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A Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének
15. rendes közgyűlése és konferenciája
2019. szeptember 21–22., Frankfurt am Main
A konferencia kezdetén köszöntőjében Szilágyi Péter nemzetpolitikáért
felelős miniszteri biztos ismertette,
hogy a kormány bővíteni kívánja a
külföldi magyar közösségek támogatását, valamint új programokat indít
számukra.
A konferencia első felében Schultheisz Csaba vezető konzul úr átadta
Baczur Magdolnának, a BUOD elnökségi tagjának az Áder János köztársasági elnök által adományozott Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést. Köszöntőjében méltatta Baczur Magdolna sok éve
végzett önkéntes tevékenységét a Németországban élő magyarság
érdekében, emberi magatartását követendő
példaként értékelte. Baczur Magdolna az
Ulmi Magyar Egyesület tagjaként, a BUOD
elnökségi tagjaként és a NYEOMSZSZ elnökségi tagságán túlmenően további önkéntes, karitatív-jótékonysági munkája keretében
felelősséget vállal embertársai megsegítéséért.
A frankfurti konferencia kiemelten foglalkozott a Kárpátalján élő magyarság helyzetével. Bocskor Andrea
(az Európai Parlament
képviselője) és Brenzovics
László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
elnöke (korábban parlamenti képviselő Kijevben)
előadásában ismertette a
jelenlegi ukrán vezetés ki-

sebbségellenes politikáját, különös tekintettel az új ukrán nyelvtörvényre. A meghívott előadók rámutattak a Kárpátalján kialakult sajátos helyzetre.
A 15. és egyben tisztújító közgyűlésen a BUOD tagszervezeteinek képviselői titkos szavazás keretében megválasztották a
BUOD vezetőségét, amelynek eredményeképp megerősítették a
jelenlegi elnökséget.
A vezetőség a közgyűlés keretében felvázolta az elmúlt két
évben folytatott munka eredményeit, és rámutatott a jövőbeni
tervekre. Beszámolójában a BUOD vezetősége ismertette, hogy
egyre több szervezet él a „Médiasuli” oktatás lehetőségével. Új
kezdeményezésként elindult az „Életutak” elnevezésű portrésorozat, amely a magyar közösség ismert személyiségeit mutatja
be. A BUOD vezetősége minden tagszervezetet arra biztat, hogy
éljenek a Médiasuli oktatás lehetőségével.

Dr. Klement Kornél elnök örömét fejezte ki, hogy Németországban 2018–2019-ben, valamint 2019–2020-ban ismét nőtt a
KCSP-ösztöndíjasok száma: 2019-ben 16+4 egyházi ösztöndíjas
vesz részt a programban, akik országszerte több helyszínen segítik az egyes tagszervezetek munkáját. A hétvégén megrendezett
konferencián Frankfurtban tíz ösztöndíjas ismertette tevékenységét.
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BUOD konferencia és közgyűlés
A vezetőség rámutatott arra, hogy a tagok számára továbbra is
hozzáférhetők a BUOD magyar–német kiadványai, mint a BUOD
Évkönyv, a BUOD Körkép c. újság, BUOD-Info, naptár Hungarikumok címen. Immár a negyedik kiadvány jelenik meg 2020-as
naptár gyanánt, erről további tájékoztatás olvasható a www.buod.
de internetoldalon.
A BUOD vezetősége ismertette, hogy 2018–2019-ben továbbra
is több tagszervezet programjához tudott társrendezőként anyagi segítséget nyújtani a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően.
Az elmúlt két évben számos új kezdeményezés született a tagszervezetek és a BUOD részéről, ezek közül említésre méltó a
Magyar Feltalálók c. vándorkiállítás, amelyet eddig Holzhausenben, Marosvásárhelyen és Tusványoson, valamint november
21-én Bécsben mutattak be. Szilágyi Szabolcs elnökhelyettes
hangsúlyozta, hogy a kiállítás elsődleges célja a nemzeti összetartozás érzésének erősítése.
Nagy sikerrel zárult a Magyar Napok c. rendezvény Hagenben és Düsseldorfban, amely a düsseldorfi konzulátussal
együttműködve valósult meg.
A BUOD vezetősége a jövőben is kiemelt feladatának tartja a

kapcsolattartást Magyarország németországi külképviseleteivel,
a Nemzetpolitikai Államtitkársággal, részt vesz a Kárpátmedencei Magyar Képviselők Fórumán, továbbá a Magyar Diaszpóra Tanácsban, a NYEOMSZSZ elnökségében, és meghívottként újból ellátogatott a Tusványosi Szabadegyetemre.
A vezetőség továbbra is elkötelezett és „híd” szerepet vállal a
nyugat-európai és nyugati magyarsággal történő kapcsolattartásban, valamint a Kárpát-medencei magyar kisebbség érdekképviselete és lobbitevékenység tekintetében.
A szervezet nagy hangsúlyt fektet a határon túli magyar kisebbség helyzetével kapcsolatos érdekképviseletre. Ezen vállalás szellemében 2019. február 27-én Hamburgban tüntetést szerveztek
a marosvásárhelyi egyetem magyar nyelvű orvosi karának megszüntetése okán.
A BUOD elnöke, Klement Kornél levelet intézett Heiko Maas
német külügyminiszterhez, amelyben rávilágított a kárpátaljai
magyar kisebbség elnyomására, kérve a külügyminiszter úr kiállását azért, hogy Ukrajna tartsa tiszteletben a kisebbségi jogok
védelmét, amely egybecseng a Németország által képviselt békepolitikával.

Boldog
új évet!

Fogarasi Sarolta, KCSP ösztöndíjas

Kányádi Sándor: Ballag már
Ballag már az esztendő,
vissza-visszanézve,
nyomában az öccse jő,
vígan fütyörészve.
Beéri az öreget
s válláról a terhet
legényesen leveszi,
pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul
s mikor éjfél eljő,
férfiasan kezet fog
Múlttal a Jövendő.
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XXX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor
„Egy a tábor! Egy a nemzet!”
 A nyugati magyar diaszpóra része ennek a tábornak, része a
magyar nemzetnek.
 Már harmadik éve vagyunk résztvevői a Bálványosi Szabadegyetemnek.
 Harmincadik évét tölti be ez a nagyszerű rendezvény, s harminc
évvel ezelőtt volt a rendszerváltás is. Erről a tényről, és az ezzel járó
változásokról szeretnék most beszélni:
 Mi változott azóta az elmúlt harminc évben? Mi változott azóta
a nyugati magyar diaszpóra életében?
 Mi változott azóta a minket befogadó nyugat-európai társadalmakban?
Mielőtt ebbe belefognék, engedjék meg, hogy egy személyes élménnyel kezdjem. 1956-os menekült szabadságharcos gyermekeként
– édesapám a szécsényi járás forradalmi bizottságának az elnöke
volt – 1989-ben is rendszeresen hallgattuk a Szabad Európa rádiót.
Ott értesültem arról, hogy június 16-án lesz Nagy Imre újratemetése.
Akkoriban a Darmstadti Műszaki Egyetemen dolgoztam kutatóként.
Szabadságot vettem ki, és édesanyámmal, barátnőmmel, későbbi feleségemmel, elautóztunk Budapestre. Június 16-án ott szorongtunk a
tömegben a Hősök terén, az egyik szoborcsoporton állva hallgattuk a
felszólalókat. A beszédek elég semmitmondók, gyengék voltak.
Egy kivételével: számomra akkor még ismeretlen, de igen rokonszenves, Orbán Viktor nevezetű fiatalember tartotta az egyetlen, 1956
szelleméhez méltó beszédet. Azóta is kiemelt figyelemmel kísérem,
és kíváncsian várom a holnapi előadását.
De térjünk vissza a témához:
 Mi változott a mi nyugati magyar életünkben?
Először is: 1990-ig magyar emigráció voltunk. Azóta pedig nyugati magyar diaszpóra. És ez lényeges különbség.
Másodszor: Addig, ha valaki erre kényszerült, a távozás a Kárpátmedencéből végleges volt.
Ma már gond nélkül, bármikor hazajöhetünk, hazaköltözhetünk, és
ezt egyre többen meg is teszik! Erről később szeretnék külön beszélni.
Harmadszor: Addig csak az a Magyarország létezett számunkra,
amelyet mi magunknak önerőből megteremtettünk. Úgy, ahogy azt
Illyés Gyula: Haza a magasban című versében is írja. Vagy Sík Sándor, a nagy magyar cserkész és papköltő Megyeri hitvallás című versének üzenete segített, mely szerint hinni lehet és hinni kell a kevesek
egymásba fogott kezében. Vagy egészen krisztusi gondolattal élve:
ahol ketten, hárman, vagy ötvenen, vagy százan, kétszázan „összejönnek az én nevemben”, és magyarul beszélnek, ott lesz lélekben
Magyarország is. – Ezek a gondolatok adták nekünk az erőt és a tartást a megmaradáshoz azokban az időkben.

Manapság a magyar életet már könnyebb a magyar diaszpórában
megszervezni. Ma már Magyarország kinyújtotta felénk a kezét, segít
és támogat, számon tart és – főleg visszavár!
Többen is vagyunk most, mint harminc évvel ezelőtt, sokan jöttek újonnan. Közülük sokan épültek be szervezeteinkbe, illetve
alapítottak újakat. Főleg a gyermeket nevelő szülők érzik legelőször
szükségét a kinti magyar közösségekhez való tartozásnak, hiszen
magyarságunkat nem a génjeinkben kapjuk, hanem azt nemzedékről
nemzedékre át kell adnunk. Sok szülő tudja, hogy a kint felnövekvő
gyermekeknek ezt külön munkával biztosítani kell. Sosem volt annyi
gyerek a hétvégi iskoláinkban, cserkészcsapatainkban, tánccsoportjainkban és egyéb egyesületeinkben, mint mostanában. Egyesületeink,
közösségeink szervezettségi foka egyébként összehasonlítható a
Kárpát-medencei szervezettséggel.
Sajnos, ugyanakkor sok családot, fiatalt, gyermeket nem tudunk
elérni. Ők a magyarságuk tekintetében különösen veszélyeztetettek.
Nem úgy, mint a Kárpát-medencében élő magyarok, őket csak az idegen, nem magyar környezet veszi körül. Elszigetelten élnek a magyar
élettől. Ezért is kellene erősíteni az itthoniakban az összetartozás tudatát, és a kiköltözőket felkészíteni a helyes, magyarságukat megőrző
hozzáállást illetően.
Tovább kell fejleszteni azt a nemzetstratégiai célkitűzést, amely
segíti, hogy minél többen költözzenek vissza a Kárpát-medencébe,
ott kamatoztathassák a külföldön megszerzett tapasztalataikat.
A folyamat elkezdődött, sokan települtek, települnek vissza, de ezt
az arányszámot növelni kell.
Ugyanakkor azt is szeretném kihangsúlyozni, hogy a nyugati
diaszpórában is lehet teljes életet – teljes magyar életet élni.
 Mi változott a nyugati befogadó társadalmakban?
Először is: Régebben kíváncsiak voltak és érdeklődők. Mostanában pedig kioktatók és beképzeltek. Ez elsősorban a médiáról mondható el. Régebben nyitottak és szellemileg frissek voltak, mostanában intellektuálisan beszűkültek és fáradtak. A világ komplexitása
láthatólag ledermeszti őket, és zártságot indukál.
Ilyen körülmények között sokkal nehezebb kiállni magyarságunkért, mint régebben. Sokan bele is fáradtak a hiábavaló érvelésbe, szélmalomharcba, tiltakozó levélírásba. Azok közül, akik még
megélték a rendszerváltást, azaz a harminc évvel ezelőtti világot, sokan azt gondolják, hogy ezek már nem azok a nyugati társadalmak,
amelyeket annyira tiszteltünk és becsültünk. Ezen a téren nehezebb
most a helyzetünk, mint harminc évvel ezelőtt, mert nem támogató
közeg vesz körül minket. Ezért is nagyon fontos az itthonról kapott
támogatás.
Dr. Klement Kornél, BUOD elnök
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Burg Kastl ALUMNI e.V.
Egyesületünk kimagasló eseményei mindig a volt diákok hagyományos „pünkösdi találkozóira” esnek: a volt iskolánk színhelyére, Kastl bajor faluban, ahol 48 éven keresztül létezett a
nyugati világ egyedüli magyar nyelvű gimnáziuma 1958 és 2006
között.
Így 2018 pünkösdi hétvégéjén (2018. május 19. és 20.) sikeresen zajlott le a volt kastlis diákok III. Világtalálkozója a Burg
Kastl ALUMNI egyesület rendezésében, amelyről már részletesen
beszámoltunk egy 2018-as BUOD-riport keretében. Kiemelnénk
azonban újból a „KCSP ösztöndíjasunk”, Munkácsy Fruzsina által szerkesztett és megírt könyv „A Kastli Magyar Gimnázium –
egy történet a sok ezer közül – 1958–2006” bemutatását, amellyel
volt iskolánknak állítunk emléket, és amelynek kiadását a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor
Alap nagylelkű anyagi támogatásának köszönhetjük.
A 2019-es „pünkösdi diáktalálkozó” már szerényebb körülmények között zajlott le, ami nem jelentette azt, hogy nem lettek
volna lelkesen részt vevő diákok a rendezvényen Kastlban. Mivel az iskola épülete továbbra is építési terület, újból a faluban
rendeztük találkozónkat: ez alkalommal a „Steinstadel” nevű, nagyon szépen kiépített csűrt tudtuk találkozóhelyünknek kibérelni.
Idén is szép számban (kb. 80-100) jöttek el volt diákjaink, főleg
a 20 és 25 évvel ezelőtt érettségizettek, akik többnyire a közeli
uszoda mögötti területen sátoroztak, és tábortűz mellett énekelve
elevenítették fel a „régi szép diákéveiket”.

Pünkösd vasárnapján megrendeztük az ALUMNI közgyűlésünket, amelyen új elnökséget és vezetőséget választottunk.
Az új elnökség tagjai:
• Schmidt Károly
Nürnberg
• Gelléri Emil
Nürnberg
• Katona Ágnes
Nürnberg
Az új vezetőség tagjai, akik az elnökség munkáját támogatják:
• dr. Hefty György
Kelkheim
• Müller György
Kastl
• Almay Béla
Budapest
• dr. Kovács Zsolt
Szentes
Nagy élményben részesült a Burg Kastl ALUMNI az 1958-as
tanév volt diákjai 60. érettségi találkozóján, amelyet – hol máshol? – úgyszintén Kastlban tartottak 2019. május 29. és 31. kö-

zött. Több mint 25-en jöttek élettársaikkal össze a Ruder/Forsthof
vendéglőben, ahol három napon keresztül folyt hajnalig a beszélgetés, tánc és zene. Ott ünnepelték meg legfiatalabbik diákjuk 79.
születésnapját!
A nyár és ősz
folyamán több helyen is találkoztunk,
Németországban
(Kastl – a mennersbergi cserkészotthon
alapkőlerakásán)
vagy Magyarországon
(Velencei-tó
– 1968-as osztály
találkozója/ Almádi
– 1972-es osztály találkozója/ Lakitelek
– a restaurált iskolazászló elhelyezése/
hévízi törzsasztal).
Az új elnökséggel/vezetőséggel a
jövőben is követjük a Burg Kastl
ALUMNI legfőbb
célkitűzéseit:
• Megtartani és
fejleszteni a volt
diákok közti kapcsolatot a következő években a különféle rendezvények, találkozások, törzsasztalok keretében.

• Fenntartani a volt iskolánk emlékét úgy a magyarországi lakiteleki Burg Kastl Emlékszobában, mint a jövőben megszervezendő
emlékszobában, amit Kastlban fogunk megnyitni.
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Burg Kastl ALUMNI e.V.
• Támogatni
magyar
kulturális egyesületek munkáját, főleg a mai Magyarország területén kívül, mint
például a MaJa, azaz Múlt
a Jövőért Alapítványunkon
keresztül, vagy iskolabútorok Müller György által
szervezett elvitele az erre
rászoruló különböző, főleg
erdélyi magyar intézetek
számára.
Minden eseményünkről
rendszeresen beszámolunk
egyesületünk honlapján:
www.kastlalumni.eu.
Szilágyi Zoltán

A Cserregő
Bábtársulat
megint
elvarázsolta
az iskolát

2019. október 19-én a szegedi Cserregő Bábtársulás látogatott
el baden-badeni tagiskolánkba.
Az előadás előtti beszélgetésekkel, a különböző tevékenységekkel, például papírzacskó-kesztyűbáb készítésével, sikerült a
gyerekek érdeklődését felkelteni. Azonban a legnagyobb élményt
maga az előadás jelentette számukra. A magyar bábszínészek A
farkas és a hét kecskegida című mesét keltették életre. A látvány
mellett mókás jelenetek, zenei aláfestés és a közönségnek a mesébe való aktív bekapcsolása színesítette a szórakoztató előadást.
A végén közösen énekeltek, mondókáztak (Kecske ment a
kiskertbe), vonatoztak az előadók tanítványainkkal. Később
közelebbről is megismerkedhettünk a bábok bűvös világával és
mozgatóival. Közös fotókat is készíthettek velük a gyerekek.
A gyerekek nevetése, a szülők kedves szavai mind-mind azt
igazolták, hogy milyen jól éreztük magunkat mindannyian.
Az élmény, amit a játék varázsa adott számunkra, a vastapssal
sem ért véget. Köszönjük a lehetőséget!

Tóthné Nagy Beatrix
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IV. Nyugat-európai Néptáncfesztivál, Stuttgart - 2019. szeptember 27.-29.
A háromnapos rendezvény kiváló alkalom arra,
hogy a Nyugat-Európában működő magyar néptáncegyüttesek találkozzanak egymással, megismerjék
egymás munkáját, együtt mulathassanak, valamint a
néptánc és népzene erején keresztül megéljék közös
magyarságukat.
A Csöbörcsök Táncegyüttes művészeti vezetői:
Kemény József és felesége, Ibolya már negyedszer szervezték meg ezt a nagyszerű rendezvényt. A házigazda
Csöbörcsök Táncegyüttes tagjai példásan kivették a részüket a
munkából, hozzájárulva egy igazán magas színvonalú fesztivál
létrejöttéhez.

100 gyerek vett részt a programokon. Nagyon jó
érzés volt, hogy több száz kilométerre a hazámtól
mennyi magyar gyereket, felnőttet sikerült megmozgatni a fesztivál ideje alatt, akik belekóstolhattak egyedülálló kultúránkba. 11 órától Both Zsuzsa
és Hajós Erika tartott a gyerekeknek zenés-mesés
előadást „Tekergő meseösvény” címmel, majd ezt
követte a táncház gyerekeknek Vass Mária-Magdolna vezetésével és a Turai Banda kíséretével. A
gyerekek önfeledten táncoltak és énekeltek. 18 órától kezdetét
vette a fesztivál fénypontja, a gálaest, melyen Hollandia, Svájc és
Németország nyolc városából kilenc magyar együttes 150 táncosa lépett fel. A gálaműsoron közel 200 néző vett részt. A gálaest
kezdetén beszédet mondott dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért
felelős miniszteri biztos és dr. Szabó Dezső, a stuttgarti Magyar
Kultúrintézet igazgatója. Ezt követően dr. Tempfli Imre, a stuttgarti katolikus egyházközösség lelkésze megáldotta a rendezvényt, végezetül pedig Kovács Norbert „Cimbi” osztott meg néhány gondolatot a zsűri nevében.
Felemelő érzés volt az együttesek tagjait csillogó szemekkel a
színpadon látni, ahogy tiszta szívből és szenvedélyből ápolják,
őrzik, gyakorolják hagyományainkat, kultúránkat. Ekkor megéli
az ember, hogy lehet bármilyen távol a hazájától, mégsem szakadt
el attól.

Szeptember 27-én 19 órai kezdettel „Tekergő mesekorsó” címmel felnőtteknek szóló vicces zenés történeteket hallhattunk Both
Zsuzsa és Hajós Erika előadásában. Majd 20 órától a fesztivál
egyik zenekara, az Üsztürü Zenekar adott koncertet, melyben
közreműködött a szakmai zsűri három meghívott tagja: Lőrincz
Hortenzia, Kovács Norbert „Cimbi” és Berecz István, akik táncukkal színesebbé tették az estet. Megtiszteltetés volt párommal számunkra, hogy felkértek, mi is csatlakozzunk egy-egy tánc erejéig
az előadásukhoz. Ezt követően tanítottuk a táncházban Székely-

A gálaestet Kemény József, a Csöbörcsök Táncegyüttes
vezetője zárta, aki hangsúlyozta, hogy mennyire fontos egy ilyen
rendezvény a diaszpórában élő magyarság számára, megköszönte

Mezőség, azon belül is Mezőpanit táncait az érdeklődők számára.
Majd hajnalig tartó mulatás, táncház vette át a főszerepet.
Másnap gyerekeknek, illetve felnőtteknek szóló egész napos
programmal vártuk az érdeklődőket. A délelőtt folyamán közel

a támogatásokat, segítséget, majd ezt követően minden együttes
vezetőjének oklevelet és egy mézeskalács szívet ajándékozott.
Ezután Berecz István vezetésével, a Turai Banda és táncosok
segítségével a jelenlévő gyerekeknek, felnőtteknek moldvai táncok tanítása vette kezdetét, majd azt követően Szatmárra vezé-
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IV. Nyugat-európai Néptáncfesztivál, Stuttgart - 2019. szeptember 27.-29.
nyelte kis fesztiválhajónkat Cimbi és Hortenzia, akik
tyukodi táncokat tanítottak, végezetül a párommal,
Edinával Mezőpaniton horgonyoztunk le, ahol a péntek este elsajátított lépéseket, figurákat ismételtettük
és folytattuk az Üsztürü Zenekar segítségével. Az estet hajnalig tartó táncház követte, ahol a résztvevők
önfeledten tudtak egy jót mulatni. Jó érzés volt, hogy
mint egy nagy család, mindenki nyitott volt egymás
megismerésére, és ebből adódóan sok új ismerősre
tehettünk szert.

Vasárnap délelőtt lezajlott a fesztivál lezárásaként
a szakmai értékelés. Közel 450-500 ember fordult meg a fesztiválon, ami kiváló visszaigazolása annak, hogy jó úton haladunk. A zsűri az
együttesvezetők jelenlétében értékelt: elhangzottak
észrevételek, tanácsok, építő jellegű kritikák, hogy
a jövőben ezekből tanulva még színvonalasabb
műsorokat láthasson a közönség. Majd vidám, jó
hangulatú flashmob zárta a fesztivált a Schloßplatz-on a Turai Banda és a táncosok közreműködésével.
A párommal, Székely Edina-Emőkével ezúton is köszönjük a
sok segítséget a genfi, illetve stuttgarti ösztöndíjasoknak, Sipos
Noéminek, Tompos Szilviának és Kovács Bencének, valamint a
grenoble-i és lyoni ösztöndíjasoknak, Koszta Krisztának és Vajda
Mátyásnak a rendezvényen tanúsított kiváló együttműködésért és
munkáért a szervezésben és a fesztivál lebonyolításában.
Találkozunk jövőre!
Márton Csaba, KCsP ösztöndíjas
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Egy emlékezetes nap a müncheni Széchenyi Kör életéből
München, 2019. október 25-én
Ady Endre egyik ismert versének a címe: Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Jómagam is háromszoros köszönetet szeretnék mindenekelőtt kinyilvánítani.
Megkülönböztetett köszönet a főkonzul úrnak és munkatársainak, hogy – körünk többéves álmát megvalósítva – emléktáblánknak helyet biztosítottak szép épületük bejárati oszlopán!
Köszönet körünk vezetőségének, hogy az Akadémia sorozatos
elutasításai ellenére is kitartottak az emléktábla megvalósítása
mellett!
Továbbá, köszönet a Szegeden élő Fritz Mihály szobrászművésznek és a budapesti betűvésnök-mesternek, Süti Károlynak, a tábla kivitelezéséért!
Lapozzunk kissé vissza az időben!
Az 1808-ban alapított müncheni Képzőművészeti Akadémián
a magyar képzőművészeti világ szinte minden számottevő tagja
megfordult! A több száz tanulni vágyó magyar „művészjelölt”
több hullámban érkezett a művészet Athénjeként aposztrofált
bajor fővárosba. A legelsők között találjuk Fischer Józsefet,
a budapesti Vigadót kivitelező Feszl Frigyest, Ybl Miklós építészfejedelmet, valamint Telepy Károly és Orlay Petrics Soma
festőművészeket.
A nagy erjedés azonban a szabadságharc elvesztését követő
időre, azaz a XIX. század második felére esett. Több mint
200 honfitársunk iratkozott be az Akadémiára, köztük olyan
festőtekintélyek, mint Liezen-Mayer Sándor, Benczúr Gyula,
Wágner Sándor, Szinyei Merse Pál, Székely Bertalan, Munkácsy
Mihály, Thorma János és Hollósy Simon.
Elismertségük fényes bizonyítéka, hogy közülük többen oktatták a későbbiek folyamán a jövő
festőnemzedékét, valamint az a
tény, hogy itt Münchenben saját műteremmel rendelkezett
Mészöly Géza, Gyárfás Jenő,
Peske Géza, Spányi Béla, Kéméndi Kálmán, Feszty Árpád,
Mednyánszky László, avagy
László Fülöp, aki néhány év
után Anglia udvari festőjévé
lépett elő!
A Hollósy vezette müncheni
Szabadiskola mellett meg kell
említenünk, hogy az ismert
nagybányai, gödöllői és szolnoki iskola gyökereinek szálai is itt a bajor fővárosban
szövődtek.
A XX. század magyar
festőzseniei közül Münchenben gyarapította tudását RipplRónai József, Körösfői-Kriesch
Aladár, Csontváry Kosztka
Tivadar és a Balaton szerelmese, Egry József. Továbbá
számos jeles szobrász is tanult,
megfordult a bajor fővárosban,
így Izsó Miklós, Köllő Miklós, a keramikus Kovács Margit és az emlékműszobrászat
koronázatlan mestere, Zala
György.
Nem utolsósorban olyan
nagyszerű építészekről is illik
említést tennünk, mint a táblán
nem szereplő Könyves Imre,
Nyilas Ferenc, Popp Ferenc és

Németh Krisztina konzulasszony, dr. Wieser Györgyi, Körünk volt titkára és Kucsera János elnök

Neumann Miksa, akiknek gyönyörűen kivitelezett bérházai, villái
ma is megcsodálhatók München-szerte. Többek között a velünk
szemben álló 8-as és 10-es szecessziós bérház Popp Ferenc építész jeles alkotása 1910-ből.
Mintegy főhajtásként hirdesse ez az emléktábla határtalanul a két nemzet egymásra találását, itt élt képzőművészeink zsenialitását és
magyarságtudatát!
Ahogy a latin mondás is
tartja: ars longa, vita brevis (habár az élet rövid, a
művészet örök).
Kucsera János,
a Széchenyi Kör elnöke
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Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról
Stuttgartban
A Stuttgarti Magyar Főkonzulátus szervezésében került sor az 1956-os forradalom
és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre a stuttgarti magyar kulturális intézetben 2019. október 21-én.
A rendezvényen több mint száz vendég
vett részt, jelen voltak 56-os hősök, a diplomáciai testület tagjai, a politikai és gazdasági élet fontos szereplői, a baden-württembergi magyarok ügyét szívükön viselő
civil szervezetek vezetői, a német–magyar
kapcsolatok ápolásában híd szerepet betöltő
személyek és szervezetek képviselői.
Az estet a stuttgarti magyar főkonzul,
dr. Berényi János György nyitotta meg
köszöntő beszédével, őt követte a rendezvény díszvendége, Novák Katalin, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára, majd prof.
dr. Wolfgang Reinhart, Baden-Württemberg tartomány parlamentje CDU-frakciójának vezetője.
A főkonzul úr beszédében
kiemelte, hogy az 1956-os
forradalom nélkül elképzelhetetlenek lennének azok a
változások, amelyek végül
felszámolták a Kelet- és
Nyugat-Európa között húzott
mesterséges határt. Novák
Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár
pedig kiemelte a magyar
kormány által a fiatal családoknak nyújtott támogatást,
hogy bátran alapítsanak családot, bátran vállalhassanak
gyermekeket. Emellett kritikusan fejezte ki, hogy Orbán
Viktort a szabadság jegyében
gyakran a lehető legnagyobb keménységgel kritizálják, ugyanakkor, amikor arról van szó, hogy Magyarország illeti kritikával az
Európai Unió vezetési stílusát, akkor az felháborodást vált ki, ez
nem igazságos hozzáállás. Dr. Wolfgang Reinhart Magyarországgal kapcsolatos személyes élményeiről mesélve megköszönte a
magyarok bátorságát, független gondolkodását, ami szükséges
volt Németország egyesítéséhez.
Az ünnepi beszédeket követően két kitüntetést adott át Novák
Katalin államtitkár és dr. Berényi János György főkonzul. Áder
János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetést adományozott Tamás Péternek, az
Erdélyi Világszövetség németországi csoportja elnökének, illetve Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki Eberling Tímeát, a
Baden-Württembergi Konzuli Magyar Iskola vezetőjét.
Tamás Péter a megtisztelő kitüntetés utáni köszönő szavait
elsősorban a főkonzulhoz intézte, majd hangsúlyozta, hogy a kitüntetés nem csak őt illeti, hanem azt a sok stuttgarti magyart,
akik az elmúlt ötven évben tevékenykedve valamilyen módon
hozzájárultak a magyarság ügyeihez. Köszönetet mondott szüleinek a sok szeretetért, az Erdélyi Világszövetség vezetőségi
tagjainak, Ádám Éva Enikőnek, Zsigmond Anikónak és Kemény
Józsefnek, a protestáns egyház képviselőinek, azaz Gémes István
lelkésznek és feleségének, Kati néninek, továbbá dr. Tempfli Imre
katolikus atyának. Külön öröm számára, hogy Eberling Tímeával
együtt kapja meg a kitüntetést, akivel 20-25 évvel ezelőtt együtt
kezdték meg a munkát a magyarság ügyeinek képviseletében. Az
Erdélyi Világszövetség az elmúlt években az értékeink és szoká-

saink megtartása érdekében kitűnő munkát
végzett, a német–magyar kapcsolatokban a
híd szerepét töltötte be, nagyon jó magyar
és kiváló európai lévén.
Az alábbi szavakkal zárta Tamás Péter
köszönő beszédét: „Az a paradigmaváltás,
ami 2010 óta Magyarországon az összmagyarság kérdéseiben történt, az elképesztően egyedi, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy kezemben tartom ezt a
kitüntetést, nagy hálával tartozunk, hogy
együtt vannak, együtt éreznek velünk Stuttgarttól Temesvárig, Budapesttől Szentgyörgyig és az Úz völgyétől Temerinig.
Ehhez a díjhoz biztosan a temesvári tevékenységem is hozzájárul.”
Az est zárómomentuma Balázs János
zongoraművész zongorajátéka, majd az azt
követő állófogadás volt.
Nagy-Portik Katalin, KCSP ösztöndíjas

Frankfurti magyar táncház a Rezeda e.V.
szervezésében. 2019. szeptember 7.
2019.
szeptember
7-én
ismét
magyar
táncházra került
sor Frankfurtban
a Rezeda e. V.
egyesület szervezésében.
A
gyermektánc 18
órakor kezdődött
17 0-17 éves gyermek részvételével, Szenti Csilla, valamint Jordán Orsolya vezetésével. Nagy
sikere volt többek között a kenyérsütős játéknak, a kenyér-gyerekek újra meg újra meg akartak sülni.
A táncház fél nyolckor Bohus György és Bertha Adrienn, két
magyarországi profi táncos vezetésével folytatódott. A programon
széki, vajdaszentiványi és nádasmenti táncok tanítása szerepelt.
A táncház ezek után szabad tánccal, ill. énekléssel kora hajnalig
tartott. A táncházban összesen 50 felnőtt vett részt. A talpalávalót
a Nyugati Szél zenekar három zenésze szolgáltatta. A remek német, ill. görög étel- és italválasztékról ismét az Ellerfeldschänke
csapata gondoskodott.
Uwe Wendland
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István megkoronázására gyűltek össze a magyar cserkészek Kastlban
2019. szeptember 20. és
22. között rendezték meg a
Hárshegy Cserkészparkban
a 31. Kerületi Akadályversenyt. A hétvégén 190 cserkész vett részt, akik változatos programok során akadályok és nehézségek sorát
legyűrve segítettek Asztrik
püspöknek, hogy ő végül
királlyá koronázhassa Istvánt.
Péntek este, ahogy egymás
után érkeztek a csapatok,
öröm volt nézni azt a boldogságot, amivel rég látott
barátaikat üdvözölték a főleg
Németország és Ausztria
magyar cserkészcsapataiból
érkezett cserkészek. Ezt
követően a 18+ korosztály éjszakába nyúlóan összesítette a hétvégi programok terveit – alakítottak, finomítottak rajtuk, hogy
minden tökéletes legyen a másnap reggeli kezdésre.
Szombaton a bőséges reggelit követően került sor a program
hivatalos megnyitására. A zászlófelvonás után az udvari történész
tartott ismertetőt a Szent Koronáról, majd megérkezett István fejedelem és Asztrik püspök. Miután a nép egy emberként kinyilvánította az akaratát, hogy Istvánt szeretnék az országuk élére,
megkezdődhettek a koronázási ceremónia előkészületei. Össze
kellett gyűjteni a kellékeket, például a jogart és az országalmát
– ezt a feladatot a legfiatalabb cserkészek vállalták, és el kellett
hozni Rómából a koronát – erre a veszélyes küldetésre az idősebb
cserkészek jelentkeztek. Azonban mielőtt nekivágtak volna a
nagy útnak, Koppány vezér jelent meg harcosaival. Megfenyegette Istvánt, hogy mindent meg fog tenni a ceremónia megakadályozása érdekében.
Az izgatott cserkészek számára világossá vált, hogy feladatuk
nem lesz egyszerű. Azért, hogy valóban felkészülten vághassanak
neki a kalandnak, a délelőtt folyamán Asztrik püspök tudástárában átismételhették a szükséges ismereteket. Az ízletes ebéd
elfogyasztása után az őrsök egymás után nekiindultak – ki-ki a
maga korosztálya szerinti irányba – és mind sikeresen megtették
az elméleti és gyakorlati próbatételekkel teletűzdelt utat. A cserkészek számot adtak a teljesség igénye nélkül csomózási,
nyomolvasási, népdaléneklési és elsősegély-nyújtási tudásukról
is, miközben megszerezték a koronázáshoz szükséges kellékeket.
A visszaérkezést követően a nép megvacsorázott, majd a közös
tábortűzhöz vonult. Itt az udvari krónikás és Asztrik püspök vezetésével megkezdődhetett a koronázási ceremónia. Felcsendült a
Boldogasszony, Anyánk kezdetű himnusz, István kezébe került a
jogar és az országalma, azonban amikor a püspök a koronát István
fejére tette volna, berohant Koppány, kicsavarta Asztrik kezéből,
és megszökött vele.
Az első döbbenetből felocsúdva a vezérkar magához hívta az
őrsvezetőket, akikkel közösen eldöntötték, hogy azon nyomban
Koppány nyomába erednek, és visszaszerzik a szent ereklyét.
Az éjszakai csata során a lelkes cserkészeknek sikerült felülkerekedni Koppány seregén, és kőkemény harcok árán megszerezték a korona ládáját. Amikor azonban kinyitották, és a történész

megvizsgálta, kiderült, hogy
Koppány rászedte a népet, és
egy hamis koronát helyezett
a ládába. A közelgő hideg
éjszakára való tekintettel a
fiatal cserkészek nyugovóra tértek – az őrsvezetőik
vállalták a rizikós küldetést, hogy a ravasz vezér
nyomába erednek. Az úton
előbb csellel megszerezték
Koppány őreitől a koronát,
majd legyűrve a lesből rájuk támadó harcosokat, sikeresen visszatértek a tábor
területére.
Másnap a reggelit követően még egy utolsó nehézséget kellett legyűrni a
cserkészeknek – megvolt ugyan a korona, és minden kellék, az
ország azonban megosztott volt. Koppány megmaradt harcosai
még mindig ellenálltak. Felajánlották azonban a cserkészeknek,
hogyha különböző próbatételek során bizonyítják rátermettségüket, akkor elismerik, hogy István és népe méltó arra, hogy az országot vezesse. Több sem kellett a fiataloknak, rendkívüli ügyes-

séggel vetették bele magukat az újabb kalandokba, és hamarosan
kétség sem fért hozzá, hogy itt bizony koronázás lesz, méghozzá
egyöntetű támogatottsággal. Felsorakozott tehát minden gyerek,
fiatal és nemrégen még fiatal, és áhítattal énekelték a Boldogaszszony, Anyánk himnuszunkat, miközben Asztrik püspök királlyá
koronázta Istvánt.
Természetesen nem véletlenül került a program nevébe a
„verseny” szó, az őrsök a hétvége folyamatos próbatételei során
egymással is versengtek, hogy megmutassák, ki a legjobb. A koronázás után István segítői a legmeggyőzőbb teljesítményt nyújtó
őrsöket busásan megjutalmazták. Ebben az évben a vándorserleget az 1. korosztályban Frankfurt (Kicsi Licsi őrs), a 2. korosztályban pedig Berlin (Sasbika őrs) vihette haza. Az őrsvezetők
között a legjobb teljesítményt a bécsiek nyújtották.
Hálával gondolunk Jablonkay Lydiára és Barcsay Ádámra a
hétvége megszervezésért, a pályaparancsnokokra (Jung AnnaMaria, Jablonkay Kinga, Jablonkay János, Varga Árpád),
a szakácsokra, és azokra a
felnőtt vezetőkre, segédtisztekre, akik nélkül ez a program
nem jöhetett volna létre. Isten
áldását kérjük további munkájukra!
Jövőre találkozunk! JM!
Kovács Bence,
KCSP ösztöndíjas
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Csaba Testvér őszi látogatása Dél-Németországban

Böjte Csaba testvér németországi missziós útja három városba
vezetett. 2019. október 18.-án érkezett két pacsirtahangú, tehetséges leányzó és két munkatárs kíséretében. Az első állomás péntek
este a stuttgarti Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközségben volt. Ezt követte szombaton az augsburgi Szent László Magyar Katolikus Misszió és vasárnap a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség látogatása. Mindhárom helyszínen szentmisével kezdődött a program, majd Csaba testvér tanítását és a gyermekek gyönyörű énekeit és verseit hallgathatta meg az összegyűlt
közösség.
A közösségek szeretetlakomára is meghívták a jelenlevőket,
ahol a korgó gyomor csillapítása mellett az ismerkedés, beszélgetés, vidámság, a kapcsolatok ápolása is nagy szerepet játszott.
Érdekes és értékes tapasztalat látni és megélni, hogy Csaba
testvér személyének és tanításának mekkora vonzereje van.
Mindhárom helyszínen dugig megteltek a templomok, ami a

helyiek elmondása
szerint egy átlag ünnepnapra nem jellemző. Több olyan
emberrel beszéltem,
aki bevallotta, hogy
nem vesz részt a magyar közösség (lelki)
életében, csak Csaba
testvér miatt jött el.
Ugyanakkor megható átélni, hogy az
emberek megnyílnak és valamilyen
személyes fájdalmat
vagy megélt csodát
az életűkből Csaba testvérrel vagy
munkatársaival megosztanak.
Csaba testvér hitükben erősítette és
bátorságra
buzdította a jelenlevőket, valamint a szeretet megtartó erejéről és a
szeretetből fakadó tettek csodáiról beszélt a nagy figyelemmel
hallgató közösségeknek.
Sok embernek hihetetlenül nagy megerősítést jelentenek ezek
a buzdítások, egy olyan embertől, aki nem csak elméletben vázolja, hanem életében követi is ezeket. Kívánjuk, hogy sokaknál
ezekből tettek is fakadjanak!
A Förderverein St. Franziskus Deva e.V. továbbra is fáradozni
fog azon, hogy Csaba testvér a Németországban élő magyar közösségekhez és német támogatókhoz időről időre eljusson.
Istennek legyen hála és áldás kísérje Csaba testvért, gyermekeit, munkatársait, hogy örvendeztethessék az emberek szívét!
Geng Ildikó

Kölni gyermekfoglalkozás 2019.november 16.
2019. november 16-án, szombaton Kölnben jártam a Kölni
Érsekség Római Katolikus Magyar Lelkészségén, ahol Lukács
József atya és Mustos Edit meghívásának tehettem eleget. Az
ottani hétvégi magyar iskola népi hagyományokkal kapcsolatos
programjában vettem részt, óvodásoknak tartott táncház és iskolásoknak szóló foglalkozás és tánctanítás keretében. A körülbelül
húsz óvodást szüleik kísérték el a délelőtti programra, amely
nagyon jó hangulatban zajlott. Elsősorban népi gyermekjátékokkal, kiszámolókkal, kiolvasókkal és párválasztó körjátékokkal ismerkedtünk meg.
Kis szünet közbeiktatásával az iskolás korosztály részére is
tartottam egy foglalkozást, amely szintén nagyon jól sikerült. A
körülbelül harminc gyermekkel kezdésként ritmusgyakorlatok-

kal ismerkedtünk meg egyedül és párban, majd mondókákat és
kiszámolókat, kiolvasókat tanultunk, és tánccal folytattuk a foglalkozást. Egyszerűbb, majd bonyolultabb ugrós motívumokat
tanultunk párban és csoportban. A tanult motívumokat somogyi
dudálós zenére egymás után fűztük, és a foglalkozás végére sikerült elsajátítanunk egy kis táncos etűdöt is. Természetesen a népi
játékok sem maradtak el ezen iskolás korcsoport számára sem,
mivel a játék a gyermeki én természetes része.
Csókási Imre, KCSP ösztöndíjas

12. oldal

A Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Portugáliában tartotta
kihelyezett vezetőségi ülését
Sok más zarándokkal közösen a NYEOMSZSZ vezetői is részt vettek a Fatimai
Nemzetközi Magyar Zarándoklaton
2019.10.28. Kondor Lajos verbita szerzetes halálának 10. évfordulója. A magyar atyát nagy tisztelet és szeretet övezi Fatimában, hiszen nagyon sokat tett a fatimai Mária-jelenések egyházi
elfogadásáért. Lourdes után ma Fatima a világ leglátogatottabb
Mária-kegyhelye. Ez évforduló alkalmából kezdeményezte a Portugál–Magyar Egyesület a magyar világtalálkozót, Kondor atya
emléke előtt tisztelegve.

E különleges alkalom kapcsán a NYEOMSZSZ Fatimába szervezte október 27-i vezetőségi ülését. Több mint 20 résztvevővel
képviselték a nyugat-európai magyar diaszpórát. Részt vettek a
Fatimában létrehozott Magyar Kálvária bejárásán, a Kálvária végén található Szent István-kápolnában rendezett ünnepi magyar
szentmisén és az ezt követő programokon. Magyar zarándokok
is akadtak szép számmal, Szegedről, Debrecen környékéről, Magyarország más pontjairól, sőt, Ausztriából, Portugáliából és más
európai országokból is.

Egy olyan gyönyörű napsütéses őszi szombat délelőtt, mint
amilyennel a jelenlévőket megajándékozta a természet, nagy tömegek
keresik fel a Magyar Kálváriát. Általános jelenség ez, és büszkeséggel
tölti el az embert. Külföldön élő magyarok adományaiból olyan keresztút épült Fatimában, amelyre bármely
nemzet zarándokai szívesen jönnek.
Hallottunk spanyol, lengyel, portugál szót is – csoportosan érkeznek
a Magyar Kálváriára. Ez a keresztút
varázsa. Fatimában az egyetlen csendes, természetközeli kálvária ez, ami
egyszersmind a látnok kis pásztorok

szokott útvonalát jelentette egykor, amit nap
mint nap bejártak bárányaikat
legeltetve.
A
Nemzetközi
Magyar
Találkozóra „A
Kispásztorok útján” (João Vergamota és Mercês Gil) címmel portugál és magyar nyelven gyermekkönyvet adott ki a
Portugál–Magyar Egyesület. A könyvecskéből a NYEOMSZSZ
minden jelen lévő tagja kapott egy-egy tiszteletpéldányt, amelyet
a diaszpóra magyar iskoláiba fognak eljuttatni. Kiadtak egy másik gyönyörű könyvet is: „A Fatimai Magyar Kálvária története
a dokumentumok tükrében” (Juhász-Laczik Albin OSB). A két
könyv szombat délutáni könyvbemutatóján részt vettek a szerzők,
a fordító, Halmai Miklós lisszaboni magyar nagykövet és a Portugál–Magyar Egyesület vezetősége.
De térjünk vissza a Kálváriára, az ottani magyar szentmiséhez.
Megható és különleges élmény volt magyar szót hallani, több száz
egybegyűlt magyart látni az olajfákkal övezett kápolna-téren. A
misén két püspök és több magyar pap is részt vett, Palánki Ferenc
debrecen-nyíregyházi megyés püspök mint főcelebráns és KissRigó László szeged-csanádi megyés püspök.
A Fatima-Ouremi Önkormányzat különleges figyelemben részesítette a magyar zarándokokat. Turisztikai programmal kedveskedett
a NYEOMSZSZ
küldötteinek, illetve kiállítást szervezett Kondor Lajos atya életéről a
fatimai turisztikai
irodában. Kondor
atya emléke előtt
szobrának megkoszorúzásával, valamint sírjának meglátogatásával is tisztelegtünk.
A lelki töltésű programokon túl a találkozás lehetősége is igazi érték volt: magyarokkal ismerkedni a világ más-más
pontjairól. Volt olyan résztvevő, aki már
bőven 80 év felett járt, mégis repülőre
szállt, és eljött Norvégiából. Az eseti programok között szeretném kiemelni Balázs István lisszaboni magyar
hegedűművész játékát, aki
a NYEOMSZSZ tiszteletére magyar táncokat (Pannonhalmi kézirat és Trencséni kézirat) és Bartóktól
hegedűduetteket adott elő
lányával, Balázs Almával.
Hosszú, teljes, élményekben gazdag napok voltak
ezek.
Orosz Anna Linda, KCSP

13. oldal

Jótékonysági koncert Kölnben

Krisztus Király vasárnapján, november 24-én, az ünnepi szentmisét követően a Ruhr-vidéki és Rajna menti katolikus magyar
közösség művészei adtak jótékonysági koncertet a Vitézi Rend
németországi törzsszéke és a kölni magyar katolikus gyülekezet
szervezésében. Ebben az évben a Szent Ferenc Kisnővérei közösség alapítványának rendeztük a gyűjtést. A művészek a szentmisébe bekapcsolódva színesítették a liturgiát, majd a templom
aulájában folytatódott a hangverseny, az idén 15 fellépővel.
A koncert megnyitása trombita-orgona duóval történt, hisz
mely hangszerek tudnának ünnepélyesebb hangulatot varázsolni egy templomba, mint ez a páros. A szép számban megjelent
közönség először Lukács József plébános köszöntőjét hallgathatta meg, ebből megtudtuk, hogy az „Elfogadlak Alapítvány” a
Szent Ferenc Kisnővérei közösség kezdeményezésére és vezetésével jött létre. Célja a helyi adottságokra, erőforrásokra építve
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, felnőttek
esélyegyenlőségének elősegítése. A köszöntő után kezdődhetett
a több mint másfél órán át tartó hangverseny.

Az est folyamán különböző kamarazenei formációkat hallhattunk, majd a zongoraszóló-szonáta után az éneké lett a főszerep.
A változatos program megmutatta, hogy milyen jól megfér a
korhűen előadott barokk darab, a romantikus és a kortárs magyar zeneszerző is egy koncerten, hisz nem minden nap halljuk
Bach, Telemann, Kodály, Mozart, Schumann és Rameu műveit
egy helyen.
Jó volt látni, hogy nem csak a környék híres magyar zeneművészei voltak hajlandók e nemes cél érdekében muzsikálni,
hanem az ifjabb, még gimnazista nemzedék is megmutathatta tehetségét.
A hangverseny záró aktusaként közös meghajlás volt a
művészekkel, majd József atya záró beszédéből megtudhattuk,
hogy e szép kezdeményezés már hét éves múltra tekint vissza,
és természetesen jövőre ismét megrendezésre kerül a St. Aposteln bazilikában. A rendezvényt a BUOD is támogatta mint
társrendező.
vitéz Hegyi Gábor, országos törzskapitány - Németország

A Kolompos együttes Hagenben
sajátíthattak el, míg a fiúk a férfitáncok alapjaival ismerkedhettek
meg. Majd a szülőket is táncba hívták a zenészek a Tekeredik a
kígyó csalogató dallamára.
Rövid szünet után a Keleti-Kárpátok lejtőin túl élő moldvai
csángó magyarokhoz érkeztünk meg képzeletben a moldvai táncok tanulásán keresztül. Így táncolhattunk tanuló szerbát, hojnát
és bolgáros táncot is. A koncert és táncház magyarpalatkai táncokkal zárult.
Aki ellátogatott Hagenbe a Szent József Közösségi Házba, nagyon jó hangulatú, interaktív Kolompos-koncerten és táncházon
vehetett részt – a BUOD-nak is köszönhetően – a Vadrózsa Néptáncegyüttes szervezésében.
Csókási Imre, KCSP ösztöndíjas

2019. november 3-án körülbelül 90 főnyi népzenét és néptáncot
szerető, lelkes közönség és közösség előtt lépett fel a nagyszerű
magyarországi Kolompos Együttes.
A koncert 12 óra 45 perckor vette kezdetét, és kis szünet közbeiktatásával jó kétórásra sikeredett – mindenki nagy örömére. A
vendégeket és a zenekart Münnich-Ákontz Ildikó köszöntötte. Az
együttes elsősorban a gyermekek számára szerkesztett programmal indult, bemutatva a megszólaltatni kívánt hangszereket. Ezután játékos formában megtekintettük a badacsonyi szőlőhegyet,
majd egy vásárba invitáltak bennünket a Kolompos zenészei, ahol
vehettünk fél pénzen egy egész baromfiudvarnyi lábasjószágot,
eljutva a négylábúakig. A lányoknak és fiúknak is egyaránt kedveskedtek a zenészek, Levente segítségével a lányok körjátékot

14. oldal

Alapkőletétel Kastl-Mennersbergben
2019. október 12-én a Hárshegy Cserkészparkban ünnepség
keretén belül alapkőletételre került sor, melyen dr. Szilágyi
Péter miniszteri biztos mondott köszöntőt.
Régóta dédelgetett álom válik valóra a közösségi ház megépülésével. Jelenleg is nagy szerepet tölt be a németországi cserkészet életében a Hárshegy Cserkészpark, de több éve probléma,
hogy nem tud annyi fiatalt befogadni, amennyit kellene, miközben egyre népszerűbb a cserkészet a magyar közösségekben.
Most azonban megoldódni látszik ez a hiányosság a közösségi
ház felépítésével.
„Az ifjúság adja a nemzet erejét, addig van jövőnk, ameddig
ők őrzik hagyományainkat, kultúránkat” – mondta Szilágyi Péter.
A kormány 110 millió forinttal támogatja a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) beruházását.
A közösségi ház 100 fő befogadására lesz képes. Az alápincézett ház földszintjén nagy konyha és rendezvényterem kap helyet,
az emeleteken pedig kétágyas szobák lesznek majd. A munkálatok befejezését 2021-re tervezik, ám a három emeletes tervből az
alsó szintet már jövő nyáron szeretnék megvalósítani, hogy a nyári táborban már birtokba vehessék cserkésztábor fiataljai.
A kormány által nyújtott támogatás azonban nem fedezi a közösségi ház teljes kiadását, a Hárshegy Cserkészpark továbbra is
szívesen veszi az adományokat.
Az ünnepségen részt vett a Németországi Magyar Gimnázium
több volt diákja. Az 1958-2006 között működő, Burg Kastl várában honoló magyar gimnázium diákjai által csak „kastlis diákok”nak nevezett, mára felnőttek közül többen cserkészek, akik a mai
napig büszkén elevenítik fel a boldog gimnazista éveket.
Manninger Katica, KCSP ösztöndíjas

15. oldal

Csapathétvégén a stuttgarti magyar cserkészek
2019. november 22. és 24. között Lenningenben gyűltek össze
közel harmincan a stuttgarti 81. sz. Dobó István Cserkészcsapat
és a hozzájuk tartozó ulmi raj cserkészei közül, hogy a szokásos
őszi csapathétvégén részt vegyenek.
Péntek este egymás után gördültek be az autók a szállás parkolójába. Szerencsére nem csak a gyerekek, hanem a szüleik között
is jó a viszony, így szinte minden autó gyerekekkel töltve érkezett, ami hozzájárult ahhoz, hogy már az utazás során elinduljon
a közös móka. A batyuvacsorát követően a közösségi teremben
énekes-játékos tábortűz következett, majd előkerültek a játékok,
mialatt sávosan aludni vonultak a gyerekek – először a kiscserkészek, majd sorra szállingóztak a nagyobbak is: kellett az energia a következő naphoz. A vezetői gárda előbb egy elmés logikai
játékkal szórakoztatta az ezt még nem ismerő két társukat, majd
vérfarkas-parti indult, tele izgalmas fordulatokkal, meglepő leleplezésekkel, humoros eseményekkel.

Szombaton a zászlófelvonást és reggelit követően felvonultunk a közeli várromhoz. Két csapatra oszlottunk, majd hatalmas
számháború vette kezdetét. A legkisebbektől a legnagyobbakig
mindenki megmutatta, milyen fából faragták, izgalmas és kemény küzdelmek után boldogan és kissé elfáradva vonultunk le a
csata színhelyéről vissza a házba. Itt ebéd előtt még megtanultunk
három népdalt, majd a karácsonyi műsort beszéltük meg csapatparancsnokunk, Jablonkay Lydia vezetésével. A bőséges és ízletes ebédet követően rövid csendes pihenő és őrsi foglalkozás
következett.
A délutáni programblokk során ismét élvezhettük a csodálatos
késő őszi napfényt – a vezetők rohampályát építettek, amin egyesével végigfuthattak a cserkészek, miközben a többiek
testet és agyat is megmozgató játékokat játszottak a ház
melletti focipályán. A következő esemény egy tipikus
cserkészmódszeren alapuló kvíz volt – cselekedve tanultunk. Nem csak arról volt szó, hogy ki ismeri a legjobban a cserkész- és a magyar történelmet – a csapatok korosztályok szerint vegyesen voltak beosztva, és
minden kör során a nagyobbaknak segíteniük kellett a
fiatalabbakat, hogy ne csak egy évszám legyen nekik a
tanulság, hanem jobban megértsék az adott események
hátterét, el tudják helyezni a saját korábbi ismereteik
mellé. Természetesen nem csupán lexikális tudásra volt
szükség, gyakorlati cserkészismeretek és logikai feladatok is színesítették a programot.
Amíg a cserkészek és a fiatal vezetők lebonyolították az előbb említett délutáni programokat, a jelen lévő
segítő szülők egyrészt csodás tábortüzet raktak, valamint vacsorát főztek. A nap egyik csúcspontja minden
bizonnyal a meglepetésdesszert volt – tejbegríz kakaóporral és többféle gyümölccsel, a tálalásra pedig még
egy étterem is büszke lehetett volna. Vacsora után az
őrsök elvonultak felkészülni a tábortűzre. Amikor fellobbantak az első lángok, belekezdtünk az éneklésbe,

játékokba, és megnéztük egymás jeleneteit. Ahogy minden más
cserkészprogramon, úgy itt is a tábortűz – szó szerint – a nap fénypontja. Ezt követően még egy csodálatos esemény következett:
két kiscserkészünk letette a cserkészfogadalmat, és megkapta a
zöld nyakkendőt. Nagyon boldogan vonultunk be utána a házba, csodálatos pillanat volt. Itt az előző estéhez hasonlóan ismét
előkerültek a játékok, majd szép lassan mind lefeküdtünk aludni.
Vasárnap a zászlófelvonás és reggeli után pakolás volt az egyik
feladat, azonban ekkor sem maradtak izgalmas program nélkül a
cserkészek. Füzesi Tamás segédtiszt egy rövid portyával készült.
A három őrs bejárta a környéket, változatos akadályokat leküzdve. Utóbbiakhoz az ihletet Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember
című műve adta. Mindenki sikeresen teljesítette a kihívást, a
visszaérkezés után pedig nagy örömmel kezdtek hozzá a kolbászsütéshez. Ezzel az ebéddel véget is ért a program, megérkeztek a
szülők, a cserkészek elbúcsúztak egymástól, és hazaindultak.
Köszönet a hétvége főszervezőjének, Ferenczy Ivónak a rengeteg munkáért, a felnőtt vezetőknek, az őrsvezetőknek és a segítő
szülőknek. Nélkülük nem valósult volna meg ez a remek hétvége.
Folytatása következik.

Kovács Bence, KCSP ösztöndíjas

16. oldal

Magyar Diaszpóra Tanács IX. ülés
A Magyar Diaszpóra Tanács 2019. november 14-i, IX. ülésén a
következő zárónyilatkozatot fogadja el:
2010 óta számos lépést tettünk közösen annak érdekében, hogy
a magyarság érhálózatát újrateremtsük, a világ magyar közösségei közötti kapcsolatok láncolatát újraépítsük. A magyar nemzet
ma világnemzetként tervezi jövőjét, Magyarország minden magyar
közös hazájává vált. Hisszük, hogy a külhoni magyarság érték, elválaszthatatlan része az egységes magyar nemzetnek. Az egységben
megfogalmazott stratégiai irányok mentén, a magyar közösségek életerejére támaszkodva azon dolgozunk, hogy a vesztes 20. század után
a 21. század a magyar nemzet gyarapodásának és megerősödésének
évszázada legyen.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következő elvekben és célokban
állapodnak meg:
– Aggodalommal tekintenek arra az új keletű jelenségre, melynek
révén egyes magyarországi politikai pártok a szomszédos államokban rendre olyan politikai erőket támogatnak, amelyek tagadják a nemzetet, a nemzeti kisebbségek jogait. Ez a szűk látókörű,
szélsőségesen liberális szemlélet ellentétes az összmagyar nemzeti
értékekkel és érdekekkel.
– Örömüknek adnak hangot, hogy az Országgyűlés 2018. decemberi döntésének köszönhetően a diaszpórában élő, magyarországi
lakóhellyel nem rendelkező magyarság is részt vehetett az idei
európai parlamenti választásokon, ezáltal pedig Európa és benne
nemzetünk sorsának alakításában.
– Támogatják az egyházak közösségépítésre és keresztény nevelésre vonatkozó törekvéseit.
– Örömüknek adnak hangot, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program folyamatos, mégis mindig megújuló szakmai segítséget biztosít a diaszpóra magyarsága szervezetei számára. Üdvözlik, hogy
a megfogalmazott kéréseknek megfelelően 2020-tól a déli félteke
országaiban is 9 hónapra emelkedik az ösztöndíjasok külföldi programszakasza, amelynek kezdő időpontja a diaszpóraszervezetek
kérésének megfelelő időzítéssel, márciusban kezdődik. Javasolják,
hogy az ösztöndíjasok külhoni programszakasza – fogadószervezeti kérés esetén – a jövőben is alkalmazkodjék a nyári táborok
tervezett dátumához.
– Üdvözlik, hogy folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program
egyházi ösztöndíjasainak tevékenysége, akik egyre nagyobb részt
vállalnak a külhoni magyarság hitéletének és az anyanyelvű vallásgyakorlás lehetőségeinek segítésében.
– Örömüknek adnak hangot, hogy a Mikes Kelemen Program keretén belül 2019-ben Kanadából, az Amerikai Egyesült Államokból,
Ausztráliából, valamint Európából Magyarországra érkeztek a tavalyi évben összegyűjtött hagyatékok. Szorgalmazzák a Program
folytatását a kiemelkedő értékeket képviselő anyagok feldolgozása
és hazaszállítása érdekében.
– Üdvözlik, hogy a Rákóczi Szövetség által működtetett Diaszpóra Program új tartalmakkal gazdagítva és újabb célcsoportokat megszólítva egyre nagyobb népszerűségnek örvend a diaszpóra
magyar fiataljainak körében. Javasolják a jelentkezésnél a korhatár
felemelését a Program által célzott korosztály hatékonyabb megszólítása érdekében.
– Örömmel fogadják a felvetést, mely egy olyan magyarországi
program lehetőségeit teremtené meg, amelynek célja a magyar
diaszpóraszervezetekben aktív szerepet vállaló felnőtt fiatalok
identitásának erősítése, nyelvi felzárkóztatása, nemzetpolitikai és
vezetői ismeretek átadása a közösségek következő vezetői generációjának képzése és felkészítése céljából.

Zárónyilatkozat
– Üdvözlik a diaszpórában működő cserkészet kiemelt támogatásának folytatását, a Külhoni Magyar Cserkészszövetség
lehetőségeinek kiszélesítését, a cserkészparkok és iskolatáborok
számának gyarapítását, valamint egyre több helyszínen történő
megvalósítását, mely számottevő lehetőséget biztosít a magyar
diaszpóra fiataljai számára magyar identitásuk és a köztük lévő
kapcsolatok megerősítésére.
– Üdvözlik a 2017-ben Budapesten elindított Hétvégi Magyar Iskolák Találkozójának folytatását, mely egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, valamint egyedülálló lehetőséget biztosít
a diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák vezetői számára az
információcserére, továbbá a gyermekfoglalkoztató intézmények,
szervezetek közötti szakmai együttműködések kialakítására.
– Javasolják egy egységes, mindenki számára elérhető, online
tananyagot és módszertani segédletet, valamint a kapcsolódó, ajánlott irodalmat is tartalmazó internetes felület létrehozását, amely
a hétvégi magyar iskolák szakmai, módszertani fejlődéséhez és a
külhoni gyermekek nemzeti identitásának erősítéséhez járul hozzá.
– Javasolják egy módszertani segédlet kidolgozását a világ számos pontján működő magyar házak tevékenységének támogatása
érdekében.
– Felhívják a figyelmet arra, hogy a diaszpóraközösségek szervezeti vezetői munkájukat az adott ország jogszabályai szerint végzik,
mindenkor támogatva és segítve a magyar közösség tagjait nemzeti
identitásuk megőrzésében. Fontosnak tartják a demokratikus úton
választott, önkéntes munkát végző tisztségviselők feladatvégzésének, valamint az adott ország jogszabályainak és a szervezetek
alapszabályainak megfelelően hozott, önálló döntéseik elfogadását
és tiszteletben tartását.
– Támogatják, hogy a diaszpórában és a Kárpát-medencében élő
magyar fiatalok jobban megismerjék egymást és Magyarország
kulturális kincseit a Diákok Határok Nélkül (Students Without
Boundaries program – Magyarságismereti Mozgótábor) és a
ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program keretében.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai számot vetve az elmúlt száz
esztendő közös kudarcaival és sikereivel, elismeréssel adóznak mindazon teljesítmények előtt, amelyeknek köszönhetően nemzetünk
erős, összetartozó közösségként köszöntheti a 2020-as esztendőt. Elkötelezettek a magyarság határokon átívelő, a többi nemzet javát és
gyarapodását is szolgáló egységének további erősítésében.
A tagszervezetek tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben rögzített elvek érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében.
Budapest, 2019. november 14.
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