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Tari Márta mézesangyalkáival
„Tari Márta művészetét megismerve a mézeskalácsról többé
már nemcsak a kis szívek, huszárok és házikók jutnak
eszünkbe, hanem a népmesék, a mondókák, a magyar költészet
elevenedik meg előttünk. A mézeskalács a méz édessége
mellett a mese, az álom, a játék ízét is felidézi. Az a
természetes báj, játékosság és gyermeki, a világra csodálkozó
derű, amely Tari Márta műveiből árad, az alkotás szeretetéről
tanúskodik.” A Kis, karácsonyi ének című könyv
bevezetőjében írta e szavakat tizenöt évvel ezelőtt Mádl
Dalma asszony. Ezt a Tari Márta által lakásokba, iskolákba,
galériákba, könyvekbe varázsolt édes ízt, illatot, hangulatot
azóta is mind többen keresik, a ma nyolcvanöt éves alkotó
pedig csak alkot, alkot budai otthonában rendületlenül!	
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Tari Márta Csongrádon született és nevelkedett. A Képzőművészeti
Főiskola elvégzése után pályája a rajzpedagógia útjára vezette, a
Tanítóképző Főiskola esti tagozatán is oktatott. Nyugalomba vonulása
után az Óvónőképző Szakközépiskolában tanított, ahol advent
időszakában illatos mézes tésztából különféle formákat készített
diákjaival. „Addig nem mézeseztem, de akkor kértem valakitől egy
receptet. A tanítványaim nagyon kedvelték ezt a technikát, és ez
engem is lelkesített.” Munkáin, írja róla Lehoczky Leopoldina,
„megjelennek az Ó- és Újszövetség biblikus jelenetei, sorra a szentek,
mind emberközelien: olykor esendően, de mindig derűsen és kedvesen.
Néhol a jelenetek magukért beszélnek, másutt Ady-, Kosztolányi-,
Babits-idézetekkel is ékesíti őket”.
Mindez több könyvben, kártya- és memóriajátékon is látható, több
mint két évtizede pedig kiadója, az Excenter Demo Stúdió jóvoltából
forgatós falinaptárakkal lepi meg a mézeskülönlegességek látványát
kedvelőket. Idén két naptárral is jelentkezett: a Mézescsók mellett
Édes Erdély cíművel külhoni nemzettestvéreinek kedveskedik. Ezek a
mézeskalendáriumok különös képi világgal és változatos tartalommal
Tari	
  M árta:	
  Hit,	
  remény,	
  szeretet	
  
elevenítenek meg egy olyan mézes mesevilágot, amelyben
ráismerhetünk régmúlt életünk, magyar életünk jellemző helyzeteire, helyszíneire.
Ezek a nagyformátumú mézeskalácsok már nem az elfogyasztásra szánt figurák sorába tartoznak, hanem különleges,
egyedi műalkotások. Csodájára jár mindenki, aki már egyszer látta. A műveiért rajongók körében ébredt alkotóvágy
kibontakoztatásához pedig Tari Márta a lehetőségeihez képest segítséget nyújt: mézeskalendáriumainak lapjain
ötleteket és tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogyan kezdhetünk magunk is a mézesgyúráshoz. Fázisokra bontva
megmutatja számunkra, hogyan születik meg egy marék tésztából a bájos angyalka.
Tari Márta angyalkáival kívánunk Önöknek áldott karácsonyt és boldog új évet! A tízéves ERGO Európai Regionális
Szervezet egyúttal köszöni hírlevélolvasóinak a kitüntető figyelmet, cikkszerzőinek a megtisztelő közös munkát,
partnereinek pedig a kiváló együttműködést! Legyen békességben és egészségben eltelő, sikerekben és
eredményekben gazdag a 2018-as esztendőnk!
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Arany Búzaszem-díj:
Pirityiné Szabó Judit és Maksay Ágnes az idei két kitüntetett
„Ha a búzaszem nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz” (Jn 12,24)

A	
   Magyar	
   Asszonyok	
   Érdekszövetsége,	
   a	
   Nők	
   a	
   Nemzet	
   Jövőjéért	
   Egyesület	
   és	
   a	
   Keskenyúton	
  
Délvidéki	
   Tragédiánk	
   1944–45	
   Alapítvány	
   szervezésében	
   tartották	
   idén	
   a	
   XIII.	
   Kárpát-‐medencei	
  
Asszonytalálkozót.	
   2017.	
   november	
   25-‐én	
   Budapesten	
   az	
   Aranytíz	
   Kultúrház	
   Lovagtermében	
  
egyúttal	
  átadták	
  az	
  idei	
  Arany	
  Búzaszem-‐díjat.	
  
	
  
Az	
   Arany	
   Búzaszem-‐díjat	
   2008-‐ban	
   alapították,	
   és	
   minden	
   évben	
   egy	
   olyan	
  
magyarországi,	
   illetve	
   egy	
   határon	
   túli	
   nőnek,	
   asszonynak	
   ítélik	
   oda,	
   akik	
   a	
  
mai	
   világ	
   önzésén	
   felülemelkedve,	
   példaadóan	
   hoznak	
   áldozatot	
   a	
  
közösségért,	
   a	
   nemzetért.	
   A	
   kitüntetést	
   mindig	
   Szent	
   Erzsébet	
   napja	
  
környékén	
   nyújtják	
   át	
   a	
   díjazottaknak.	
   Idén	
   a	
   sorban	
   a	
   19.	
   és	
   a	
   20.	
  
aranykitűzőt,	
   Magyar	
   Éva	
   ötvösművész-‐restaurátor	
   alkotását	
   Pirityiné	
  
Szabó	
   Judit,	
   a	
   Nemzetpolitikai	
   Államtitkárság	
   kapcsolattartási	
  
Pirityiné	
  Szabó	
  Judit	
  
főosztályvezetője,	
   valamint	
   Maksay	
   Ágnes	
   rendező,	
   a	
   kolozsvári	
   Video	
  
Pontes	
  stúdió	
  vezetője	
  vehette	
  át.	
  
	
  
Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke laudációjában úgy
fogalmazott: Pirityiné Szabó Judit életútját a párját ritkító kreativitás jellemezte.
Sok más mellett kiemelte kapcsolatteremtő szerepének eredményeit a vajdasági, a
horvátországi és a szlovéniai magyar közösségek életében.
Hegedűs Csilla Maksay Ágnest méltató írását Szőnyi Kinga olvasta fel. Ebben az
RMDSZ nőszervezetének alelnöke a kitüntetettről megállapította: témakezelését
hitelesség és körültekintés jellemzi.
Az Arany Búzaszem-díj kitüntetettjeinek
ezúton is szeretettel gratulálunk!
Maksay	
  Ágnes	
  

	
  

Áldás,	
  népesség	
  címmel	
  konferenciát	
  tartottunk	
  Torockón	
  a	
  Duna	
  Házban	
  
	
  
2017.	
  október	
  5–8.	
  között	
  Torockón	
  a	
  Duna	
  Házban	
  Áldás,	
  népesség	
  a	
  Kárpát-‐medencében	
  2017	
  címmel	
  az	
  
ERGO	
  Európai	
  Regionális	
  Szervezet	
  konferenciát	
  rendezett.	
  Az	
  
esemény	
  folytatása	
  volt	
  a	
  két	
  évvel	
  ezelőtt,	
  2015	
  júniusában	
  a	
  
Lakiteleki	
  Népfőiskolán	
  tartott	
  tanácskozásnak.	
  Böjte Csaba testvér
több munkatársa is elfogadta a meghívást.	
  
	
  
A	
   szervezők	
   közös gondolkodásra, párbeszédre hívták az érdeklődőket
arról, mennyire fontos, hogy a várandósság és a szülés-születés a lehető
legtermészetesebb módon, háborítatlanul történjék, majd a kisbaba
hároméves koráig olyan kötődés alakuljon ki anya, apa és gyermek
között, ami meghatározza a gyermek későbbi életét, azonosságtudatát,
gondolkodását, értékrendjét.
	
  
A	
  több	
  napos	
  rendezvény	
  szentmisével	
  kezdődött,	
  majd	
  többek	
  
között	
  Dervarics-‐Boros	
  Ágnes	
  ismertette	
  a	
  meddősség	
  kezelésével	
  
foglalkozó	
  Creighton-modell lényegét. Ez a módszer, mely egy
természetes és hatékony családtervezési módszer hozzájárul a nők
egészségének megőrzéséhez. Lakner Zsófia Családdá válunk című
előadásában a családdá válás folyamatáról beszélt a hallgatóságnak.
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Áldás,	
  népesség	
  címmel	
  konferenciát	
  tartottunk	
  Torockón	
  a	
  Duna	
  Házban	
  
folytatás	
  az	
  előző	
  oldalról	
  

	
  

A rendezvény következő napján 2017. október 7-én Csomóné	
  Lindmayer	
  
Katalin	
  Bonding	
  –	
  minden	
  kötődés	
  alapja	
  című	
  előadásával	
  kezdődött,	
  
amelyben	
  a	
  szakember	
  a	
  várandósság	
  és	
  a	
  szülés	
  mellett	
  a	
  születést	
  
követő	
  kötődés	
  kialakulásának	
  a	
  fontosságáról	
  is	
  beszélt.	
  Egy	
  
otthonszülést	
  Magyarországon	
  hivatalosan	
  is	
  vezető	
  bába,	
  Schanda	
  
Mónika,	
  aki	
  IBCLC	
  szoptatási	
  tanácsadó	
  is,	
  Az	
  élet	
  kapujában.	
  S zülés-‐
születés	
  címmel	
  tartott	
  előadást.	
  A	
  Németországból	
  érkező	
  Sipos	
  Írisz	
  A	
  
nemzedékek	
  közti	
  kötődés	
  mint	
  a	
  személyiség	
  megalapozója	
  az	
  identitás	
  
fejlődéséről	
  beszélt.	
  Ezt	
  a	
  napot	
  tapasztalatcsere	
  és	
  táncház	
  zárta.	
  A	
  
konferencia	
  negyedik,	
  zárónapján	
  nem	
  voltak	
  előadások,	
  értékelő,	
  
kapcsolatépítő	
  beszélgetések	
  annál	
  inkább.	
  
	
  
	
  
„A	
  nyilvánosságban	
  többnyire	
  került,	
  tabuként	
  kezelt	
  témákról	
  folytatott	
  
párbeszéd	
  kezdeményezése	
  és	
  a	
  magyar	
  nyelvterületen	
  kevéssé	
  ismert	
  
módszerek,	
  programok	
  ismertetése	
  mellett	
  az	
  is	
  célunk	
  volt,	
  hogy	
  a	
  
világhálón	
  keringő	
  szakmaiatlan,	
  torz	
  gondolatokat	
  megvitassuk	
  és	
  
kiigazítsuk.	
  Hálásak	
  vagyunk	
  Dobos	
  Menyhértnek,	
  a	
  Duna	
  
Médiaszolgáltató	
  Nonprofit	
  Zrt.	
  vezérigazgatójának,	
  hogy	
  a	
  Duna	
  Ház	
  
rendelkezésünkre	
  bocsátásával	
  támogatta	
  rendezvényünket,	
  és	
  
úgyszintén	
  köszönetünket	
  fejezzük	
  ki	
  a	
  Nemzetpolitikai	
  
Államtitkárságnak	
  és	
  a	
  Bethlen	
  Gábor	
  Alapkezelőnek	
  az	
  anyagi	
  
támogatásért,	
  Potápi	
  Árpád	
  János	
  államtitkár	
  úrnak	
  pedig	
  a	
  
védnökségért	
  külön	
  is”	
  –	
  nyilatkozta	
  a	
  sajtónak	
  Ékes	
  Ilona.	
  

	
  

Az emberkereskedelem aktuális kérdései, különös figyelemmel a
magyar helyzetre
Egésznapos nemzetközi konferenciára került sor 2017. decemner 4-án az MTA épületében. A
konferenciát az ERGO Európai
Regionális Szervezet és a brit
The Centre for the Study of
New Security Challenges Ltd
szervezte
az
Igazságügyi
Minisztérium és a Polgári
Magyarországért Alapítmány
támogatásával.
A konferencián amerikai és
magyar előadók - összesen
tizenhárman - áttekintették
egyrészt az emberkereskedelem
elméleti szabályozását, másrészt
a két országban előforduló
jogeseteken
keresztül
bemutatták ennek a súlyos,
kizsákmányoló és embertelen
A	
  konferencia	
  délelőtti	
  előadói	
  Ékes	
  Ilona	
  előadását	
  hallgatják	
  
bűncselekménynek a nyomozását,
az egyes jogi szakaszokban való hatósági fellépést és a társadalom reakcióit.
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Az emberkereskedelem aktuális kérdései, különös figyelemmel a magyar helyzetre
folytatás az előző oldalról

A konferencián résztvevő több
mint 100 fős hallgatóság képet
kaphatott arról, hogy az
emberkereskedelem áldozatává
válni
a
világ
bármely
országában
megközelítőleg
ugyanolyan
okok
alapján
válnak az egyes személyek:
kultúrális
elszigeteltség,
kilátástalan gazdasági és/vagy
gazdasági környezet, melyet az
elkövetők
kíváló
érzékkel
ismernek fel és ígérik az elesett
személynek a szebb, jobb,
emberibb élet reményét.
A konferencián nyilvánvalóvá
vált, hogy egyedül az állami
szervek: rendőrség, nyomozó
Kérdések	
  és	
  válaszok	
  a	
  nap	
  végén	
  a	
  hallgatóságtól	
  az	
  előadók	
  felé	
  
hatóság, ügyészség, bíróság, a
szociális szféra nem tudja sem megelőzni hogy emberek ilyen bűncselekmények áldozativá
váljanak, sem ezen hatóságok nem képesek hatákonyan küzdeni az elkövetők ellen. Mind a
megelőzés mind a bűncselekmények felderítéséhez szükség van az egész társadalom hathatós
közreműködésére - beleértve ebbe az egyházak szerepét is. Kiderült, egyrészt mindenkinek minden egyénnek állampolgárnak legalább annyi felelőssége van, hogy észreveszi környezetében,
ha valaki méltatlan helyzetbe kerül és a saját lehetőségeihez képest megpróbál segítséget nyújtani.
Legalább felteszi a kérdést magában: jól van-e az, hogy itt fiatal fiúk vagy lányok idős és jómódú
urak (hölgyek) kiséretében jelennek meg olyan helyen vagy időpontban, amikor ez az általános
vélekedés szerint nem lenne helyes vagy szükséges. Ha adott esetben érzékelik, hogy valamely
családból hiányzik egy családtag - feltesszük-e a kérdést, hova lett? Más városban tanul, dolgozik
- és ha igen, mit? Ha dolgozik, kap-e érte fizetést, a munkáltatója törvényesen vagy feketén
foglalkoztatja-e, kap-e szabadságot stb, stb.
Nem csak az előadók képviseltek több országot, de a közönség soraiban is többen voltak a magyar
lakta területekről illetve a diaszpórából.
A konferenciáról a Karcfm élő adásban tudósított, ahol : Németh Ágnes redőr ezredes, Demkó
Balázs atya, szervező lelkész és Lazáry Györgyné, Mária beszélt. A Karcfmstúdiójában Ékes
Ilona mondta el gondolatait a témában.
Az adás visszahallgatható itt:
http://karcfm.hu/archiv/spajz-2017-12-05-0900-1159/
A konferencián elhangzottak hamarosan elérhetőek lesznek a https://csnsc.uk/magyar/ honlapon.
Bővebb, tartalmi tudósításokat pedig az alábbi linkeken olvashatnak:
http://www.hirek.sk/velemeny/20171206084124/Puss-‐Sandor-‐FBI-‐ugynok-‐volt-‐a-‐Mikulas.html	
  	
  
	
  
https://mno.hu/belfold/az-‐ember-‐a-‐harmadik-‐legjovedelmezobb-‐arucikk-‐az-‐alvilagban-‐2432549	
  	
  
	
  
http://magyarhirlap.hu/cikk/105014/Dollarmilliardos_haszon_az_emberkereskedelmen	
  	
  
	
  
http://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-‐miniszterium/igazsagugyi-‐kapcsolatokert-‐felelos-‐allamtitkarsag/beszedek-‐publikaciok-‐
interjuk/az-‐emberkereskedelem-‐aktualis-‐kerdesei-‐kulonos-‐figyelemmel-‐a-‐magyar-‐helyzete	
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„Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!”
A Kaláka-Club és a Pázmáneum közös szervezésében 2017. november 18-án Jerzy Snopek,
Lengyelország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete tartott előadást Bécsben a
Pázmáneumban az ’56-os forradalom lengyelországi recepciójáról, bemutatva a témában Vezérlő
csillag. 1956 a kortárs magyar költészetben és prózában címmel megjelent kötetét. A rendezvény
a Pázmáneum kápolnájában szentmisével kezdődött, amelyet Varga János rektor celebrált.
Előadásában Jerzy Snopek a magyar és a lengyel
költészet világán keresztül mutatta be a
forradalmat, kitérve a két nemzet történelmi
kapcsolódásaira is. Megemlítette a mohácsi vészt
is, amely „mély nyomot hagyott a lengyelek
lelkében és a lengyel kultúrában”. Elmondta: „A
magyar szabadságharcokat és forradalmakat
nagy szimpátiával és szolidaritással fogadta a
Két Nemzet Köztársasága (a Lengyel Királyság
és Litvánia), és amikor 1795-ben megbukott a
Köztársaság, hasonló érzéseket és hozzáállást
váltott ki a magyarokból a lengyelek szomorú
Jerzy	
  Snopek	
  nagykövet	
  úr	
  
helyzete.”
„A sorsközösség tudata, de a közös ellenségek is – a Habsburg birodalom, és mint később
kiderült, a cári Oroszország – megerősítették a kölcsönös szolidaritást. Így hát nem csoda, hogy
az 1848–1849-es magyar szabadságharcban a magyarok oldalán több mint 4,5 ezer lengyel
önkéntes harcolt” – emlékeztetett a nagykövet.
Az 1956-os magyarországi események előzményeként beszélt a „Poznani júniusként” ismertté vált
lengyel szabadságmozgalomról, amely „siettette a sztálinizmus bukását, és reményt adott a szovjet
tábor többi országának és nemzetének”. A nagykövet hangsúlyozta, hogy az utcára vonuló ’56-os
ifjak tizenhat pontjukban az orosz hadsereg Magyarországról való kivonását követelték, illetve a
lengyel nemzettel való szolidaritásukat is kifejezték. Jerzy Snopek a forradalomról szólva
elmondta: „A Magyarországon elvetett mag évek múltával szárba szökött Csehszlovákiában, majd
Lengyelországban, végül pedig az egész szovjet táborban. A szabadság fája, amely 1989 őszén
meghozta első gyümölcsét, az 1956 őszén a véres magyar földbe ültetett magból nőtt ki.”
Lengyelország budapesti nagykövete előadásában
kifejtette: „Sehol a világon nem maradt annyi
írásos nyoma a magyar októbernek, mint
Lengyelországban. Valamennyi nagy lengyel író,
költő, még az emigrációban élők is, mint például a
jövendőbeli Nobel-díjas Czesław Miłosz is,
hallatták
szavukat
az
’56-os
magyar
forradalomról.” Jerzy Snopek zárásként nemcsak
Julian Przyboś lengyel költő versét olvasta fel a
forradalomról, de Márai Sándor Mennyből az
angyal című versének lengyel fordítását is
tolmácsolta a jelenlévőknek.
A témának megfelelően a lengyel zeneszerző, Fryderyk Chopin egy darabja zárta a rendezvényt.
Közreműködött Ripka János csellón és Noriko Uschioda zongorán.
Cseh Csaba KCSP-ösztöndíjas
Fotó: Várkonyi Borbála KCSP-ösztöndíjas
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Gondolatok és hírek Innsbruckból

Amerikából jöttem, mesterségem címere: közösségépítő
1956-os szülők első gyermekeként – 1956-os nagyszülők első unokájaként – a híres
New York-i Lenox Hill kórházban pillantottam meg a világot. Akkor még nem
tudhattam, hogy születésnapom, augusztus 20-a mennyire hat majd életem tartalmára.
Önfeláldozó szüleimnek köszönhetem boldog gyermekkoromat, akik három
gyermekük jövőjéért minden elképzelhetőt és még annál többet is megtettek.
Tizennégy évesen ismerték meg az Új Világot, de magyar értékek szerint neveltek.
Ehhez párosult a diaszpórás magyar gyerek jellegzetes élete: szombati magyar iskola,
cserkészet és néptánc. Szüleim értékrendszerét a külföldi magyar cserkészmozgalom
értékrendszere megerősítette; ott megtanultam a gyakorlatban is hasznát venni, majd
gyermekeimnek és cserkészeimnek továbbadni, megmenteni ezeket az értékeket.
Életemnek még két állomása volt, amely óriási hatással volt rám.
Szüleim tizenkét éves koromban az Egyesült Államokból elküldtek egy németországi
magyar iskolába, az ún. Kastl-i Magyar Gimnáziumba. Azért tették, mert New Yorkban a heti egy alkalom nem volt elegendő magyar anyanyelvünk olyan mértékű
elsajátítására, hogy azt olyan szinten beszéljük, amint ők szerették volna. Kezdtek
megismerkedni a tipikus diaszpórás problémákkal: a környezetnyelv erősödött és annak
fejlődésével nem tudott lépést tartani az anyanyelv. Joggal gondolhatná az ember: miért nem költöztek akkor haza?
Annak idején ez nem volt opció. Nem lehetett hazamenni. A mai diaszpórában szerencsére sokkal könnyebb, mert az
interneten keresztül rengeteg anyaghoz hozzáfér az ember, amely támogatja az anyanyelv használatát és tanulását.
Magyarországra se tudtak a nagyszülőkhöz hazaküldeni, mert azok is Amerikában éltek. Ezért lehetőségeket kerestek
és a bajorországi iskolával találtak egy megoldást. Szülőként most látom igazán, mekkora áldozat volt ez részükről,
amelynek nyilván, tiszteletből is, nekem is eleget kellett tennem.
Schenk	
  Angyalka	
  

A Kastl-i Magyar Gimnáziumban nagyon jól éreztem magam. Énekkarunkkal, néptánccsoportunkkal és
cserkészetünkkel követe lehettem magyar értékeinknek, ami elmélyítette ezek jelentőségét a lelkemben. Következtek
a budapesti évek, amikor megismerhettem szüleim szülővárosát és szüleim emlékei emlékeimmé váltak. Úgy érzem,
szüleimet, nagyszüleimet, döntéseiket csak úgy tudom megérteni, ha múltjukat ismerem, mert csak így áll össze a kép.
Végül Innsbruckba jöttem, ahonnan a férjem származott. Férjem háttere az enyémhez hasonló: 1956-os szülők
gyermekeként került ő is a Kastl-i Magyar Gimnáziumba, ahol megismertük egymást. Emiatt a különleges találkozás
miatt egyértelmű volt számunkra, hogy 1956 nélkül se férjem, se én nem lennénk, a gyerekeinkről nem is beszélve.
Magyarként külföldön születtünk, családi nyelvünk csakis a magyar lehetett!.
	
  
Nyilvánvalóan	
  családunk	
  másképpen	
  áll	
  a	
  két	
  környezetnyelvhez	
  is,	
  az	
  osztrák	
  és	
  amerikai	
  kultúrát	
  sem	
  
elfeledve.	
  Ilyen	
  háttérrel	
  teljesen	
  természetes	
  volt	
  számomra,	
  hogy	
  férjem	
  családjához	
  hasonlóan	
  én	
  is	
  az	
  
innsbrucki	
  magyar	
  közösség	
  aktív	
  tagja	
  leszek.	
  Szerencsére	
  megmaradt	
  az	
  1 957-‐ben	
  adományokból	
  
megvásárolt	
  Innsbrucki	
  Magyar	
  Diákotthon	
  és	
  Kultúrcentrum,	
  amely	
  annak	
  idején	
  az	
  innsbrucki	
  magyar	
  
gimnazistáknak,	
  ma	
  pedig	
  magyar	
  egyetemistáknak	
  ad	
  szállást.	
  Egyben	
  a	
  helyi	
  magyar	
  egyesületeknek	
  is	
  
otthont	
  nyújt,	
  ahol	
  programjaikat	
  szervezhetik.	
  A	
  kilencvenes	
  évek	
  elején,	
  mielőtt	
  Innsbruckba	
  költöztem	
  
volna,	
  már	
  tagja	
  voltam	
  a	
  helyi	
  magyar	
  
cserkészcsapatnak.	
  	
  
Miután	
  Innsbruckba	
  költöztem,	
  egyetemistaként	
  
beléptem	
  az	
  Innsbrucki	
  Magyar	
  Egyetemisták	
  és	
  
Akadémikusok	
  Szövetségébe,	
  amelynek	
  több	
  éven	
  át	
  
diákelnöke	
  voltam.	
  A	
  cserkészcsapat	
  vezetését	
  is	
  
átvettem	
  és	
  elkezdtem	
  ifjúsági	
  programokkal	
  építeni	
  a	
  
tiroli	
  magyar	
  közösséget.	
  A	
  kilencvenes	
  évek	
  folyamán	
  
férjemmel	
  az	
  Innsbrucki	
  Magyar	
  Diákotthon	
  és	
  
Kultúrcentrum	
  Egyesület	
  tagjai	
  is	
  lettünk	
  a	
  következő	
  
generáció	
  képviseletére.	
  Az	
  ifjúsági	
  programok	
  
fejlesztésére	
  hosszú	
  távú	
  terveim	
  voltak	
  és	
  még	
  mindig	
  
vannak.	
  
	
  
folytatás	
  a	
  8.	
  oldalon	
  

	
  

A	
  Magyar	
  Ház	
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6	
  

Bemutatkozik Mustos Edit és a kölni magyar katolikus lelkészség
Mustos Edit vagyok Kölnből, és szeretettel köszöntöm
magyar nőtársaimat a nagyvilágban!
Miskolcon születtem, gyermekéveimet és tanulmányaim
idejét is ott töltöttem. A zeneművészeti szakközépiskola
elvégzése után 2000-ben szereztem diplomát zeneelméletszolfézs, karvezetés szakon, majd 2001-ben zongorakísérőkorrepetitor és blockflöte szakokon. Miskolcon az Erkel
Ferenc Zeneiskolában és a Fényi Gyula Jezsuita
Gimnáziumban tanítottam, majd Bőcsre kerültem, ahol
2008-ig tevékenykedtem. Az oktatás mellett a jezsuita
templom kántora voltam.
2008 nyarán érkeztem Németországba, ahol eleinte nyelvet
tanultam, majd felvételt nyertem az esseni Folkwang
Mustos	
  Edit	
  

Művészeti Egyetemre, ahol blockflöte szakon, régizene
specializációval mesterfokozatot s ezzel párhuzamosan kántori
oklevelet szereztem.

2010-től vagyok a kölni magyar katolikus lelkészség titkárnője és kántora. Az irodai és templomi tevékenységek
mellett a félévente megjelenő körlevelünk és a honlapunk szerkesztése, valamint a Facebook-oldalunk kezelése is az
én feladatom. 2011-ben magyar zeneovis csoportot indítottam, 2012-től pedig szervezője és tanára vagyok a hétvégi
magyar iskolánknak. Ugyancsak ettől az évtől kezdtem el egy zenész kollégámmal a jótékonysági koncertek
hagyományának kialakítását, valamint a szeniorok délutánja is ekkor alakult át zenés irodalmi kávéházzá, amelyek
alkalmával Kölnben és Düsseldorfban is zongorajátékkal színesítem a délutánokat.
A Kölni Érsekség Római Katolikus Magyar Lelkészsége hosszú múltra tekint vissza: hivatalosan már 1948-ban is
foglalkozott megbízott lelkipásztor az itt élő magyarokkal. Az évek során az emigráns pasztoráció – a szó eredeti
jelentése szerint – migránspasztorációvá vált: a Lelkészség hatáskörébe tartozó magyar ajkú katolikusok jelentős
hányadát „költöző”, lakhelyüket gyakran változtató hívők teszik ki. Kiküldetés, ösztöndíj, tanulmányok, kalandvágy,
megélhetés – bármi is legyen az ok, sokan csak ideig-óráig laknak a Lelkészség által ellátott területen, Németország
Észak-Rajna-Vesztfália tartományában.
Jelenleg három egyházmegyében (Köln, Essen és Aachen) látunk el szolgálatot, amelynek területe a mai
Magyarország egyharmadának felel meg. A szentmiséket kilenc városban ünnepeljük rendszeresen, Lukács József
plébánosunk vezetésével. A klasszikus lelkipásztori és lelkészségi feladatokon kívül a magyar nyelv és kultúra
ápolása újabb és újabb kihívások elé állít. Nemzeti ünnepeinket és a kulturális programokat javarészt Kölnben és
Düsseldorfban szervezzük, mivel közösségünk nagyobb része a tartomány legnagyobb városa és a tartományi főváros
vonzáskörzetében él.
A Lelkészség keretén belül Kölnben – kétheti rendszerességgel
– hétvégi magyar iskola és óvoda, valamint zeneovi is
működik, ahol idén már 62 gyerekkel foglalkozunk.
Rendszeresen szervezünk kulturális és ismeretbővítő
törzsasztalt, amelyen közösségünk egy-egy tagja a maga
szakterületéről vagy érdeklődési területéről tart előadást.
Havonta kétszer Kölnben és Düsseldorfban zenés irodalmi
kávéházba várjuk a verseket és irodalmat kedvelőket, ahol egy
csésze finom kávé vagy tea mellett magyar költőkkel, írókkal
ismerkedünk.
Idén már ötödik éve szervezünk jótékonysági koncertet:
Krisztus Király vasárnapján a Rajna menti és Ruhr-vidéki
magyar zenészeink muzsikálnak egy jó cél érdekében.
A	
  szombati	
  iskola	
  tanulói	
  és	
  tanítójuk	
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Tudósítás Kölnből - Mustos Edit beszámolója
folytatás az előző oladlról

A Rajna-Vesztfáliai Protestáns Magyar Gyülekezettel közösen minden év március első péntekjén bekapcsolódunk a nők
ökumenikus világimanapjába; megismerkedünk az adott országgal, együtt imádkozunk, énekelünk, s végül a nemzeti
specialitásokkal, különlegességekkel terített asztal kötetlen együttlétre, agapéra várja a résztvevőket.
Minden évben hívjuk közösségi tagjainkat zarándoklatra, egyházközségi, illetve ministráns-kirándulásra, ápoljuk a kapcsolatot a
szomszédos országokban és egyházmegyékben élő magyar közösségekkel.
Nemzeti ünnepeinket nemcsak a felnőtt közösséggel, hanem a gyerekekkel is megünnepeljük. Idén ’56 évfordulóján piros-fehérzöld zászlókat készítettek a gyerekek, megtanultuk a Himnuszt, a belső udvaron felállított ’56-os emlékkeresztnél koszorút
helyeztünk el és imádkoztunk az áldozatokért. Mindhárom csoport meggyújtotta a saját kis gyertyáját, ünnepélyesen elénekeltük a
Himnuszt, és a gyerekek kis lyukas zászlóikat leszúrták a kereszt tövébe.
A karácsonyra való készülődés kicsiknek és nagyoknak egyaránt nagy öröm és izgalom.
A fogyasztói társadalom hatalmas késztetése, az adventi (karácsonyi) vásárok hangos
nyüzsgése közepette igyekszünk minden korosztály számára olyan programokat kínálni,
amelyek lelkiekben is igazi adventi várakozást jelentenek.
Idén már ötödik éve szervezünk immár "hagyományos" jótékonysági koncertet Krisztus
Király vasárnapjának estéjén. A koncerten a Rajna menti és a Ruhr-vidéki magyar
zenészekmuzsikálnak a jó cél érdekében. Az esemény lezárja az egyházi évet, egyben az
adakozás már előkészíti az adventi jócselekedetek sorát.
A rákövetkező péntek mindig a családoké: a Lelkészségen közösen kötjük meg adventi
koszorúinkat, figyelve a színek liturgikus jelentésére, rövid katekézissel egybekötve.
Advent folyamán minden kedden hajnalban roráté szentmiséken próbálunk lelkiekben is
virrasztani, felkészülve az örök Adventre. Az óvodások és az iskolások Szállást keres a
Szent Család című műsora nagy esemény: verssel, zenével idézik elénk az adventi
hangulatot s vetítik előre karácsony örömét. A fiatalokkal taizé-imaóra keretében
próbálunk elcsendesedni, a felnőttek pedig az adventi lelkinap alkalmával előadások,
elmélkedések és szentmise keretében hangolódhatnak rá az előttük álló ünnepre,
tekinthetnek vissza az évre s hitükben megerősödve várhatják Urunk eljövetelét.
A	
  jótékonysági	
  hangverseny	
  előadói	
  

Kérjük
Olvasóinkat
kövessék
a
Kölni
Magyarok
tevékenységét
https://www.facebook.com/Ungarische.Gemeinde/?pnref=about.overview

figyelemmel

az

Mustos Edit
Köln, Németország
alábbi
linken:

folytatás a 6. oldalról

Amerikából jöttem, mesterségem címere: közösségépítő
Sikerült az Innsbrucki Magyar Cserkészcsapat mellett megszervezni a tiroli magyar diákoknak az anyanyelvi oktatás
lehetőségét, amellyel akár érettségizhetnek is az itteni magyar származású diákok. Időközben négy tiroli városban
indult oktatás: Innsbruck, Imst, Kaltenbach és Wörgl. Más gyermekcsoportok létrejöttét is megihlettem, támogattam.
Aztán eljött az a lélektani pillanat, amikor éreztem, jó úton haladunk, de egy közösség attól közösség, ha minden
korosztály megtalálja benne a helyét. Így több mint tíz éve azoknak a hölgyeknek, akik egyesületeinkben végezték a
szervezőmunkát, de saját maguknak sosem volt idejük arra, hogy egy beszélgetésre leüljenek, megszerveztem az
Innsbrucki Magyar Hölgyek Találkozóját. Végre volt lehetőségünk találkozni és beszélgetni egymással. Időközben
már egy generációváltás is történt. Azonfelül találkáinkkal elindultunk a városi kávéházakba is, hogy olyanok, akik
rendezvényeinkre a Magyar Házba valami miatt nem tudnak eljönni, legyen módjuk egy kávéházban magyarokkal
találkozni. Legújabb kezdeményezésünk az Innsbrucki
Magyar Irodalmi és Népdalkör. Ezek a programok mind
nem voltak, mielőtt Innsbruckba jöttem volna, ezért
gondolom, hogy a közösségépítő megnevezés esetemben
talál.
Ha Innsbruckba járnak, keressenek fel és egy kávé mellett
legyenek Önök is tagjai a mi tiroli magyar
közösségünknek!
Schenk Angyalka
Innsbruck
Az	
  Innsbrucki	
  Magyar	
  Hölgyek	
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2018	
  a	
  családok	
  éve	
  lesz	
  

	
  
Magyarország	
   Kormánya	
   jövőre	
   a	
   családokat	
   helyezi	
   a	
   középpontba.	
  Ez	
   2018.	
   januártól	
   még	
  
több	
   támogatást	
  jelent	
  majd	
  azoknak,	
  akik	
  meghozzák	
  a	
  családalapítás	
  komoly	
  döntését	
  és	
  
nyitottak	
  a	
   gyermekvállalásra,	
   -‐nevelésre.	
  Jövőre	
  minden	
  olyan	
  téma	
  fókuszba	
  kerül,	
  ami	
  a	
  
családokat	
  érinti,	
  például	
  az	
  oktatás,	
  foglalkoztatás,	
  munkahelyteremtés.	
  
	
  
A	
   családok	
   évéhez	
   csatlakozva	
   a	
   Nemzetpolitikai	
   Államtitkárság	
   a	
   külhoni	
   magyar	
  
családoknak	
   szenteli	
   a	
   2018-‐as	
   esztendőt.	
   Többek	
   között	
   pályázatot	
   hirdetnek	
   majd	
   a	
  
hétvégi	
  magyar	
  iskolák	
  működésének,	
  infrastrukturális	
  feltételeinek	
  javítására.	
  
	
  
A	
   családok	
   évével	
   a	
   kormány	
   törekvései	
   azon	
   az	
   elven	
   alapulnak,	
   miszerint:	
   „Ha	
   van	
  
gyermek,	
  van	
  jövő!”	
  	
  
	
  
További	
   információk	
   folyamatosan	
   jelnnek	
   meg	
   a	
   magyar	
   sajtóban	
   és	
   a	
   kormányzati	
  
portálon.	
  
	
  

TeenSTAR 2018–2020
Ahogy arról már korábban is hírt adtunk, sikerült Magyarországra hoznunk a TeenSTAR
nemzetközi szexuálpedagógiai személyiségfejlesztő programot, amely segítséget nyújt a
fiataloknak kérdéseik megválaszolásában, családi kereteken kívül. A TeenSTAR a szexualitást a
testi, lelki, szellemi hatások egységeként közelíti meg, és célja, hogy a fiatalok felismerjék a női és
férfi termékenység jeleit, megértsék fizikai és érzelmi hatásait. Mivel a TeenSTAR tanfolyam a
pozitív testképen és a termékenységünk nagyra értékelésén alapul, ezért az érési folyamat
lépésenként, az életkornak megfelelően érthető meg, és könnyebbé teszi, hogy a személyiség
részévé váljon. Így jutnak el a fiatalok a nemi identitásukhoz és készülnek fel a felelősségteljes
szexuális életre. A Linzi Egyházmegye például különösen is támogatja a program iskolákba való
eljuttatását. A német nyelvű tananyag nagy részét már lefordítottuk. A program keretében 9-től 19
éves korú fiatalokkal foglalkozó oktatókat képzünk. A tanfolyamokat négy korosztályra bontva
ajánljuk fiúknak és lányoknak: gyermekeknek 9-től 11 éves korig – itt több szülői találkozót is
szervezünk, hogy tájékoztatást adjunk a képzés felépítéséről, témaköreiről és megerősítsük a
szülőket a felelősségteljes nevelésben –, 12–14 éves és 15–17 éves fiataloknak, valamint 18
évesnél idősebb fiatal felnőtteknek. A képzés nyílt légköre hozzájárul a szülők és
gyermekeik közötti párbeszéd elősegítéséhez is.
Az elkövetkező három évben a TeenSTAR-t fogjuk kiépíteni és megszilárdítani magyar
nyelvterületen, erdélyi, felvidéki, ausztriai és németországi partnerszervezetekkel. A 2018
januárjától 2020 szeptemberéig tartó projekt előkészítő munkáját már megkezdtük. További
információkról az ergo-net.hu honlapon olvashatnak majd.
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