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Benedek Zsuzsanna 
 

ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR  
 

„Kiművelt emberfők által tenni nagy nemzetté a magyart”  
(Széchenyi István)  

 
Mi a Zrínyi Ifjúsági Kör (ZIK)? 

 
– A ZIK a Buenos Airesben több mint 50 éve működő hétvégi 
magyar iskola. 
– Jelenleg 61 tanulója van 9 csoportban felosztva: 1 óvodás, 4 
elemi, 3 középiskolai és egy felnőtt szinten. 

 
– Az iskolának több mint 500 tanulója volt, és 150 növendék tett 
magyarságismereti (érettségi) vizsgát egy vagy több tantárgyból. 
 

Mit csinálunk a ZIK-ben? 
 

Óvoda 
 
Az óvodában a fő tevékenysé-
günk a magyar nyelv tanulása 
és gyakorlása az óvodáskor-
nak megfelelő gyermekdalok, 
mondókák és versek alkalma-
zásával.  
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Három évvel ezelőtt nagyon előnyös volt számunkra, hogy a 
Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma pályázatának kö-
szönhetően Magyarországon végzett, tapasztalt, hivatásos óvónő 
segített be majdnem egész éven át. Párhuzamosan az óvodai 
tevékenységgel az óvodába besegítő személyeket képezte és 
tanította, hogy a jövőben ügyesebben és hozzáértőbben készíthes-
sék elő a gyermekek heti három órás foglalkoztatását. 
 
Junior (elemi) és Senior (középiskola) csoportok 
 

A csoportok rendszeres 
összejövetelei a tanévben 
szombatonként (havi egy 
szombat kivételével) három 
órásak. Az órarend a cser-
készek foglalkoztatásával 
összhangban készül.  
A Cserkészet és Zrínyi Kör 
segítik és kiegészítik egy-
más munkáját. 

A 15 személyből álló tanári kar, melynek legnagyobb része 
Magyarországon kívül született, volt ZIK-diák. A tanári munka 
hajtóereje a magyarság és a gyermekek szeretete. Az általános 
tanterv útmutató a tanároknak, akik a különböző csoportok 
szükségeihez illeszkedve alkalmazzák.  
A középiskolás fiatalok tanterve a Külföldi Magyar Cserkész-
szövetség magyarságismereti vizsgáinak anyagára központosul. 
 
A felnőttek csoportja 
 
A magyarul nem beszélő szülők számára új csoportot indítottunk, 
melynek célja a magyar nyelv és kultúra elsajátítása, hogy – 
többek között –  segítségükre lehessenek gyermekeik tanulásában. 
... 
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Október 23-i megemlékezés 
 

Hagyományos a Kör 56-os 
tiszteletadása, mert elevenen szeret-
né tartani saját tagjai és az argen-
tínai magyar közösségben azokat az 
elveket, melyek az 56-os fiatalságot 
a hősies felkelésre serkentették.  

  
 
 

Az évek folyamán különböző módon 
emlékeztünk meg történelmi esemé-
nyek megelevenítésével, színdarabok 
előadásával, néhány ezek közül: Jónás 
könyve, Az ember tragédiája, Kiálts 
város!, Galilei, Ádvent a Hargitán, 
Háry János. 

 
 
Március 15-i megemlékezés 
 
 

Március 15-éről is megem-
lékezünk minden évben, 
nem nyilvánosság előtt, 
hanem a Zrínyi Ifjúsági Kör 
keretén belül. 
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Karácsonyi ünnepély 

A Kör kezdete óta tanárok, 
diákok és barátok össze-
gyűlnek a Kis Jézus jászola 
körül, a platanosi intézet 
fenyője alatt.  A diákok 
minden alkalommal elő-
adnak egy betlehemest, 
amivel a Magyar Öreg-
otthon lakóit is meglepik. 
 

 
 
 

 
ZIK-naptár 

Több mint három évtizede a karácsonyi 
ünnepélyen osztjuk ki a naptárt, amit 
évente más és más témakörrel készí-
tenek el a művészi tehetséggel rendelke-
ző tagok. Néhány példa a témák közül: 
– Istenkeresés; 
– népszokások; 

– anyaszeretet; 
– Erdély; 
– történelem; 
– földrajz; 
– magyar zene; 
– gyermekvilág; 
– helyesírás; 
 – főzés …  

 
 

Színház 
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Az októberi ünnepélyen 
kívül többször adunk elő 
vígjátékokat, melyek elő-
készítése fiataljaink szá-
mára igen érdekes és 
vonzó.   
Nemcsak a fiataloknak 
jelent kitűnő nyelvgya-
korlást, hanem az 

argentínai magyar társadalom részére is felüdítő szórakozási 
alkalmat nyújt, ezért bekapcsolódnak a nem aktív tagok is. 

 
Kórus és furulyaoktatás 
 
Több alkalommal működött kórus a Kör keretében. Az immár 
több mint 15 éve komolyan működő négyszólamú Coral 
Hungária, a ZIK szülői, tanári és öregdiák-közösségéből és a kört 
támogató barátok köréből indult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A ZIK  ösztöndíjprogramja 
 
1990-ben megszerveztünk egy Ösztöndíj Programot azok számá-
ra, akik sikeresen fejezték be a ZIK tanfolyamait, és a megszabott 
feladatoknak eleget tettek. 
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A ZIK fedezi a diák repülőjegyét, és megszervezi, hogy a diák 
részt vehessen egy magyarországi továbbképző tanfolyamon, 
illetve hallgatóként egy középiskolába járhasson. 
2001 óta a KMCSSZ programjában, az Oktatási Minisztérium 
Határon Túli Magyarok főosztályának ösztöndíjával, diákjaink két 
szemeszteren át a Balassi Bálint Intézetben magyar nyelvi és 
hungarológiai tanulmányokat tartalmazó képzésen vesznek részt, 
melynek keretén belül magyar felsőfokú nyelvvizsgát tesznek le. 
2004 óta, újabb ösztöndíj-lehetőséget ajánlunk 14–15 éves diákok 
számára.   
 Különböző városokban, különböző családoknál kaptak szállást és 
középiskolába jártak, mint hallgatók.   
A Magyarországról jövő cserediákok argentin középiskolába jár-
nak, hogy a spanyol nyelvet gyakorolhassák, és közreműködnek a 
ZIK-ben. 
A program céljaihoz tartozik, hogy a fiatalok személyesen is meg-
ismerjék azt az országot, amelynek kultúráját (nyelv, irodalom, 
történelem, földrajz, zene, népművészet, stb.) hosszú évek során, 
nagy kitartással sajátítottak el. 
Ezenkívül a program célja: maradandó élményt nyújtani a kultúra 
szélesebb terén, elsősorban nyelvgyakorlati szinten a  személyes, 
rokoni és baráti kapcsolatok kialakításával. Másrészt cél az 
ösztönzés az öntudatos magyarság megtartására az ösztöndíj 
előtti és utáni években is, aktív kapcsolatban az argentínai magyar 
közösséggel, elsősorban magával a ZIK munkájával. 


