régiókkal. A magyar nyelv átörökítése során így itt már negyedik-
ötödik generációval találkozunk.

Egy pohár víz

A fennmaradás vagy éppenséggel felszívódás két különböző eredményéhez két, egymástól eltérő út 
vezet. Asszimiláció vagy integráció – hangzott el a két alternatíva. A magyarság vagy úgy tűnik el egy 
pohár vízben, mint a cukor (asszimiláció), vagy olyan lesz, mint egy pohárba ejtett szilárd tárgy, ami 
szerves része ugyan az őt körülvevő víznek, ugyanakkor egy jól körülhatárolható, önálló része (integráció). 
Ez utóbbi lehet a hosszú távú harmónia megteremtésének kulcsa: együtt élni, beilleszkedni a befogadó 
társadalomba, másfelől viszont mindvégig szem előtt tartani a magyarságot.
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A beszélgetés vége felé két csoport fontossága került középpontba: a fiataloké és a nem magyaroké. 
Előbbieket érdekeltté kell tenni abban, hogy magyarok akarjanak lenni. Ha egy gyerek nem tudja, hogy 
miért kell neki hétvégi iskolába, cserkészetre járni vagy magyarul tanulnia, nem fogja élvezni a “magyarrá 
válást”. Elengedhetetlen az, hogy személyes élményekre tegyenek szert, hogy megtapasztalják, milyen 
magyarnak lenni. Ez történhet egy magyarországi látogatással, magyar barátok által, de olyan hétköznapi 
programok során is, mint egy néptánc próba, amennyiben magyarul folyik az oktatás.

Dr. Szíjjártó Csaba nagykövet hegedűjátékát a Pántlika néptánccsoport követi figyelemmel

A magyar közösség boldogulása sokban függ a többségi – argentin, brazil, chilei, paraguayi, uruguayi, 
venezuelai – társadalomtól is. Attól, hogy ők hogyan viszonyulnak a magyarokhoz. Egyáltalán, tudnak-e 
valamit róluk, és ha igen, mit? Be kell vonni őket is, meg kell ismertetni őket a magyar értékekkel, hiszen 
a magyarság annyi egyetemes értéket adott – és továbbra is folyamatosan ad – a világnak.

A hosszú napot az idén 45 éves Pántlika tánccsoport bemutatója, valamint a Zsivaj zenekar koncertje zárta 
– mindkét alakulat helyi magyar fiatalokból szerveződik. Az est jó hangulatát mi sem példázza jobban, 
minthogy Magyarország brazíliai nagykövete, Dr. Szíjjártó Csaba szögre akasztott hegedűjét kézbe kapva 
– korábban a Mákvirág együttesben zenélt évekig – a közönség biztatására rögtönzött pár melódiát. A 
vendégek köszönetet mondtak a rendezőknek a gyűlés magas színvonalú lebonyolításáért, elsősorban 
Ráth Magdolnának és Römer Tóth Eszternek, akik a Segélyegyleten keresztül koordinálták a szervezést.
A háromnapos találkozó utolsó mozzanataiként a vendégek vasárnapi szentmisén vettek részt a São 
Paulo-i magyarság életében évtizedek óta fontos szerepet játszó Szent Imre Kollégiumban, majd 
kirándultak Embú  népművészeti városkájába és Dr. Kokron Sándor házában kerti grillsütő ünnepségen 
vettek részt.

A LAMOSZSZ következő, három év múlva esedékes III. Közgyűlése megszervezését az uruguayi 
magyar szervezetek vállalták. 
São Paulo, 2013. április 21.

Argentína: Szabó Éva _____________________________________________ 

Brazília: Montano Francisco _______________________________________ 

Chile: Zahorán Ákos ______________________________________________

Uruguay: Jankovics Károly ________________________________________ 

Venezuela: Kunckelné Fényes Ildikó ________________________________
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Április 27 - São Paulo-i előadás a “Trianon-szindrómáról” a Könyves Kálmán 
Szabadegyetemen

SZEGHALMI ZSOLT

A “Közép-Európa etnikai és társadalmi konfliktusai” c. előadás meghívója szerint a témát azért 
is érdemes mélyebben körüljárni, mert Magyarország ismét nemzetközi támadások össztüzébe 
került.

A São Paulo-i Könyves Kálmán Szabadegyetemen tartott előadást a fenti címmel Dr. Rabockay Tibor, a São 
Paulo-i Egyetem (USP) vegyészmérnök tanára. Az előadó a témában jártas szakember, magyarországgal 
kapcsolatos művek fordítója, számos, Trianonnal és az ’56-os forradalommal foglalkozó cikk szerzője, a 
kisebbségi jogok kutatója.

Dr. Rabockay Tibor: “Trianon bebizonyította, hogy 
bármi megtörténhet”

A Szabadegyetem előadásai mindig nagy érdeklődésre tartanak számot
Konklúzióként – az előadáson hallottak alapján – levonható, hogy a közép-európai térség országainak 
egymáshoz való viszonyát döntően – negatív irányba – befolyásolta az 1920. június 4-i dátum. Magyarország 
szomszédaiban általánossá vált a félelem, “a magyar fél minden lépésében revizionista szándékot láttak” 
– mondta az előadó.

A téma bevezetéseként Rabockay nemzetközi 
példákkal érzékeltette, hogy a történelemben, 
illetve nemzet- és kisebbségpolitikában semmi nem 
lehet csupán fekete vagy fehér. “Még a szürkének is 
megannyi árnyalata létezik” – mondta. Sziporkázó 
előadásmódjának, személyes anekdotáinak és 
ismert politikusoktól vett idézeteinek köszönhetően 
a hallgatóság egy színes áttekintést kapott hazánk 
“boldog békeidőktől” kezdődő, a II. Világháborúig 
tartó időszakáról.

Személyes véleménye, hogy bármilyen őrültség, 
tűnjék akármennyire elképzelhetetlennek is, 
egy nap valóra válhat. Ezt nevezi Trianon-
szindrómának. A portugál nyelvű előadás egyik 
legérdekesebb részeként bemutatásra került 
egy fiktív térkép, amely azt mutatta, arányaiban 
mekkora területet veszítene Brazília, ha vele 
íratnák alá a békediktátumot.
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Május 26 - A São Paulo-i nők nemzeti színű ebédje
SZEGHALMI ZSOLT

Mint minden hónapban, májusban is színvonalas, elegáns és díszes rendezvényen vettek részt a São 
Paulo-I Magyar Nőegylet tagjai. Az ötven fős társaságot –két tiszteletbeli férfi vendéget leszámítva– a 
brazíliai magyar közösség hölgyei és asszonyai alkották. 

Az 1950-ben létrejött szervezet eredeti céljai között a jótékonysági törekvés is szerepelt, mára 
elsősorban baráti és családi összejöveteleknek biztosít keretet. A találkozás mindig jó alkalom az adott 
hónapban születésnapjukat ünneplők felköszöntésére. A legutóbbi ebéden ez kiegészült egy anyák napi 
megemlékezéssel is. A Nőegylet tagjai emellett gyakran vesznek részt kulturális eseményeken, sétákon.

Saurer Ingrid, a Nőegylet szíve és lelke jóvoltából a Magyar Ház gyönyörű virágcsokroktól illatozott, 
ügyelve, hogy a színek játéka minden esetben megidézze a magyar zászlót A délután hangulatát egy 
szaxofonos, illetve ajándéksorsolás is emelte.

Magyar színek, virágok, asszonyok és a 
fáradhatatlan Ingrid

Az ajándéksorsolás tárgyai és a 
nemzeti színű lufik
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Június 5 - A São Paulo-i cserkészek átkeltek a Vereckei-hágón
SZEGHALMI ZSOLT BESZÁMOLÓJA 

A 13. Szondi György Cserkészcsapat négynapos táboron vett részt Juquitibában (São Paulotól 75 
km-re). A kalandoknak és foglalkozásoknak a magyar tulajdonban lévő Sítio Pinus nevű gyönyörű 
hely adott otthont: tavaival, lankáival, medencéjével és végtelen zöld tájával.

A hosszú hétvégét kihasználva a São Paulo-i cserkészek összegyűltek, hogy négy napig magyarul 
beszéljenek, megismerjék a magyar kultúra egy újabb szeletét és hogy együtt töltsenek pár felejthetetlen 
pillanatot. Az idei tábor kerettörténete a Honfoglalás volt: a kis- és nagycserkészek saját szemükkel látták 
megelevenedni a vérszerződést, Emese álmát és a Csodaszarvast.

A napok a reggeli zászlófelvonással indultak majd – általában óránként – különböző foglalkozásokon vettek 
részt Szondi György lelkes kiskatonái. Kézügyességtől csomókötési és tűzoltási praktikákon keresztül 
egészen az akadályversenyig volt minden, ami hasznára válhat egy, a természetben boldogulni kívánó 
cserkésznek. A fáradt testet a már jól ismert népdalok danolása, illetve újabbak tanulása frissítette fel. 
Olyan dallamoktól zengett a juquitibai hegyoldal, mint a “Madárka, madárka”, a “Szeged hírös város” vagy 
a “Hej, Dunáról fúj a szél”. Öröm volt látni, ahogy a fiatal, hét-nyolcéves cserkészek egy-egy ilyen dallal 
tanulnak meg új magyar szavakat és kifejezéseket!

A gyerekek –kihasználva a táj adottságait– vezetőik és Árpád vezér segítségével átkeltek a “Vereckei-
hágón”, hogy megküzdve a Kárpát-medence akkori lakóival birtokukba vegyék új hazájukat. A negyedik 
nap reggelére a tábor –átlépve az ezredfordulón– testközelből figyelhette, ahogy Vajk megkeresztelkedik, 
hogy aztán Istvánként Magyarország első királyává válljék. Biztosra vehető, hogy a gyerekekben hosszú 
ideig megmarad a kép, ahogy államalapítónk fejére helyezik a koronát.
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A tábor mindennapjai nem lettek volna olyan gördülékenyek, ha nem biztosított a kellő energia-utánpótlás. 
A konyhában a cserkészek szülei szüntelen lendülettel sütöttek-főztek, hogy mindig percre pontosan 
kerüljön az étel az asztalra. Sípszó jelezte az étkezés kezdetét, majd a repetát és “tripetát”, végül pedig 
nem maradhatott el a leggyakrabban friss gyümölcsökből álló “utóétel” (desszert) sem.

 A São Paulo-i magyarság 
utánpótlása: a kiscserkészek

A São Paulo-i 13. Szondi György 
Cserkészcsapat táborlakói

“Jó munkát!”



Sok olyat láttunk, amiről tanultunk és most megismerhettük.  
Nagyon sokat fénykepeztünk. Hosszú lenne elsorolni, amit 
láttunk. A sok közül voltunk a Gellért hegyen, a Móricz Zsigmond 
körtéren,  az új müvészeti negyedben   (Nemzeti Színház, 
Művészetek Palotája), Sinkovits Imre vagy “Siki” szobornál ( aki 
cserkész volt),  az 1956-os emlékműnél, a hidaknál (a legszebb 
a Lánchíd), a Tudományos Akadémiánál, Petőfi szobornál, 
Vígadónál, Nyugati pálya udvaron, Nagyvásárcsarnokban, a 
Margit szigeten, a Gyermek vasúton, az Erzsébet kilátónál, 
a Pálvölgyi cseppkőbarlangban, láttuk a Gülbaba türbét, 
Mansfeld Péter emlékművét, a Parlamentet, (Szent korona), 
a 301-es parcellát, az 1956-os hősök  temetőjét,  a Kerepesi 
temetőt (Kossuth Lajos, Deák Ferenc, Batthány Lajos,  Blaha 

Lujza sírját), a Bazilikát, a Budai várát, a Nemzeti galériát, a Mátyás  templomot, a Szentháromság teret, a Halász 
bástyát, a Hősök terét, a Vajdahunyad várat, a Városligetet. Kirándultunk Gödöllőre, megnéztük a Gödöllői királyi 
kastélyt és a Cserkész  múzeumot.

Július 30 – Kokron Mátyás naplója:

“Mi vagyunk a Szőrös Kígyó őrs. Én azt gondolom hogy ez egy nagyon jó név. Elmentünk játszani a parkba. 
Tanultunk a Gellért- hegyről és a névadójáról Szt. Gellért püspökről.” – K. Mátyás “Na […]

HÍRADÓ - 19

ŐRSVEZETŐI KÖRÚT MAGYARORSZÁGON
2013. június 30. és július 21. között

Miután 5 cserkészünk sikeresen levizsgázott magyar irodalom és nyelvtanból, valamint 
történelemből és földrajzból, majd januárban az argentinai ÖV táborban kiképezték őket 
örsvezetőknek,  jelenkezhettek az ŐV kőrútra. 
Nagy szomorúsággal vették tudomásul, hogy a sok jelentkező miatt csak egy mehetett 
csapatonként, s mivel Brazíliában csak egy csapat van, egy cserkész indulhatott. Így  a 13. 
Szondi György csapatból Kokron Mátyás ment a körútra,  aki  mindig tevékenyen részt 
vett a cserkészmunkában és gyümölcsöztetni fogja a tanultakat.

Feltételek az ŐV kőrútra:
- Korhatár 15-17 év 
- Tevékenyen részt vesz a cserkészmunkában                          
- Részt vett legalább egy nyári táboron                                  
- Folyékonyan beszél és elégségesen ír és olvas magyarul      
- Nem a Teleki Pál Alapítvány ösztöndíján van Magyarországon
- Szülői beleegyezés                                                                     
- Magyarországon van egy felnôtt ismerôse vagy rokona, aki felelôs a részvevôért ill. ha kell átveheti a felelôsséget
- Csapat és körzeti parancsnok ajánlása. A feltételek kötelezőek!

Országok:  Argentína, Ausztria, Brazília, Kanada, U.S.A. 

EGY HÉT BUDAPESTEN
Budapesti programból:

A Szent Gellért szobor A Szent Gellért kápolnában

Képekben:
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A Szabadság hídnál A  Lánchídnál

A  Bazilikánál A Margit szigeten

A Szent István szobornál A Budai várban
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A Segélyegylet ÖNKÉNTESEK segítségét várja!
Fektesd kapacitásaidat, tehetségedet olyan tevékenységbe,

mellyel közvetlenül vagy közvetve olyanok javát szolgálod, akiknek arra NAGY SZÜKSÉGÜK van!
Tovább tájékoztatás: 11 3931 6560 (Suzana)

Csatlakozz Hozzánk!

A Parlamentben

Hősök tere A Városligeti tó – mögötte a Hősök tere

A Hősök terén



22 - HÍRADÓ

A Vajdahunyadvárban

A Vajdahunyadvárban

A 301-es parcela Pesti srác 1956-os emlékmű a 
Corvin-közben
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Kossuth Lajos sírja Batthány Lajos sírja

Egy hét Kenutúra

Az első nap kioktatást kaptunk a kenuzáshoz, majd gyakoroltunk.  Megismertük Esztergomot, a hatalmas 
Bazilikát, majd átsétálva a határon Szlovákiába, Párkányt. Voltunk Visegrádon, megismertük a Fellegvárat. 
Jártunk Szentendrén, ami a magyar népművészet egyik kiemelkedő városa. A mindennapi hosszú 
kenuzások után jólesett a pihenés sátorainkban.

Kenuzás képekben:
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Az esztergomi Bazilika és a vár

A Visegrádi Fellegvár A Szentendrei utcán

Szentendrei utca Megérdemelt pihenés
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Egy hét kerékpár túra

Táborépítéssel kezdődött Balatonfüreden, utána meg a kerékpárok átadása következett, majd indulás 
Veszprém felé. Balatonfüredről kisebb községeken át: Csopak, Paloznak, Lovas, Felsőörs, Veszprémfajsz, 
Nemesvámos, Veszprém és vissza Balatonfüredre. Kerékpározás a Balaton körül. 70-80 km, Alsóörs, 
Siófok, Zamárdi, komppal Tihanyba (Tihanyi apátság), Balatonfüred, és vissza Alsóörs. Élveztük a fürdést, 
napozást a Balatonban.

Kerékpár túra Szent István és Gizella királyné szobránál 
Veszprémben

Kerékpárosok Komppal Tihanyba
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Tihanyi apátság Fürdés, napozás a Balatonban és a parton

Búcsú a Balatontól, vissza Budapestre vonattal

Búcsúfénykép.
Jó munkát!



100 éves Jubileumi TUTAJTÚRA – 1913 Vág – 2013 Tisza
1913 július 21-én d. e. 10 óra tájban indult a tutajflotta 
cserkészfiúkkal, akik 17 nap alatt Kralovántól Komáromig 360 
kilométernyi utat tettek meg a gyönyörű vidékek közt kanyargó 
Vágon.
A 17 napig tartó tutajcserkészet fényesen sikerült és minden 
baleset nélkül folyt le. Ez a biztonsági intézkedéseknek, kiváló 
szervezésnek és kitűnő cserkészfegyelemnek köszönhető.
Az egymást szerető, megértő, támogató társaság tagjai nehéz 
szívvel bár, de azzal a büszke tudattal vettek búcsút a tutajoktól, 
hogy az első nagyszabású magyar cserkésztáborozásban ők is 
résztvettek.

Tutajtúra 2013 Tisza
Csak akkor születtek nagy dolgok, 
Ha bátrak voltak, akik mertek 
S ha százszor tudtak bátrak lenni, 
Százszor bátrak és viharvertek.
Ady Endre

A tábor időpontja: 
2013. augusztus 2. – augusztus 10.

A tábor céljai:
Táborunk a “NEMZETI NAGYTÁBOR 2013” szakági előtábora, melynek céljai:

Ünnep: Ünnepelje minden magyar cserkész – éljen a világ bármely táján – a 100 éves Magyar Cserkészszövetséget 
egy olyan táborban, ahol minden magyarul beszélő cserkész találkozhat.
Lehetőség: Az egyes csapatok képviselői a közös munka által tanuljanak egymástól, és nyíljon lehetőségük 
csapataik jobb működtetésére.
Nagyság: Mutassuk meg, milyen nagy erő lakozik a magyar cserkészetben! Mutassuk meg és büszkén viseljük száz 
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Gyülekezet a Hősök terén augusztus 2-án reggel 8:30-kor

éves múlttal rendelkező szövetségünk egyenruháját!
Emlékezés: A Tutajtúrával emlékezzünk a Magyar Cserkészet első nagy vállalkozására, az 1913-ban megrendezett 
Vági Tutajútra, amely a mozgalom első központilag szervezett táborozása volt.

Helyszíne: 
A Tisza folyó felső szakasza: Jánd - Dombrád.

Résztvevők:
Vízicserkészet iránt érdeklődő, 15 év fölötti, magyar ajkú, fogadalmat tett cserkészek a világ minden tájáról, akik már 
legalább egy táborozáson részt vettek.

Létszám: 181 cserkész

Főbb irányelvek:
• A túra úszó létesítményei 15 fős, ponton szerkezetű, evezővel hajtott csónakok, melyeket csak az egyszerűség 

kedvéért hívunk tutajnak.
• A résztvevő legénységek saját tutajt építenek, előre kidolgozott tervek alapján, a helyszínen. Az építést tapasztalt, 

műszakilag képzett vezetők segítik.
• Az építkezéshez szükséges anyagokat a túra szervezői szerzik be.
• A tutajok nappal haladnak, napnyugtára előre meghatározott, arra alkalmas helyen kikötnek a partra.
• Éjszakázás, főzés, étkezés a tutajon történik.
• Minden tutaj mellett 1 db kenu biztosítja a partraszállást és a tutajok közti kapcsolatot.
• A túra biztonságáról a legnagyobb körültekintéssel gondoskodunk. A túrán gyakorlott, a Tiszát jól ismerő vezetők 

segítségével navigálunk.
• A tutajparancsnokokat szigorú feltételek alapján választjuk. Legtöbbjük már vett részt hasonló tutajos hajózáson.

Jelentkezési feltételek:
• 15. életévét betöltött, magyar ajkú cserkész,
• Cserkészfogadalom, legalább egy táborozáson való részvétel,
• Úszómester által igazolt úszni tudás (formanyomtatványt a jelentkezés után küldünk),
• 18 év alatt szülői nyilatkozat, nagykorúaknak személyes felelősségi nyilatkozat (formanyomtatványon),
• Tutajparancsnoki posztra nagykorú, vízitúrás tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező jelentkezöket várunk. A 

tutajparacsnok megbízását a Tábortörzstől kapja.

 4. A Tábor rendje és programja
• A Tutajtúra résztvevői legénységekbe szervezve élik életüket. A legénységeket 3, egyenként 5 fős őrs alkotja. 

Közülük két őrs evez, a harmadik napos szolgálatot lát el, az ellátásról gondoskodik, a kísérőkenut kezeli.
• A tutajok életének felelőse a tutajparancsnok, és ő gondoskodik az előkészített programok megvalósításáról is.
• A tutajok a táborhelyeken és a logisztikai bázisokon találkoznak.
• A tábornak minden nap közös programjai is vannak (közös játék, fürdés, tábortűz, szentmise/istentisztelet).
• A tábornak központi keretmeséje van, amit az 

elő-regisztráció után ismernek meg a résztvevők.

5. Felszerelés
• A tutajok építési anyagait központilag szerezzük 

be.
• Tutajok kötelező felszereléseinek beszerzésében 

segítünk.
• A tutaj felépítményeihez szükséges anyagokat a 

résztvevő legénységek biztosítják.
• A szükséges és ajánlott  fedélzeti felszereléseket 

– az elő-regisztrálás után küldött ajánlólista 
alapján – a legénységek szerzik be. Ezeket 
kizárólag a tutaj lakói használják, nem kérjük el 
és nem adjuk át másnak.
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Megérkezés Jándra

Munkára fel!
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Argentinok és brazilok a vizen

Brazilok
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Jó munkát!

Argentinok és brazilok

A megtett út
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KMCSSZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
100 éves Jubileumi Tiszai Tutajtúra

2013. augusztus 2. és 10. között 181 magyar cserkész 12 országból vett részt a Jubileumi Tiszai Tutajtúrán. Így 
kellőképpen megemlékezett a 100 évvel ezelőtti Vági Tutajtúráról, a magyar cserkészet meghatározó teljesítményéről. 
Jándtól Dombrádig haladtak 12 saját kézzel megépített tutajon. 

A túra ötlete, a tutajok terve és a főrendezés Argentínából indult néhány évvel ezelőtt, ahol már háromszor rendeztek 
hasonló tutajon túrát a Paraná folyón. Ez alkalommal a nagy mennyiségű jelentkezőkre való tekintettel 12 tutajra 
volt szükség. Minden tutajra 14 vagy 15 cserkész jutott és néhányan parti szolgáltra voltak beosztva. A legfiatalabb 
cserkész 15 éves, míg a legidősebb 67, az átlagéletkoruk 24 év volt. A 107 fiú és 74 lány  vegyesen lett elosztva a 
tutajokon.

A gyakorlati szervezés közösen és harmonikusan a KMCSSZ és az MCSSZ vezetői között történt meg.
Minden tutaj 27 kétszáz literes fémhordóból és deszkákból lett szakszerűen 
megépítve, egy gondosan kitervezett útmutató füzet alapján. Két nap 
kimerítő munka után Jándon nagy lelkesedéssel indult a flotta neki a 
Tiszának. Két oldalt 4-4 evezővel segítettek a tutajok irányításán, illetve 
haladásán. Néhány szakaszon nagyon lassan folyt a Tisza, így muszáj volt 
evezni. A legénységből azok, akik éppen nem eveztek, az építkezéssel és 
főzéssel voltak elfoglalva. Délben a tutajok párosával ebédeltek, ami nagyon 
elősegítette az ismerkedést a 181 résztvevő között. 
Napközben itt-ott leálltak a tutajok egy rövid játékra a parton. Sötétedés 
előtt, a tutajok kikötöttek egy előre kitűzött helyen, ahova egy kis csapat 
előre kenuzott a nap folyamán, hogy megfelelő latrinákat készítsen az egész 
csoportnak, és az esti tábortüzet is megrakják, mire a tutajok megérkeznek.

Vacsora és alvás, valamint zászló fel- és levonás, mind a tutajokon történt a tutajparancsnokok irányításával. Minden 
tutajon lobogott a magyar zászló, és egyes tutajokon lobogtak azok a zászlók is, ahonnan a legénység származott. 
Esténként közös nagy tábortűzzel zárták a napot.

Reggelenként közösen volt a reggeli torna, melyet minden nap egy másik tutaj legénysége vezetett. Mosakodás 
és rendrakás után a főkapitány és a napostiszt szemléztek, majd egy közös szertartás volt a parton, ahol a napi 
programot és egyéb fontos irányításokat adtak ki mindenki számára. Ezután kaja- és vízfelvétel történt, melyet egy 
parton szolgáló csapat szerzett be minden nap, és máris indulhattak a tutajok. 

Külön nagy esemény volt az úszó forgószínpad: minden tutaj valamivel készült, és a legénység kenukkal és úszva 
ment egyik tutajról a másikra. Volt bíróság (ahol házasságot is lehetett kötni!), kaszinó, kéz- és lábmasszázs szalon, 
fodrász, kocsmai dalozás, bábszínház, teaház, és remek zenei előadások. Külön ki kell hangsúlyozni a sok zenészt, 
akik a különböző tutajokon voltak, és ha összefutottak napközben, kis koncerteket rögtönöztek. Természetesen 
lelkes népdalozás kísérettel, sőt néha még néptáncra is perdültek a cserkészek a fedélzeten. Népdalozás volt a 
legkedvencebb elfoglaltság napközben.

A 12 tutaj neve: Berettyó, Bodrog, Darumadár, Kőrős, 
Kraszna, Maros, Ősapa, Sajó, Sólyom, Tapír, Turul és Vén 
Szamos. A Vén Szamos tutaj volt a “vének tanácsa”, ahol a 
30 éven felüliek voltak együtt. Onnan tanácsoltak, segítettek a 
vezetőségnek, amiben kellett. A főkapitány és a túra orvosa is 
ezen a tutajon voltak.

Ez a Tutajtúra egy előtábora volt az Ócsai Nemzeti 
Nagytábornak, ahol az MCSSZ fennállásának 100. évét 
ünnepelte több ezer cserkész. 

Számtalan élmény, barátság és emlék maradt meg a 181 
résztvevőnek a tutajtáborból. Bízzunk abban, hogy nem kell 
újabb 100 évet várni arra, hogy a magyar cserkészek újra egy 
hasonló méretű tutajtúrát szervezzenek, bármelyik folyón a 
világon!

Lomniczy Mátyás, Buenos Aires, Argentina
KMCSSZ sajtószolgálata
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MAGYARORSZÁGI FIATALJAINK
Nemzeti Nagytábor – 100 évet vártunk rá

A Magyar Cserkészszövetség által szervezett ócsai Nemzeti Nagytábor lakóinak zömét  
magyarországi fiataljaink alkották, de közel 4500 résztvevője öt kontinensről érkezett Ócsára; a 
külhoni magyar cserkészszövetségekből, de például még Lengyelországból és Egyiptomból is 
érkeztek fiatalok. Sajnos a dél-amerikai fiatalok a  második  tanítási félév augusztusi kezdete miatt 
nem tudtak részt venni.

Olvassák el a Nagyváradon élő Dávid L. cserkész beszámolójának részletét, ami sok jó ötletet ad  
a mi cserkészeinknek:

Augusztus közepén közel tíz napon keresztül 
majd’ négyezer ötszázan ünnepelték a magyar 

cserkészet 100. születésnapját, a magyarországi 
Ócsa közelében.

A Magyar Cserkészszövetség fennállásának 100. évfordulója alkalmából szervezett idei nagyszabású 
rendezvény tulajdonképpen augusztus 2-án kezdődött egy jubileumi tutajtúrával, melynek során 
180 cserkész (német, holland, osztrák, felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, vajdasági és tengerentúli 
magyar fiatal) hajózott a Tiszán, maguk építette tutajok fedélzetén. A kezdeményezéssel arra az 
1913-as tutajtúrára emlékeztek, amikor több mint száz cserkészfiú tett meg 360 kilométernyi utat 
Kralovántól Komáromig, a gyönyörû vidékek közt kanyargó Vág folyón. Az akkori, tizenhét napig 
tartó túra volt a magyar cserkészek első nagy megmozdulása; a résztvevők közül többen – például 
Sík Sándor költő – később a magyar cserkészet kiemelkedő alakjai lettek.
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Az ócsai Nagytábor

Az augusztus 11-19. között zajló tábor 240 hektáron, egy honvédségi kiképzőbázison (a Ludovika Zászlóalj 
gyakorlóterületén) kapott otthont; méreteire jellemző, hogy 9 altáborában egyenkén 350-400 cserkész vert tanyát, 
az egyes altáborokat pedig olykor 4-6 km választotta el egymástól. Egy ekkora tábor megszervezése óriási feladat 
elé állította a kezdeményezőket: kb. 400 szervező, ezen belül 280 fős logisztikai csapat, katonai teherautók és 
egyéb szállítójármûvek, rádiókommunikációs eszközök stb. gondoskodtak arról, hogy az altáborok közötti kapcsolat 
megfelelő legyen, ellátásuk gördülékenyen történjen, s mindenekelőtt az ivóvíz és élelem fennakadások nélkül és 
idejében jusson el az altáborokba. 

Erdélyből több mint háromszázan vettek részt az eseményen, amelynek jelentőségét az is jelzi, hogy 
megnyitóján Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott köszöntőt, külön is üdvözölve a határon túli cserkészeket. 
A miniszter hatalmas teljesítménynek nevezte, hogy a diaszpórában a cserkészet megőrizte összetartozását, 
s ugyanolyan “hegyeket mozgató” elkötelezettséggel fogja össze a fiatal és idősebb generációkat, mint 
ahogyan az ócsai tábor is teszi.

És valóban így volt: a tábor minden korosztály számára kínált programokat. A kiscserkészek az “Egy bogár 
élete” c. animációs film keretmeséje szerint élték izgalmas mindennapjaikat a “hangyafarmon”, s részesültek a 
“hangyakirálynő” vezetésével remélhetően maradandó élményekben, a hatalmas vízicsatáktól, a sáskák támadásáig. 
A cserkész korosztály tagjai egy különleges hangulatú, reformkort idéző tábori keretmesében voltak városi hölgyek, 
vagy éppen mesteremberek: különleges őrjáték, vásár, Lánchíd-építés, kézműveskedés és még sok más újszerű 
program társult a klasszikus cserkésztábori feladatok mellé. Közben egyik altáborban sem maradt el a táborhely 
kiépítése, otthonossá tétele. Az egyes altáborok mind saját táborkaput, étkezőt, fürdőhelyet, tábortűzhelyet építettek, 
s ezen belül minden őrs saját körletét is kiépítette, kapuval, csajkafával, a kényelmet szolgáló építményekkel. 

Talán a kósza (a 14 éven felüliek) és a vándor korosztály (18-23 év közötti felnőtt fiatalok) napjai teltek a 
legváltozatosabban. Voltak vízi programok, úszás és romantikus kenuzás a kiskunlacházi Duna-ág nádasaiban; 
labdajátékok, strandolás üdítették fel a tövises kunsági pusztasághoz, a végtelen forró homokbuckákhoz szokott 
táborlakókat. Lehetőség volt lovaglásra és fogathajtásra, valamint különböző extrém sportok, akadálypályák, 
falmászás és kötélpálya kipróbálására. A “Hősök hegyén” hagyományos és modern fegyverekkel ismerkedhettek 
a cserkészek: a középkori hangulatot a fegyverkovács műhelye és a királynői lakosztály idézte, ezeket vették körül 
a tornapályák, ahol lehetőség nyílt dárdát vetni, számszeríjjal lőni, pallossal vívni, katapultot építeni, vagy akár a 
korszerûbb technikák (pl. az airsoft) kipróbálására. A kószák a vadonban való életben maradás legfőbb tudnivalóit 
és eszközeit is megismerhették.
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A közösségi programok közül talán a “Rapid-randi” volt a legemlékezetesebb: ki-ki kipróbálhatta, hogy menynyire 
sikeres az ismerkedésben. Izgalmas nyomozó- és szerepjáték volt a “Komcsi”, amelynek során az elmúlt rendszer 
sajátos szerepeivel ismerkedhettek a résztvevők. Aki esetleg kisebb közösségben érezte jobban magát, vagy 
csendesebb beszélgetésre vágyott, az “Élő könyvtárból” kölcsönözhetett ki egy-egy beszélgetőtársat – felnőtt 
cserkészt – akit munkájával, vagy bármilyen őt érdeklő kérdéssel kapcsolatban faggathatott. A vendéglátó Ócsa 
település mindennapjaiba is be lehetett kapcsolódni: volt olyan raj, amelynek cserkészei lefestették a helyi óvoda 
régóta rozsdásodó kerítését, mások szemetet gyûjtöttek a lakóparkban és az iskolánál folyó tereprendezési 
munkálatokba is bekapcsolódtak. A “Dr. House” programon szenvedélybetegekkel, tűzoltóautókkal és hétköznapi 
hősökkel lehetett fél napot együtt tölteni. Felejthetetlen marad a nagy, közös táncház (7-800 résztvevővel), és a 
“Vurstli”, ahol különböző vásári játékok (célbadobás, mókás félkarú rabló, karaoke, masszázs-sátor, szerencsekerék, 
stb.) s egy Beatles-nosztalgiakoncert búcsúztatta az elmúlt 100 évet.
 
A táborból a családosok, sőt az öregcserkészek sem maradtak ki: az ötödik napon búcsút vettünk a kiscserkészektől, 
ekkor érkeztek helyükre a nagyok, akik a családos altábort alkották. Nyakkendős totyogó kisgyermekek, szüleik, és 
hajlott hátú idős nénik és bácsik egyaránt megtalálhatták a nekik szóló programokat, kerekasztal beszélgetéseket 
meghívott előadókkal, ócsai sétát, igényes részprogramokat. A vándor korosztály programjainak egy részébe is 
bekapcsolódhattak...  

Jó volt megtapasztalni  azt, hogy sokan vagyunk, egyformán gondolkodó emberek. Ahogyan az egyik felvidéki résztvevő 
fogalmazott: ebben a táborban mindenki cserkész volt. Cserkész volt a misén a pap és a lelkipásztor, cserkészek 
voltak a fúvószenekar és a fellépő néptánccsoport tagjai, a DJ, néha még a buszvezető is – akik egyébként odahaza 
is mindannyian cserkészként, ugyanazon értékrend szerint élnek, dolgoznak, gyermekeket nevelnek, táboroznak, 
tevékenykednek. Talán egyedül az igazi, nagy, közös, lobogó tábortüzek hiányoztak... a szárazság és az országos 
tűztilalom miatt sajnos erre nem volt lehetőség.

A rendezvény méreteit ismerve az sem véletlen, hogy egész idő alatt mindössze három olyan alkalom volt, 
amikor közel mindenki jelen lehetett a táborlakók közül: a megnyitóval egybekötött ünnepélyes zászlószertartás, 
a Nagyboldogasszony-napi szentmise (amikorra a Szent Korona másolatát is elhozták a Nagytáborba), és végül a 
táborbontás, amelynek egyetlen pillanata egészen biztosan még sokáig visszacseng bennünk: a sejtelmes fényekben 
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Fiataljaink remekeltek a 2013-as úszó, valamint férfi- és női vízilabda 
Világbajnokságon Barcelonában, Spanyolországban (július 19. –augusztus 4.)

Minden idők egyik legsikeresebb vizes világbajnokságát 
zárta a magyar úszócsapat a katalán fővárosban, ahol a 
versenyzők összesen hét érmet - négy aranyat, egy ezüstöt 
és két bronzot - szereztek, emellett hét országos csúcsot, s 
egy Európa-rekordot is felállítottak. Ötödik helyen végeztek 
az Egyesült  Államok, Kína, Oroszország, Franciaország 
után. Brazília a nyolcadik helyen volt.

BUDAPEST ELNYERTE A 2021-ES VB RENDEZÉSÉNEK JOGÁT!!!! 
A fiatal magyar Attraction árnyéktánc csoport nyerte a Britain’s Got Talent 

Show-t!  (http://www.keptelenseg.hu/keptelenseg/attraction-gyoztes-produkcio-
britain-s-got-talent-74079)

Most is hihetetlen, de a magyar Attraction árnyéktánc csoport 
lett az első a brit tehetségkutatóban, a Britain’s Got Talent 
Show-ban. Eddig még nem fordult elő, hogy nem brit csapat 
nyerte volna meg ezt a versenyt, úgyhogy emiatt duplán 
büszkék lehetünk a csapatunkra!
A csoport ezzel a győzelmével 250.000 font pénzjutalomban 
részesült. De ez még nem minden! A nyertes csapat a Királyi 
Varietén is részt vesz, ahol az uralkodó családból II. Erzsébet 
királyné előtt léptek fel!

A Britain’s Got Talent kulcsfigurája az a Simon Cowell, aki napjainkban 
több pénzt vág zsebre a zeneipart szipolyozva, mint a legnépszerűbb 
előadók, holott saját bevallása szerint sem hangja, sem zenei képzettsége 
nincs, s aki mint zsűritag a verseny alatt igencsak megszerette a magyar 
táncosok “testi meséit”. Ígéretet tett, miszerint figyelni és menedzselni 
fogja a csapatot. A tehetségkutatók feltörekvő csillagainak ragyogását 
Cowell és a mögötte álló kiadó, a Sony nemcsak a műsor, illetve a “The 
Winner of Britain’s Got Talent” titulus elnyeréséig segítik, hanem részt 
vesznek a karrierépítésben is. A szerződéskötéssel egyúttal bebiztosítják 
magukat is, a zenész, előadó sikere az ő sikerük is lesz, ami a bevételi 
források folytonos újratermelődéséhez járul hozzá.

játszó jelképes időkeréken való áthaladás, amely mintegy megerősítette a táborparancsnok Solymosi Balázs (Balu) 
szavait: egy újabb száz év küszöbén állunk, így kell a tábort elhagynunk és tovább dolgoznunk. Végül átvonultunk a 
zászlótérre, a Himnusz alatt levontuk a zászlókat, felhangzott a Takarodó és az altáborok elvonultak...

Mi, nagybányaiak és erdélyiek, a Nagytábor végeztével még tettünk egy kört Budapest felé: belekóstoltunk 
a várbéli Mesterségek Ünnepe színes forgatagába, ellátogattunk az Országházba, amelynek Dunára néző 
teraszáról nézhettük végig az augusztus 20-i ünnepi tűzijátékot, majd hazaindultunk... 

Jó munkát!

A döntő előadásuk Nagy-Britannia utolsó 
évtizedeiről szól  A brit oroszlán volt a döntő 

bemutató záró mutatványa az Attraction 
csapattól
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