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Augusztus közepén érkezett Argentíná-
ból Budapestre a nagy izgalommal várt Pap-
rika néptánc csoport,  Besenyi Sándor és fele-
sége, Rosana  Manfredini irányításával. Vitéz
Besenyi Károllyal és feleségével, Zsuzsával
vártam, és köszöntöttük a csoportot, majd
rögvest egy kis budapesti buszos városnézé-
sen vettünk részt, megismerve szép fõváro-
sunk nevezetes épületeit Pesten és Budán. 

Azután utunk Drégelypalánkra  vezetett,
ahol Pásztor Ildikó mûvelõdési ház igazgató
lelkes csapatával várt a kultúrházban. Szívet
melengetõ gyönyörû népdalcsokorral, nép-
tánccal fogadták a messzirõl érkezett vendé-
geket, – no meg jófajta köszöntõ pálinkával

és a terített  asztalon finom vacsorával. A ba-
ráti est közös tánccal, énekléssel zárult.

Másnap ragyogó napsütésben utaztunk
Párkányba, ahol Szabó Bernadett, a kultúr-
ház igazgatója várta a csoportot. Népviselet-

be öltözve indultunk a városközponton át,
szórólapokat osztogatva, énekelve a termál-
fürdõbe egy kis ízelítõ elõadásra csalogatva a
fürdõzõket. Aztán a táncosok is lubickolhat-
tak egy jót, kipróbálva a remek csúszdákat és
különféle medencéket, a finom kürtõskalács
kóstolása mellett. Délután városnézés során
látogattunk el a  galériába és a múzeumba,
séta a Duna-parton, szép fotókon örökítettük
meg az esztergomi  bazilikát és a Mária Valé-
ria hidat.  A fellépés a Fõ téren lévõ szabadté-
ri színpadon volt, szép számú nézõsereg
gyûlt össze, s az esõ is eleredt, de a  közönség
végig kitartott tapsukkal biztatva az argentin
Paprika néptánccsoportot.

Másnap reggeli után a csoport nagyon
várta a kirándulást Esztergomba, ahol a
templom gondnoka mutatta be a bazilikát.
Majd utunk Drégelypalánkra  vezetett, ahol
már  kedves ismerõseink két csoportra osz-

tották  a társaságot, az egyik lovas kocsikázni
ment, míg a másik kézmûves foglakozás so-
rán Margit nénivel csuhéból virágot, angyalt
és mézeskalács díszítést tanult.

Délután egy szép mûsorral mi leptük meg
a drégelypalánki közönséget. Minket pedig a
polgármester úr és Pásztor  Ildikó  búcsúzta-
tott szép ajándékkal. Nehéz szívvel köszön-
tünk el kedves új barátainktól, de  várt ránk
egy téravatón való fellépés Törökbálinton és
az ottani Erdélyi Egyesület tagjai, akik bog-
rácsban fõzték  a finom vacsorát. Vacsora
után Budapest by night programmal folytató-
dott az este, megcsodálva a Parlament és tere
díszkivilágítását és a nappal látott épületek éj-
szakai fényárját. Fábik István és felesége kí-
sértek törökbálinti programunk során nagy
odafigyeléssel Az argentin fiatalok, akik elõ-
ször jártak Budapesten, beleszerettek szép
fõvárosunkba, nem csak nappal, de éjjel is!

Másnap a Parlament meglátogatására ke-
rült sor, ahol dr. Aradszky András képviselõ
úr titkára várt és kísért. Városnézés során jár-
tunk a Citadellán, a budai várnegyedben, a
Szent István bazilikában, a Váci utcán és a
Hõsök terén, egyszóval megismerték a fõvá-
ros turisztikai nevezetességeit. Finom ebéd-
del a Tópark étteremben vártak, mely után
pihenésre is jutott kis idõ, hogy felkészülhes-
sünk az esti  fellépésre. Meglepetés készült a
táncosoknak , hisz Argentína nagykövetét,
Claudio Giacomino urat és kedves feleségét,
Léa asszonyt, dr. Aradszky Andrást és család-
ját  vártuk az estre, amelyen Turai István pol-
gármester úr köszöntötte a vendégeket. Re-
mek hangulatot varázsoltak a színpadra a fo-

Nagyné Varga Mária, a Magyar Világtalálkozó folklór-vezetõjének meghívására Argentínából érkezett kéthetes turnéjára
augusztusban a barilochei Szent István Kollégium „Paprika” néptánc csoportjának 16 táncosa, zenésze, énekese, s  Ma-
gyarországon, Szlovákiában és Romániában léptek fel. Az iskola alapítói, vitéz dr. Besenyi Károly és felesége, a Panoráma
Világklub Patagóniai társklubjának vezetõi is   részt vettek a csoport több fellépésén, s mint elmondták, számukra ez egy
hihetetlen álomnak is beillett, hiszen ez volt az elsõ alkalom, hogy az iskolának egy  csoportja meglátogatta alapítóinak
szülõföldjét. Az alábbiakban a fõszervezõ, Nagyné Varga Mária úti beszámolóját olvashatjuk.

Paprikás hangulatot varázsoltak az argentin néptáncosok valamennyi fellépésükön

Felejthetetlen élmények, magyaros vendégszeretettel
„Egy hihetetlen álom vált valósággá” – mondta a barilochei Szent István Kollégium alapítója



gadó törökbálinti néptáncosok Fekete Mária
vezetésével, és nagy sikert arattak a Paprika
néptáncosai is magyar és argentin táncokból
összeállított mûsorukkal. 

Augusztus 18-án a reggel városnézésre in-
vitált  Turai István polgármester úr, majd az
Aranyág idõsek otthonában mûsorral ked-
veskedtünk az otthon lakóinak. Estére pedig
már Európa legnagyobb termál stranddal
rendelkezõ fürdõvárosában, Hajdúszobosz-
lón hatalmas tömeg várta az argentin és len-
gyel néptáncosok mûsorát. Utána
jó volt sétálni az esti forgatagban a
sok külföldi turista között.

Augusztus 19-én napsütéses
madárcsicsergõs ,kakaskukoréko-
lásos reggelre ébredtünk és indul-
tunk tovább a „hajdúk fõvárosá-
ba”, Hajdúböszörménybe, de egy
vargabetûs kitérõvel elõbb Debre-
cent mutattam be az argentin fia-
taloknak. Virágkarneváli lázban
sürögtek fúvószenekarok, néptán-
cosok, a Kossuth téri fõpróbára ké-
szülve. A „Hajdú Hét” mûsorának
keretében kapott meghívást a Pap-
rika néptánccsoport Barilochéból.
Gazdag, sokszínû programot szer-
veztek Sanyó Gyuláék Böször-
mény központjába, ahol lehetõsé-
get nyújtottak a szervezõk „meg-
mártózni” a város termálvizében .

Remek hangulat és koncertek
marasztaltak volna még… de a
szatmári tájon, Ópályiban vacsorá-
ra és barátság bulira vártak a nép-
dalkórus és néptáncegyüttes tagjai,
Erdélyi Ilona és Erdélyi Miklós pol-
gármester szervezésében. Volt nó-
tázás és közös tánc az ízletes va-
csora és szatmári pálinka után. 

Augusztus 20-án délelõtt a szé-
pen felújított görögtemplom elõtt mutatko-
zott be nagy sikerrel az argentin csoport a fa-
lu lakossága elõtt, mely után közös ebédnél
ismerkedtünk ópályi vendégszeretõ lakosai-
val. Délután a Nyírségbe, Máriapócsra, a hí-
res búcsújáró helyre, a Mária zarándokút
egyik fontos állomására érkeztünk. Itt tartot-
ták a megyei Szent István napi rendez-
vényt,melynek egyik fénypontja a Paprika
néptáncegyüttes mûsora volt a mindenki ál-
tal várt tûzijáték mellett.

Másnap Szatmárcsekén ismerkedtünk a
„Lekvárfõzõ fesztivál” helyszínével és az ide
érkezõ csoportokkal, Székelyföldrõl, Kárpát-
aljáról Tiszacsegérõl stb…- Délelõtt ellátogat-

tunk a Túristvándi vízimalom mesés vidéké-
re és a Túr partján zajló „Halászléfõzõ feszti-
válra”, majd felkerestük Kölcsey Ferenc, a
Himnusz költõjének emlékházát, virágot he-
lyeztünk el sírjánál a világhírû csónakfejfás
temetõben, s megkondítottuk a Világ Ma-
gyarságának emlékmûvénél a lélekharangot.
Majd készülõdtünk a legtöbb népi építésû
tornácos házat megõrzõ Kömörõ faluba ün-
nepi mûsort adni a falu közösségének  Ju-
hász András polgármester felkérésére. A mû-

sor után igazi szatmári terül-terülj asztalkám
várta a csapatot az iskolában. Szálláshe-
lyünkre, Szatmárcsekére érve  megszemlél-
tük a fesztivál színterét, ahol a híres csekei
szilvalekvár készül és még egy barátságesti
táncházba mentünk a tiszacsegei néptánco-
sokkal. Augusztus 22-én délelõtt ellátogat-
tunk Penyigére, ahol a helytörténeti múze-
umban Kormány Margit néni, a hajdani falu-
si iskola nyugdíjas tanító nénije kalauzolt és
énekelte el a penyigei balladát.

Szatmárcsekére visszaérve felkészültünk
a lekvárfõzésre: 200 kilogramm szilvából ha-
talmas katlanba ültetett üstökben fõzik, ka-
varják egész éjen át a ciberét, míg finom sû-
rû lekvár (cukor nélkül) lesz belõle. Ezt ter-
mészetesen hazavitte minden résztvevõ, fõ-
zõ csoport. Nagy élmény volt a színpadon

zajló változatos mûsor, melynek egyik fellé-
põje a Paprika néptáncegyüttes volt. 

Másnap ellátogatunk Nagyarba, a
Rosáriumba, ahol több száz fajta rózsa
pompázik a Luby-kastélykertben , majd
visszatérve Szatmárcsekére… csomagol-
tunk, s fájó szívvel intettünk búcsút
Szatmárcsekének, Sarkadi Pál polgármes-
ternek és csapatának. A Partiumi Magyar
Napok rendezvényére, Szatmárnémetibe
mentünk, ahol a Kossuth kertben, két szín-
padon zajlott a mûsor,s hatalmas tömeg vár-
ta az argentin csoport elõadását. Szállásunk
ez éjjel Nagykárolyban volt, a felújított kol-
légiumot mi avattuk fel. Reggeli után
Tasnádra mentünk, ahol a termál strand te-
rületén léptünk fel, nagy sikerrel.

Délután értünk vissza Nagykárolyba,
ahol megnéztük a  Károlyi-kastélyt, s este
szép mûsorral mutatkoztunk be a károlyi
közönségnek, Bogdán Georgescu kultúrház-
igazgató meghívásának  eleget téve. Másnap
Nyírbátor következett, ahol városnézés, tör-
ténelmi sétány, kastélynézés várt az argen-
tin fiatalokra, s innen továbbutazva Máté-
szalka híres „kocsimúzeumával” ismerked-
tünk, ahol Herdon Béla a két tehetséges ifjú,
Balázs és Péter apukája vacsorára és baráti
estre hívott mindenkit, a Szatmár
Néptáncegyüttes tagjait, a barilochei Papri-
ka néptáncosait, s vendégeket Ópályiból.

Másnap Tiszacsegére mentünk, ahol
Bagdi Sándor és kedves felesége, Katika meg-
hívására utolsó magyarországi fellépésre ke-
rült sor a gyönyörû Tisza-parton. Itt sétahajó-
zásra és kompozásra is alkalom nyílt Szilágyi
Sándor polgármester úr közremûködésével.
Este pedig a záró elõadásnak a tiszacsegei
mûvelõdési ház adott otthont, közösen a
csegei néptánccsoporttal. Remek volt a han-
gulat a mûsor utáni záró bulin, köszönjük
minden néptáncosnak és szüleiknek a ven-
dégszeretetet,  amivel az argentin csoport
utolsó magyarországi napját emlékezetessé
tették.

Eljött az utolsó nap. Reggeli után indulás
Budapestre… Városnézés és Vásárcsarnok,
ebéd után irány a  Liszt Ferenc repülõtér,
ahol érzékeny búcsút intettünk a
Barilocheból érkezett Szent István Kollégium
Paprika néptáncosainak és tanárainak. Az
együttes vezetõje Besenyi Sándor és felesége,
Rosana Manfredini voltak, akik nagyszerû
munkát végeztek, elhozva az iskola diákjait,
tanárait egy közép-európai turnéra.

Isten áldja meg mindnyájukat, hogy so-
káig ápolhassák, közvetítsék a magyar kul-
túrát, néptáncot Argentínában!

A turné szervezõje, konferansziéja:
Nagyné Varga Mária


