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Meg fog fagyni Magyarország? 

Már jóval utána vagyunk a múlt év december ötödiki magyarországi népszavazásnak, és mégsem
vagyunk utána. Olyan ez, mint mikor valakinek meghal a legközelebbi hozzátartozója, és már utána van a
temetésnek, de mindannak, amit a temetés jelentett, nincs utána. Vannak sebek, amelyek örökre fájnak a
mélyben akkor is, ha belepi őket az idő.

Ilyen ez a népszavazás is, mely nekünk, határon túli magyaroknak, életünk legfájóbb csalódása volt.
Miért? Egyáltalán nem azért, hogy nem lesz magyar útlevelünk, vagy hogy nem tudunk könnyen
áttelepülni Magyarországra. Mi nem is akarunk. Az a százezernyi felvidéki sem akart, akiknek a háború
után elvették mindenét, és úgy dobták át a magyar határon. Azok sem, akik Kárpátalján a hazai meg a
szibériai lágerekben pusztultak el. Az a harminc vagy negyvenezer délvidéki sem akart, akik a
tömegsírban pihennek. Azok sem, akiket fegyverrel zavartak el hazulról. Azok sem akarnak, akiket
megvernek ott azért, mert magyarok. Mint ahogyan nem akar a nyírségi magyarság áttelepülni a
Dunántúlra, pedig ott jobb fizetések vannak. Egyszerűen azért nem, mert mindenki szereti az otthonát. És
ezért kevés az, aki véglegesen útnak indul.

Nekünk, erdélyieknek, ez különben sem nagy probléma. Hiszen, ha Isten megsegít, két év múlva az
Európai Unióban leszünk, és szabadon utazhatunk. És aki munkát akar vállalni, vállalhat is. Sőt most is
vállalhatnak még a kínaiak is, le is telepedhetnek (sokkal könnyebben, mint a magyarok). De nekünk nem
ez a kérdés. Minek menjünk mi oda, ahol nem szívesen látnak bennünket? Az erdélyi lélek már meg is
gyártotta rá a fájó tréfát: Mikor lesz a székelyből román? Amikor áttelepedik Magyarországra. (Ott
mondják rá: az a román.) És mi magyarok akarunk maradni. Még akkor is, ha nem érdemes, nem értékelik
sem odaát, sem ideát. 

(…)
Mi egy nemzetben csalódtunk. Egy nemzetben, amit megálmodtunk magunknak, amit Bocskaitól

kezdve az őszirózsás Budapestről megtorpedózott Székely Hadosztályig, (persze Magyarországon sokan
azt se tudják, mi volt ez), az 56-ért bennünket is sújtó börtönökig és kivégzésekig mindig védtünk.
Amelyhez való hűségükben Trianon után erdélyi tisztviselőink nem tették le az akkori román kormánynak
az esküt, és ezért kenyér nélkül, nyomorban maradtak, (s akiket, amikor erre lehetőség lett volna, a
magyar állam sohasem kártalanított). Mi egy nemzetben csalódtunk, amelyet elég balgatagon és naivan
idealizáltunk magunknak. Most aztán kiderült, hogy Magyarországon másfél millió igaz testvérünk
kivételével nincs nemzet, csak lakosság. Lakosság, amelyet manipulálni, félrevezetni lehet, zsebükre
hivatkozó hazug szólamokkal. 

Lakosság, amely még azt sem érte fel ésszel, hogy a kettős állampolgársági törvény megalkotása
minden vonatkozásával csak azután következik, ha erre igennel szavaznak. Lakosság, amely elhitte a
hozzám is eljutott névtelen sárga-cédulás röpiratot, hogy havonta 20.000 forintot fog fizetni minden
család, és a határokon túliak nyugdíját és adóját ők fogják fizetni, ha igennel szavaznak. Ez volt az első
csalódás, hogy hamis juhászok által terelhető birkanyájjá, arctalan lakossággá lett egy nemzet nagy része.
Lehet, hogy először haragudtunk reájuk. Hiszen szentesítették Trianont. De a temetésnek már vége van.
Most már nem haragszunk, csak megsiratjuk őket. Jöhetnek nyugodtan a határsávba az olcsóbb román
benzint meg cukrot vásárolni, semmi bántódásuk nem lesz. Jöhetnek Székelyföldre is nyugodtan.
Megfizetik a szállást, akár a japánok (akik még rokonoknak is tartanak bennünket). Mi szeretjük őket,



továbbra is reménykedő, fájdalmas szeretettel, és azt reméljük, hogy egyszer majd testvéreinkké lesznek.
Csak azt ne várják, hogy rajongjunk értük.

Lehet, hogy kemény és keserű szavak ezek és rosszul esnek sok embernek, akik alapjában véve nem
érzik hibásnak magukat, és valójában nem is azok. Mert ha menetközben színvakká lesz egy vonatvezető,
és önmaga sem vette észre a szemében végbement változást, és kisiklik a szerelvény, ezért nem lehet
haragudni a vonatvezetőre. Nem bűn történt,
csak tragédia: Megváltozott a lélek.

(…) 
Szundár Szingről, az indiai misszionáriusról maradt fenn a történet, mely szerint Észak-India hó és jég

födte hegyi ösvényein kapaszkodott felfelé két útitársával. Az egyik megcsúszott és szakadékba zuhant.
Menjünk utána, mondta a misszionárius, hátha még él, hozzuk fel. Én nem megyek – felelte a másik,
halálosan fáradt vagyok. Biztosan meg is halt, és különben is miért nem vigyázott magára. Ha te lemész,
én itt megvárlak. Addig legalább kipihenem magam. Szundár Szing lement. Pár órába telt, míg a lezuhant
sebesültet hozva, zihálva, kimerülten megérkezett az ösvényre, ahol az otthagyott útitársát halva találta.
Mert az leült pihenni, elaludt, és a hidegben megfagyott.

Vajon meg fog fagyni Magyarország is? Másfél millióan utánunk akartak jönni a szakadékba. De a
többi lefogta a kezüket. Vajon meg fog fagyni Magyarország is?

A fagyás jelei már látszanak. Magyarország élen jár a válásban, az alkoholizmusban, az
öngyilkosságban. A művi abortuszok százalékaránya szinte ötszöröse az Európa átlagnak. Minden élve
születésre hatvan művi vetélés jut. Elöregedő ország, ahol nem kell a gyermek, ahol egy dolgozó két
nemdolgozót tart el, s majd 10-20 év  múlva hármat vagy négyet fog eltartani. Mennyi lesz akkor majd a
nyugdíj? 

Az elöregedő lakosság eltartásához
fiatal munkaerő kellene, de közben meg vannak rémülve, hogy munkát vállalhatnak a határon kívüli
magyarok, és akkor végük lesz. Megrémítve és félrevezetve akarják megtartani az anyagi jólétüket, és
nem tudják sokan (honnan is tudnák?), amit Jézus mondott, hogy aki meg akarja tartani az ő életét,
elveszti azt.

Meg fog fagyni Magyarország? Először a lelke fog megfagyni. (Félig már meg is fagyott.) Azután majd
a teste. A társadalma a megüresedő lélek miatt, az anyagi jóléte az elöregedés miatt, a kultúrája azért, mert
nem lesz majd, aki átvegye.

Meg fog fagyni Magyarország? Hogy ne fagyjon meg, össze kell fogjanak azok, akiknek él még a
lelke. Akik nem akarnak aludni addig, míg a szakadékba hulltaknak utána nem mennek.

Kedves testvérink másfél millióan! Köszönjük, hogy utánunk akartatok jönni! Mi összeszedjük itt
minden erőnket, hogy törött csonttal és törött lélekkel felkapaszkodjunk a szakadékon, hogy elérhessük a
kezeteket, hogy együtt megmentsük a fagyhaláltól a magyarországi alvó lakosságot, hogy felébredjen, és
nemzetté váljék. Hogy élete legyen.

Csiha Kálmán,  ny. püspök, Erdély
(Kivonatosan a Reformátusok Lapjából, Budapest, 2005 telén. Szerk.)

Czanyó Adorján, a kolónia Dodója,  a több, mint egy évvel ezelőtt megszűnt Dél-Amerikai Magyar Hírlap
évtizedes szerkesztője, köszönti új lapunkat! Tanulhatnánk tömör stílusából. Igyekszünk méltók lenni az
elvárásokhoz. 

A Szerkesztőség.
Ahogy én látom…

Egy éve, hogy letettem a lantot, és az ismert okok miatt nem tudom tovább vinni az újságot. Azóta hallom, hogy
lesz újra lap. Ezzel nem szakad meg a lánc, és itt messze Argentínában újból olvashatunk (egy 75 éve alapított)
magyar újságot. Egy év alatt össze is jött minden (pénz, a vállalkozásra merész együttes) és márciusban meg is
jelent az „Argentínai Magyar Hírlap”. A dicséretes kezdeményezés általános megelégedésre tarthat számot, és a
Mutatványszámnak (!?) alcímzett lapot mindenki örömmel olvasta. 

Az új szerkesztő Beköszöntőjében mindent megmagyaráz, miért és hogyan látja a jövő nehézségeit,
lehetőségeit, de nem értem miért kér majdnem bocsánatot a kezdeti bukdácsolások miatt. Türelmet és megértést kér
az olvasótól – teljesen alap nélkül. Itt van az újság, fizess elő és örülj, hogy magyarul olvashatsz. Aztán majd



kritizálhats k, de más
szerkesztő, KESZTŐ
z, segíthetsz, ha kedved van. Szép lett volna az első számban egy átadó és átvevő cik
 más szokások. Ezt is el kell fogadni.                                                             A LELÉPŐ SZER



Józsa Mátyás magyar nagykövet önéletrajza
1952. január 31-én születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat a Madách Imre Gimnázium első angol

szakos osztályában végeztem. Miután szüleim idősek voltak, a katonai főiskolára való jelentkezést választottam,
ahol tanulmányaim megkezdésekor már ösztöndíjat kaptam. Eredetileg a
meghirdetett lehetőségek közül gépkocsizó-lövész szakra jelentkeztem, de mivel
felvételi eredményeim az átlagot meghaladták, átirányítottak a pályázati
kiírásban meg nem hirdetett csapatfelderítői szakra. A főiskola befejezése után a
szolnoki ejtőernyős felderítő zászlóaljhoz kerültem szakaszparancsnoknak. Két
év csapatszolgálat után, 53 ejtőernyős ugrással felvételiztem a Zrínyi Miklós
Katonai Akadémia hadászati és hadműveleti felderítői szakára, melyet 1979-ben
summa cum laude eredménnyel végeztem el. 

Miután továbbra is vidéki helyőrségben ajánlottak fel beosztást, iskoláskorú
gyermekeimre tekintettel 1980-ban kértem tartalékállományba helyezésemet. Az
Oktatási Minisztériumban helyezkedtem el, ahol végigjártam a ranglétrát. Ottani
tevékenységem utolsó időszakában az ösztöndíj ügyekért felelős referensként
dolgoztam. Közben munkám mellett, francia, portugál és spanyol felsőfokú
nyelvvizsgát tettem az Állami Nyelvvizsga Intézetnél. 1984-ben beadtam
jelentkezési kérelmemet a Külügyminisztériumba, ahova sikeres nyelvi-, államigazgatási- és diplomáciai vizsga
letétele után felvettek a Földközi-tengeri területi főosztályra referensnek. Miután az egyik kolléga családi okok
miatt visszaadta jóváhagyott kiküldetését, így 1985 augusztusában II. titkárként a madridi magyar nagykövetségre
kerültem kihelyezésre, sajtó, valamint műszaki-tudományos és ösztöndíj ügyekért felelős beosztásba. Munkám
elismeréseként 1987-ben I. o. titkárrá léptettek elő. Műszaki tudományos témájú jelentéseim közül néhány
megjelent a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos folyóiratában is. Külszolgálatom befejezését követően, a
Külügyminisztérium szakmai felkészültségemre tekintettel, különösen a biztonság-politikai kérdések előtérbe
ke rendszerében a Honvédelmi Minisztériumba delegált, ahol a nemzetközi
ka nt k

ked ütt teljesített külszolgálatot Madridban, és akivel
em rtük ában, Peruban és Paraguayban megnyíló, illetve
má gy k u-alapismeret felkészülését követően kiutaztam
Bo felm lte után kiküldetésemet a jelentésben vázolt
leh  a M  változtatta. Közel két évet Bolíviában, a Bartos
csa rac . Hosszabb-rövidebb időközönként átutaztam
Lim ui i feladatainak ellátására, majd amikor üzleti
leh ayb el egy évig Asunciónban dolgoztam. A piaci
leh . vé elésemet. 

er. ő tulajdonában lévő különböző magáncégeknél
do szer lmiszerek forgalmazása terén a Latin-amerikai,
va észé kalmazott voltam és az áhított, sok pénz és
„m üzle  meg - ami alapvető mozgató eleme volt azon
dö torb  elején, amikor lehetőség nyílt és szabad státusz
vo  ko tettel, nemzetbiztonsági ellenőrzést követően
ism M  létrehozott Biztonsági Főosztályra referensi
be l ny yelvvizsgát tettem.
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HŐSÖK NAPJA a Chacarita-i Német temetőben:
vasárnap, május 29-én, 15 órakor
rülése miatt, a kölcsönadás 
pcsolatokért voltam felelős, mi
1992-ben a Medicor Rt. Keres
berileg és barátilag is jól isme
r működő irodák vezetését. Í
líviába a piaci lehetőségek 
etőségek figyelembe vételével
lád tulajdonát képező Corpo
ába a Medicor magyar-per

etőségek merültek fel Paragu
etőségek beszűkülésével, 1994
1995-től 2000-ig a Medicor K

lgoztam, elsősorban orvosi mű
lamint Kelet-európai vevők r
eggazdagodást” jelentő nagy 
ntésemnek, hogy a magán-szek
lt a Külügyminisztériumban,
ételten visszakerültem a KÜ

osztásba. Munkám mellett ango

Végzett munkám elismeréseként 
TO, majd EU tagságára tekintette

cember 31-ig. 
2004. májusában, mint nagykö

rmánypárt, mind az ellenzék kép
lügyi vezetés döntésének megfele
ettem a Buenos Aires-i Nagykövet
Kétszer nősültem. Első házasságo

okám (három kislány Csilla, Laura
isztina 1994. Asunción, és Dániel
n’s School-ban kezdték meg itteni
ülügyi szakdiplomata. 
elmi igazgatója, aki velem egy
 egymást, felajánlotta a Bolívi
ét hónap kereskedelmi és ár
érésére. Három hónap elte
edicor Rt. tartós kihelyezésre

ión Transandina-nál töltöttem
vegyes vállalatának igazgató
an, családommal együtt köz

gén magam javasoltam berend
 Rt-től kivált barátommal, az 
ek, berendezések, valamint éle
re. Miután én mindvégig al
t valójában sohasem valósult
an próbáljak szerencsét - 2000
rábbi vizsgáimra való tekin
-be, az akkor új felállásban
elvből időközben középfokú n

2001. végén átvettem a főosztály vezetését, mely beosztásban Magyarország
l NATO-NYEU, majd EU biztonsági megbízotti feladatkört is elláttam 2004.

vet jelöltet meghallgatott a parlament külügyi bizottsága, ahol mind a
viselői egyhangúlag megszavazták nagyköveti jelölésemet. Ezt követően a
lően a köztársasági elnök kinevezése után rövid felkészülési időt követően,
ség vezetését. 
mból 3 fiú (Mátyás 1972; Gábor 1973; Tamás 1976) gyermekem van és 4

 és Csenge és egy fiú Balázs). Második házasságomban 2 gyermekem (Vivien
 Krisztián 1996. Bp.) született, akik velünk vannak Buenos Airesben és a St.
 tanulmányaikat.



Két fogad en.
Március 14-én adta át megbízólevelét Józ uárban érkezett új nagykövete,

Daniel Scioli alelnöknek. Ezt a fontos esemé en, ahol a külügyminisztérium
protokoll osztályának a képviselője üdvöz vánt neki a következő évek
munkájához. Ezután a San Martín huszárok y emlékérmet és a tiszti klub
tiszteletbeli tagságának a meghívóját. A fo
magyar egyesület elnöke voltak a meghívotta

   Másnap, a március 15-i magyar nem
fogadást rendezett, ahol a diplomáciai kar na
jelen. Mialatt a gyönyörű későnyári napon 
ínyencséget, Józsa Mátyás és rendkívül eleg
órán keresztül, megmozdulás nélkül fogadták

   Ez a két alkalom volt új nagykövetünk
Eljövendő munkájára és az argentínai magyar

______________________________

Lapzárta után kaptuk
Fehér füst és egyórás vatikáni,

diadalmasan kongó harangszó közölte
a Szent Péter téren várakozó száz-
ezres tömeggel és üzente az egész
világnak: 

Habemus papam!

______________________________

CONVOCATORIA:
La Asociación de los Católicos
Húngaros en la Argentina, en
cumplimiento del artículo 14
inc. c) y g) del Estatuto en
vigencia, CONVOCA a los
Señores/as socios/as a la
ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA, que tendrá lugar
el día domingo 8 de mayo del
2005 a las 14 hs. en su sede sita
en  “Mindszentynum”, Aráoz
1857, Buenos Aires.
Conforme art. 25: Si no se
consiguiera Quórum a la hora
fijada, la Asamblea queda
constituida media hora después con
el número de socios presentes.  Art.
26: Para tener voto en la Asamblea
el socio debe estar al día con su
obligación de Tesorería.

CONV
La Com
Asocia
Benefic
Asambl
el día 1
las 11 h
Hogar 
Rodrígu
PBA

CONV
El Círc
(Person
convoc
Ordinar
mayo d
sede sit
1666 de
Aires.
ás a nagykövetség
sa Mátyás, a Magyar Köztársaság febr
nyt egy fogadás követte a nagykövetség
ölte a nagykövetet és sok sikert kí
 főtisztje adott át Józsa Mátyásnak eg
gadáson az EU és a latin-amerikai országok nagykövetei és néhány
k között. 
zeti ünnep megemlékezésére a nagykövetség egy nagyobb szabású
gy része és a magyar kolónia vezetőiből meghívott személyek voltak
a vendégek a szépen feldíszített kertben tudták élvezni a sok vonzó
áns, fess megjelenésű felesége, Fekete Gabriella, nagy kitartással, két
 és búcsúztatták a vendégeket a fogadóteremben. 
 hivatalos bemutatkozása a diplomáciai kar és a magyar kolónia felé.
 közösséggel való jó együttműködésre sok sikert kívánunk szeretettel. 

Székásy Miklós    
______________________________________________

 a hírt:
Mai korunk diktátumához híven

villámgyorsasággal, már a 4. szavazással
döntött a konklávé, meghazudtolva azokat
a makacs híreket, hogy a bíborosok között
nagy a szavazásukra vonatkozó
bizonytalanság. Az új pápa neve: 

XVI. Benedek

______________________________________________

FIGYELEM!

Az Argentínában illegálisan
tartózkodó és az INTERPOL
által nemzetközileg körözött
Mogyorosi Zoltán nevű egyén
itt szélhámos módon
pénzeket vesz fel, és munka-
ígéretekkel károsítja meg
honfitársainkat.  

Kurucz László

OCATORIA:
isión Directiva de la

ción Húngara de
encia convoca a
ea Anual Ordinaria para
5 de mayo de 2005 a
s. en la sede sita en el

San Esteban, Pacífico
ez 6258 de Chilavert;

OCATORIA:
ulo de San Esteban
ería Jurídica N° C 3896)
a a Asamblea Anual
ia para el día 28 de
e 2005 a las 16 hs. en la
a en Mariano Moreno
 Olivos, Prov. Buenos

RESERVADO

PIROSKA
MELEG

& Asociados



Józsa Mátyás, a Magyar Köztársaság
nagykövetének ünnepi beszéde

a Hungáriában,  2005. március 20-án:
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Honfitársak! 
Üdvözlök mindenkit. Megtiszteltetés számomra, hogy ebben a körben, ma én

mondhatom az ünnepi beszédet. 
Rögtön feltenném a kérdést: Mit ünneplünk március 15-én?
Március 15-én a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük, mely egyértelmű

kifejezése nemzetünk szabadságszeretetének, szabadság iránti vágyának. 1848 tavasza
azonban nem csak a magyarság, hanem Európa forradalmainak tavasza is volt. Azaz ez
az időszak egyben a modern Európa és benne a polgári Magyarország megszületésének
kezdete is. 

Ezen az ünnepen a teljesség igénye nélkül azt a három gondolatot emelném ki,
amelyek a 12 pont fejlécén található kérdésre: „Mit kíván a magyar nemzet?” – a
márciusi ifjak első válasza volt: „legyen béke, szabadság és egyetértés”. 

Ezeket a gondolatokat, hogy legyen béke, szabadság és egyetértés napjainkban újra
éljük, újra értelmezzük, mert van napjainkra vonatkoztatott üzenetértéke.

A legyen béke gondolata azt fejezte ki, hogy az egyre erősödő polgárság politikai és
gazdasági követelései, a nemzeti törekvések és a súlyos szociális konfliktusok ellenére a forradalom ellentétben
Palermóval, Nápollyal, Párizzsal, Béccsel, Berlinnel és Prágával Magyarországon vér nélkül menjen végbe. Ez a
forradalom kezdeti időszakában sikerült is, és jó például szolgált az 1989-90-es vérnélküli rendszerváltás számára.

A legyen szabadság gondolatának megfogalmazása, ami Petőfi nevéhez fűződik, emelte a magyar
szabadságharcot európai dimenzióba, amikor a költő a világszabadságról beszélt, mely szabadságot jelent minden
ember számára. Ugyan is a szabadságnak nincs nemzetisége, nincs osztálya, és nincsenek kiválasztottjai. A
szabadság vagy van és akkor mindenkié, ha pedig nem mindenkié, akkor az nem szabadság, hanem egyes
kiválasztottak külön joga. 

A legyen egyetértés gondolata hordozza talán a legtöbb üzenetet napjaink számára. 1848-at követően
Magyarország azért válhatott egységes nemzetté, mert létre tudta hozni azt a széles össze fogást és egyetértést, ami
elengedhetetlen volt hazánk polgári átalakulásához. Március 15. azóta is a párját ritkító nemzeti egység példája, a
magyar társadalom pozitív élménye, melyben nem a konfrontáció, hanem a béke, nem az alattvalói lét, hanem a
szabadság, s nem a késhegyig menő viták, hanem az egyetértés ölt testet. A magyar társadalom különböző
meggyőződésű és érdekű csoportjai voltak képesek a közös cél érdekében együttműködni. Így a radikális
értelmiségiek és liberális nemesek, pesti polgárok, ellenzékiek és középutasok, valamint konzervatívok. Így került
egy táborba Esterházy herceg a paraszti származású Táncsics Mihállyal, vagy a néha vitáikban személyeskedésektől
sem mentes Széchenyi és Kossuth. 

Március 15. tehát a fiatalság, szimbolikus értelemben a saját sorsát kormányozni képes nagykorúvá váló
társadalom ünnepe, amely nem csupán nemzeti, hanem európai jellegű is volt, az európai népek demokratikus,
egyenjogúságon alapuló hagyománya. 

Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell arra, hogy ez a nap az európai népek tavasza is volt, melyen elődeink az
egyetemes emberi fejlődés érdekében az európai haladás élvonalában vívták meg harcukat. Emlékeznünk és
emlékeztetnünk kell arra is, hogy a szabadság csakis társadalmi összefogással és a szükséges áldozatok árán
teremthető meg. Emlékeznünk és emlékeztetnünk kell a forradalom és szabadságharc tragikus tanúságára is,
nevezetesen, hogy egyedül, szövetségesek nélkül, egyetlen nép sem képes elérni céljait. Végül pedig emlékeznünk
és emlékeztetnünk kell arra, hogy a 157 évvel ezelőtt élt elődök áldozata nem volt hiábavaló. E naptól számítja
felszabadítását a magyar nép. Áldva legyen azoknak a neve, akik e nap diadaláért életüket áldozták.

FŐLSZÓLÍTÁS!
Az ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

az első két számával ezennel bemutatkozott.
Sajnos a magas költségek miatt a további számokat

kizárólag előfizetőknek tudjuk küldeni.
Köszönjük megértésüket!       A szerkesztő
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A SZERKESZTŐ ÜZENI
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ngArgenNews elektronikus hírlevél Olvasói már ismerik mind Stirling
 magyarországi, mind Székásy Miklós, kolóniabeli hírközlőnket,
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táborunk segítségével és támogatásával reménykeltő!  

A  szerkesztő



 

Pünkösdi cikk
1865. április 15-én a “Pesti Napló” újságban megjelent Deák Ferenc tollából a “Húsvéti cikk”. Ez indította meg

az akkor még nagyhatalomnak számító Habsburg birodalommal való kiegyezést, ami 1867-ben jött létre.
Sokan nem értettek egyet Deákkal, a “haza bölcsével”, sem akkor, sem jóval később. Ma sem lehetne

végérvényesen megállapítani, hogy a “deáki tett” világpolitikai és hazai szempontból előnyt jelentett-e számunkra.
Igaz, a népünket elnyomó uralkodóház ettől kezdve (látszólagosan) fontos szövetségesüknek tekintett. Véget ért a
gyalázatos Bach korszak is. De nem szűnt meg a “divide et impera” – teremts megosztást és uralkodj – elvének
gyakorlása.

Legyünk őszinték: a magyar gőg, a kisebbségek lenézése is hozzájárult ahhoz, hogy ez a császári politika
eredményes legyen. A magukat félreállítottnak és lenézettnek tekintő nemzetiségek pedig a Habsburgok
ellenségeivel értékes kapcsolatokat kerestek. Ennek sikerét a trianoni és a 2. Világháború békediktátumai
bizonyítják.

A magyarellenes propaganda szüntelenül dolgozott és dolgozik. Feltehető, hogy ez ma, kifinomult formában,
folytatódik. Akinek kezébe kerülne egy, a múlt század közepén kiadott argentin “olvasókönyv”, meglepetve
olvashatná, hogy a magyarok “tolvajnépség”: “Son muy amigos de lo ajeno”. Nappal látszólag dolgoznak és éjjel
lopni, rabolni járnak. Talán a betyárvilágról kapott téves vagy szándékosan téves értesülések alapján írták. (Szerk.
megj.: A XIX. század végén és XX. század elején Argentínába a Monarchiából bevándorolt cigányok zöme magyar
útlevéllel jött, és ezért Argentínában egészen a 2. Világháború utáni emigrációig a „magyar” és a „cigány”
fogalmak összekeveredtek).

A meghasonlás régi magyar hagyomány. Itten azelőtt a “régi” és “új” magyarok közti vitában, most egymás
között meg a Magyarok Világszövetségében folytatjuk ezt a hagyományt. Szerencsére az új magyar kormánnyal –
akármilyen előjelű legyen is – nem állunk ellenséges viszonyban.

Odahaza most múlt el az “áldott szép Pünkösdnek gyönyerö ideje” – ahogy Balassi Bálint írta egykor. Talán
szerénytelenség és merészség e kis elmélkedésnek hasonló címet adni. De ezen az emlékünnepen, mikor a
hagyomány szerint a Szentlélek szállt le az első keresztényekre, talán megkérhetjük az isteni sugallatot, világosítsa
meg mindannyiunk elméjét. Ma nem a bennünket fenyegető nagyhatalmakkal kell kiegyeznünk elsősorban, hanem
egymással.

Deákról írta 1912-ben a Révai Nagy Lexikon: “Sajátos lelki nagyságának abban volt a főereje, hogy nem
igyekezett legyőzni vagy félreállítani senkit, s mégis félrevonultak nemcsak a forradalom hagyományainak
emberei, hanem azok az aggodalmas lelkűek is, akik saját gyöngeségük tudatában a nemzetet is gyöngének vélték”.

Kedves honfitársak! Együtt nem vagyunk gyöngék. Tegyük egy kicsit félre az elkerülhetetlen különbségeket, aki
teheti, ne vonuljon vissza. Hiszem, máris sokan végeznek áldozatos munkát a magyar ügyben. Tőlünk is függ, hogy
az otthoni és az idegen megszállás alatt élő millió magyar, meg a világszerte szétszóródottak újra az a hírneves
nemzetség legyenek, akik voltak. Vagy pedig, hogy néhány évtized múlva ne váljunk régészeti leletté…

Erdey Zoltán

Argentínai   MAGYAR  HÍRLAP
Szerkesztőségi iroda: Luis Monteverde 3132 -  (1636) Olivos - Buenos Aires

Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242  amagyarhirlap@yahoo.com
Argentínai előfizetők: 1 évre 90 peso  csekkel: Susana K. de Haynal  NO A LA ORDEN

bankátutalás: LC3980002-CBU0070335030004004456310 (Bco.Galicia)  vagy
postautalvánnyal (giro postal): Susana E.F.I. Kesserű - L.C. 3980002 - Suc.B-0024 San Isidro

Nyugtázás végett kérjük a befizetést telefonon v. e-mailen jelezni

A JÚNIUSI SZÁMUNK LAPZÁRTÁT
technikai okokból kifolyólag kénytelenek

vagyunk május 12-re tenni



CSILLAGAINK MÁJUSBAN (Göncöl) 

KOS (április 20 - május 20)
Május 12-ig tart az «égi segítség» pénzügyekben, hivatalos eljárásokban. 23-tól fogva pedig több alkalom nyílik a családi
beszélgetésekre, őszinte közeledésre. A hónap utolsó hete igen alkalmas minden helyváltoztatásra. A szerelem: ne keverjék
össze anyagias ügyekkel, ami, sajnos, ennek a hónapnak a jellemzője. A legjobb napok komolyabb kezdeményezésekre: 4-5-6,
14-15, 24-25. Egészség: lehetőleg kerüljék el az idegfeszítő helyzeteket, túlhajtott munkát. 
BIKA (április 21 - május 21)
Május 21-ig még a Bika jegyében van a Nap, ajánlatos lesz kihasználni a segítő erejét minden kezdeményezésben, vagy
komolyabb döntésekben, különösen a szerelmi téren. Ahol a házasság a hajótörés felé halad, ajánlatos lenne megkísérelni egy
«utolsó alkalmat». Pénzügyekre ajánljuk a 13-tól 23-ig terjedő időszakot. A legjobb napok: 7-8, 17-18, 25-26-27, különösen a
fontosabb elhatározásokra szerelmi téren. Egészség: a hónap igen alkalmas fogyókúrára, testedzésre, jógára, stb.   
IKREK (május 22 - június 21)
Ez a hónap sok örömet hozhat az ikreknek, különösen 13-tól fogva. Május 20-án, 19 óra 48 perckor a Nap belép az IKREK
jegyébe, új utakat nyitva a munka és pénzügyek terén. A szerelemben sok alkalom nyílik majd a találkozásokra, kibékülésre. A
hónap legjobb napjai költözködésre: 1, 9, 10, 19-20, 27-28-29. Egészség: vigyázat a hideg italokkal, megfázással, fizikai
kimerültséggel, s főként a dohányzással, ugyanis a légzőszervek vannak veszélyben, különösen a hónap második felében. 
RÁK (június 22 - július 22)
Munka és pénzügyekben komoly lehetőségek adódnak május 13-tól 20-ig, úgyszintén minden hivatalos ügyben. Ez a hónap sok
szaladgálásra kényszeríti a rákokat, különösen az utolsó tíz napja alatt. Szerelem, családi viszonyok: komolyabb határozatokra
ajánljuk a hónap első tíz napját. A hónap legjobb napjai: 2-3, 11-12, 21-22, 30-31. Egészség: lehetőleg kerüljék a bő vacsorákat
és a szellemi kimerülést.  
OROSZLÁN (július 23 - augusztus 22)
Ez a hónap egy kissé próbára fogja tenni a türelmüket, különösen 20-ig. Ajánlatos lesz jobban megszervezni mindent, 13-tól
28-ig jobb lesz elkerülni mindent újítást, ami költségekkel járna. Szerelem, család: 20-tól kezdve javul a helyzet, több alkalom
nyílik a kapcsolatok megerősítésére. A hónap legjobb napjai: 5-6, 14-15. A 23-24, telihold, alkalmas a befejezésekre,
szakításokra, de nem a kezdésekre. Egészség: torok, orr és homloküreg, légzőszervek nagyobb óvatosságot igényelnek. 
SZŰZ (augusztus 24 - szeptember 22)
Ez a hónap igen jónak ígérkezik, különösen az anyagiakban. Egy nagyszerű intervallum: május 13-tól 21-ig. A szerelem,
családi viszonyok: a hónap első tíz napja a legjobb, feloldódnak a feszültségek. Az utolsó tíz nap pedig éppen az ellenkezője. A
hónap legjobb napjai: 7-8, (újhold) 17-18, 26-27. Egészség: legyenek óvatosak az autóvezetésnél, ez a hónap hozhat apróbb
házi baleseteket is. 
MÉRLEG (szeptember 23 - október 22)
Május 20-ig csak tervezni érdemes. A megvalósítás lehetősége csak 20-a után jön. Mindazok a foglalkozások melyek idegen
országokkal vannak kapcsolatban, nagy előnyt jelentenek a mérlegeknek. Szerelem: május 11-től fogva nagyszerű alkalom
feszültségek lazítására. A hónap legjobb napjai: 9-10, 19-20, 28-29. Egészség: Igyekezzenek minél kevesebb húst fogyasztani,
különösen a hónap első felében. 
SKORPIÓ (október 23 - november 22)
Május 20-ig a skorpiók az ellenjegyükben vannak. Nem ajánlunk komolyabb változtatásokat, sem a foglalkozásukban, sem a
pénzügyekben. Szerelem: ez a hónap nem alkalmas a házasságkötésre, sem pedig új kapcsolatok szerzésére. A hónap legjobb
napjai: 1-2, 12-13. A 21-22 telihold, csak szakításra vagy valaminek a bevégzésére alkalmas. Egészség: orr, fül és gége
szenvedheti meg a hirtelen hideget.
NYILAS (november 23 - december 22)
Május 12-ig tart az «égi segítség» mindenféle hivatalos ügyben, úgyszintén a pénz és üzleti téren. Május 20-tól fogva
jelentkezhetnek apróbb kellemetlenségek. Szerelem: A Nap 20-án 19.48 órakor belép az ellenjegybe (IKREK), s attól fogva
még jobban kerülni kell a vitákat... A hónap legjobb napjai: 5-6, 14-15. A 23-24, telihold, csak szakításra jó. Egészség:
lehetőleg kerülni kell minden kimerítő munkát, sportot, éjjeli szórakozást. 
BAK ( december 23 - január 21)
Ez a hónap igen jónak ígérkezik. A legjobb időszak: 13-tól 20-ig, mindenféle munkaügyben, tanulásban, hivatalos ügyek
elintézésében, utazásban. Szerelem: május 10-ig tart az «erős» védelem, úgy a kezdésre, mint a kapcsolat megszüntetésére. A
hónap legjobb napjai: 8-9, (újhold) 17-18, 25-26-27, kezdésre, kapcsolatszerzésre, szerelmi közeledésre. Egészség: a hónap első
tíz napja igen alkalmas fogyókúra, kezelés, testedzés elkezdésére, természetesen mindig az orvos felügyeletével. 
VÍZÖNTŐ (január 22 - február 20)
Ajánlatos lesz minden fontosabb üggyel megvárni a 20-át, különösen, ha helyváltoztatással vagy utazással kapcsolatos. A
hónap utolsó tíz napja a legjobb minden kezdésre. Szerelem: 11-én kezdődik egy igen jó időszak, úgy a kezdésre, mint a
kapcsolat megerősítésére. A hónap legjobb napjai: 1, 9-10, 19-20, 27-28-29, különösen az üzleti életben. Egészség: ebben a
hónapban ajánlatos nagyon vigyázni a megfázásokkal, kimerültséggel. 
HALAK (február 21 - március 21)
Munka, helyváltoztatás, új vállalat kezdése ajánlatos a hónap első felében. Lehetőleg ne hagyjanak fontosabb elintéznivalókat
20-a utánra. Szerelem: A hónap első tíz napja igen jó, az utolsó tíz napja nem. A halak egy kissé indulatosabbak, mint máskor.
A hónap legjobb napjai: 2-3, 12-13, 21-22, 30-31, üzleti kezdeményezésekre, komolyabb határozatokra, úgy az érzelmi téren,
mint a munkában. Egészség: ne hanyagolják el az apróbb sérüléseket, orvosság szedését.



ESEMÉNYNAPTÁR

HAGYOMÁNYOS ASADO A HUNGÁRIÁBAN 
Május 1, vasárnap 12.30 óra - Hungária Egyesület 
MINDSZENTY EMLÉKMISE ÉS ÜNNEPI EBÉD 
Május 8, vasárnap, 11 óra - Mindszentynum 
MAGYAR KATOLIKUSOK SZÖVETSÉGÉNEK KÖZGYŰLÉSE
Május 8, vasárnap, 14 óra - Mindszentynum 
FELNŐTTEKNEK MAGYAR NYELVTANÍTÁS A ZIK-BEN
Május 14, szombat 10 óra - A ZIK-ben májustól kezdve magyar nyelvtanítás lesz elsősorban ZIK-szülők számára,
de más érdeklődő is csatlakozhat. A Szent László iskolában (Moreno 1666 – Olivos) minden ZIK-szombaton reggel
10-től 12-ig. Lányiné Miskolczy Dóra tartja az órákat. A tanév 1. fele (május-július) $ 100.- Bővebb információ a
ZIK igazgatójánál: Beisné Mocsáry Anni (4624-4461)
NYÁRI KISCSERKÉSZTÁBOR BESZÁMOLÓJA (videó vetítéssel)
UTÁNA VACSORA - Május 14, szombat, 18 óra  - A Hungáriában
KÖZGYŰLÉS ÉS ASADO AZ ÖREGOTTHONBAN
Május 15, vasárnap, 11 óra - Szent István Öregotthon
VALENTÍN ALSINA: NYUGDÍJASOK EBÉDJE ÉS KÖZGYŰLÉS
Május 15, vasárnap, 12.30 óra - Valentín Alsina-i Magyar Dalkör 
REFORMÁTUS PÜNKÖSDI ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET
Május 15, vasárnap, 10 óra - Magyar Református Egyház 
ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET AZ ÖREGOTTHONBAN
Május 18, szerda, 11 óra - Szent István Öregotthon 
ELŐADÁS MAGYAR NYELVEN A MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG RENDEZÉSÉBEN
- Május 21,szombat, 16 óra - A Szent László Iskolában.  Címe: Sabaria-i Szent Márton, Buenos Aires védőszentje.
Valóság és legendák. Előadó: Dr. Székásy Miklós, egyetemi tanár. Utána tea.
MAGYAR - SZLOVÉN ZENEEST
Május 27, péntek , 20 óra - Az Ars Hungarica rendezésében, az Iglesia San Juan Bautista –ban (a belvárosban
Alsina és Piedras sarkán)
SZENT ISTVÁN KÖR KÖZGYŰLÉSE A SZENT LÁSZLÓ ISKOLÁBAN
Május 28, szombat, 16 óra
HUNGÁRIA EGYESÜLET ÉVI KÖZGYŰLÉSE
Május 28, szombat, 18 óra - A Hungáriában
NYÁRI LEÁNYCSERKÉSZTÁBOR BESZÁMOLÓJA 
(videóvetítéssel) UTÁNA VACSORA - Május 28, szombat, 20 órakor - A Hungáriában 
REFORMÁTUS EGYHÁZ TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSE
Május 29, vasárnap, 10 óra - A Református Egyházban (R. Freire 1739 – Cap.)
HŐSÖK  NAPJA
Május 29, vasárnap, 15 óra - Hősök Napja megemlékezés a Chacarita-i Német temetőben (Av. Elcano 4530, Buenos
Aires), az MHBK és a Vitézi Rend közös szervezésében. Hősök Emlékfala. 



Ugyanabból a kelet-
középEurópai régióból
származtunk, vér volt

vérünkből és ő is a
Vasfüggöny mögül jött

Amikor a pápa fehér
reverendás mosolygó

alakja megjelent az
ajtóban, óriási

üdvrivalgás tört ki

Stirling György, Eger:

BÚCSÚZUNK EGY RENDKÍVÜLI EMBERTŐL
Az ő nevéhez fűződik a pápai állam diplomáciai kapcsolatainak
rendezése Magyarországgal

Gyászol a világ. Amitől már hónapok óta tartottunk, bekövetkezett: II.
János Pál, az Egyház történetének első lengyel pápája meghalt.
Elvégeztetett! A sok éven át hősiesen viselt betegeskedés után az utolsó
hetekben amúgyis leromlott egészségének hirtelen rosszabbodásából már
következtetni lehetett a várható tragédiára. Az elmúlás árnyéka pár napja
rávetült a Szentatya rezidenciájára és a halál angyala ott lebegett a
Vatikán felett, hogy ha a Mindenható magához szólítja Krisztus földi
helytartóját, kitárhassa előtte a mennyek kapuját. Ahogy a végzetes
éjszaka előtti estén Camillo Ruini, az egyházfő halálát bejelenteni
hivatott bíboros mondotta: «II. János Pál felkészült a halálra: már látja és
érinti az Urat». 

Szegényebb lett a világ egy igaz
emberrel és szegényebbek lettünk mi
magyarok is azzal a főpappal, akit egy kicsit mindig a magunkénak
éreztünk, hiszen ugyanabból a kelet-közép-európai régióból
származtunk, vér volt vérünkből és ő is a Vasfüggöny mögül jött.
Ezért szívéhez különlegesen közel álltak a magyarok. Ami
természetes: a lengyel-magyar barátság és sorsközösség sohasem volt

csak szólam, hanem mindig mély tartalommal bírt. A Kelet és Nyugat határvidékén elterülő két
katolikus ország történelme egyformán szabadságküzdelmek sorozatából állt és a két nép fiai
mindig kölcsönösen segítették egymást. Közös sorsot kell elszenvednünk a második világháború
végkifejletében és az utána következő évtizedekben is, amikor az ifjú Karol Wojtyla egyházi
pályájára lépett, vállalva annak minden kockázatát. Ez az 1920-ban a Krakkó melletti
Wadowicében született fiatalember akkor hallotta meg Krisztus hívó szavát és kötelezte el magát a
papi hivatásnak, amikor az ezer veszéllyel járt. Akár az első keresztények, titokban gyakorolta
hitét és tanulmányait a náci megszállás idején, 1942-ben kezdte egy titkos krakkói
szemináriumban, ahol a háború után végzett. 1946-ban szentelték pappá, amikor hazájában már a
kommunisták voltak az urak és az egyházi szolgálat ismét veszélyessé vált. Ígéretes pályakezdés
után, 38 éves korában már Krakkó püspöke, majd hat év múlva érseke, 1967-ben pedig már
megkapja a bíborosi kalapot.

Mondják, hogy már kezdő szeminaristaként - a katakomba-korszakban -, amikor nehéz fizikai
munkával kereste a kenyerét, kapcsolatba került a lengyel ellenállásban résztvevő magyarokkal és
figyelemmel kísérte a Magyarországon menedéket talált lengyel menekültek sorsát, akik
háborítatlan biztonságban éltek egészen az 1944-es német megszállásig. S ezt a honfitársainak
nyújtott segítséget ő soha életében nem felejtette el.

Őrzök vele kapcsolatban egy olyan emléket, amely a magyarok iránti érzéseiről szól. Még
Észak-Amerikában éltem, amikor pápasága első évében, 1979-ben a Szentatya ellátogatott
Washingtonba. A főváros népe szeretetteljes ünnepélyességgel fogadta az új pápát, akit a
repülőtérről helikopter hozott be a városba. A leszállóhelyet a Potomac partján lévő park pázsitján
jelölték ki és a tömeg már az érkezés ideje előtt órákkal ott szorongott, nehogy elmulassza az
érkezés pillanatát.

Ahogy a ragyogó kora őszi verőfényben végre leszállt a gépmadár és
a pápa fehér reverendás mosolygó alakja megjelent az ajtóban, óriási
üdvrivalgás tört ki: az emberek a túláradó örömtől sírva-nevetve,
zsebkendőikkel és zászlócskákkal integetve, kezeiket magasba emelve
a szeretetnek, a vágyakozásnak és az üdvözlésnek valami ősi, ösztönös
mozdulatával köszöntötték a vendéget. Amikor pedig a pápa lejött a
lépcsőn, hogy megcsókolja a földet, a szeretet-megnyilvánulás elsöpört minden korlátot: a tömeg
tengerként özönlötte körül a leszállóhelyet és a pápát, s a biztonsági szolgálat emberei tehetetlenek
voltak. A vendéget mindez egyáltalán nem zavarta: mosolyogva integetett mindenfelé, csoportba
verődött fiatalok felé is, akik ütemesen harsogták: «We want you, John Paul Two!» A



Közvetlen,
karizmatikus lényével

a huszadik század
utolsó negyedének

meghatározó
történelmi

személyisége volt

fogadóbizottság első soraiban virágcsokrokkal és kis zászlócskákkal a kezükben iskolás gyermekek
álltak, köztük különböző nemzetiségek fiatalságának képviselői is, lengyel, francia, orosz és még
ki tudja, milyen nációk fiai és leányai, köztük magyar apróságok is, a washingtoni magyar iskola
növendékei. A Szentatya, aki az ifjúság, a gyermekek pápája volt, lehajolt hozzájuk, hogy
megsimogassa őket és elvegye tőlük a nekiszánt virágokat. Ekkor pillantotta meg a néhány gyerek
kezében a magyar zászlót. Ott álltam a közvetlen közelben és jól láttam a jelenetet: II. János Pál
lehajolt az egyik magyarruhás kislányhoz és felemelte magához, hogy megcsókolja. A tömeg
ujjongott és nekem - nem szégyelltem - könny szökött a szemembe...

Ebben az időben hatvanadik évében járt a pápa. Javakorabeli délceg férfi volt, az ép testben ép
lélek megszemélyesítője, olyan valaki, akinek a sport hozzátartozott az életéhez. Fiatal korában
rendszeresen sportolt, de már Krakkó püspöke volt, amikor még mindig sokat túrázott, hegyet
mászott és télen síelt. Ezért volt különösen fájdalmas látni, hogy ment tönkre fizikailag későbbi
éveiben és habár a lélek erős maradt, a test esendő-gyöngének bizonyult, és csak a pápa hallatlan
akaraterejével, valamint küldetés- és hivatástudatával magyarázható, hogy az ellene 1981-ben
elkövetett merénylet után jelentkező többféle betegséggel küszködve, egyre romló testi
kondícióban még huszonnégy évig ellátta egyházfői teendőit, pedig idő előtt megtört aggastyánná
vált. Bár ezt a feltételezést soha senki nem erősítette meg, mégis elképzelhető, hogy a megölésére
szánt golyó esetleg valamiféle mérgezési folyamatot indított el a szervezetében. Aligha lehet
véletlen, hogy ez a hajdan makkegészséges, erős fizikumú sportembert tíz évvel a merénylet után
vastagbélrákkal, pár évre rá pedig vakbéllel kellett operálni, közben egyensúlyzavarok miatt négy
ízben szenvedett töréseket, krónikus gyomorproblémák gyötörték és végül a Parkinson kór
hatalmasodott el rajta. Majd légzési zavarokkal küszködött.

Nemcsak rengeteget írt - enciklikái, levelezése, beszédeinek gyűjteménye és egyéb írásai több
mint 150 kötetre rúgnak -, de fáradhatatlanul utazott is. Ráillett a «repülő pápa» elnevezés:
fontosnak tartotta, hogy a hívekkel személyesen találkozzék és száznál több külföldi missziós útján
201 országban sokmillió emberre adta főpapi áldását. (Szülőhazájában kilencszer, Magyarországon
kétszer járt: 1991-ben és 1996-ban.) Ha megtett útjainak hosszát összeadnánk, az Egyenlítő mentén
huszonhétszer érné körül a Földet.

Nem a világi dolgok felett trónoló Pontifex Maximus volt, hanem igyekezett közelkerülni az
emberekhez - főleg a szívének oly kedves fiatalokhoz -, hogy megismerhesse hétköznapi gondjaikat
és segíthessen rajtuk. Felelősséget érzett a világ népeinek sorsáért és a békéért, amellett mindig
határozottan kiállt az emberi jogokért. Nem fogta vissza magát, ha bírálni kellett valakit, de a
békesség érdekében mindenkivel kereste a megegyezést.

Az első pápa volt, aki baráti jobbot nyújtott más vallások és jószándékú embertársai felé,
akármilyen felekezethez tartoztak is. Ellátogatott zsinagógába, mecsetbe, anglikán, református és
buddhista templomba és párbeszédet kezdett a keleti ortodox egyházzal. Volt erkölcsi bátorsága a
bocsánatkéréshez mindazért a bűnért, amit az Egyház nevében régebben elkövettek. A Szent Péter
bazilika előtti óriási téren milliók tisztelegtek előtte és nem csak katolikusok, a szerdai
audienciákon pedig minden héten sok ezer zarándokkal találkozott. Az egész lényéből áradó
krisztusi szeretet kisugárzása alól senki sem tudta kivonni magát. Korunk minden jelentős
személyisége és politikai vezetője szükségesnek tartotta, hogy tiszteletét tegye a Vatikánban. Bár a
pápa a napi politikától mindig távol tartotta magát, fontos szerepet játszott a lengyelországi
kommunista kormány hatalmának megtörésében és nem kis része volt abban, hogy az egykori
szocialista tábor országaiban a rendszerváltással egyidőben bekövetkezett a lelki megújulás is. (Az
ő nevéhez fűződik a pápai állam diplomáciai kapcsolatainak rendezése Magyarországgal.)

Egyrészről haladó gondolkodású főpapként az élet minden mozzanata iránt érdeklődött és
azokról véleményt is nyilvánított, másrészről bizonyos kérdésekben konzervatív álláspontot
képviselt, amivel a modern világ erkölcsi válságából akart kiutat mutatni a híveknek. Nem volt
hajlandó megalkudni a fogamzásgátlás és az abortusz kérdésében, elítélte a homoszexualitást, és a
papi nőtlenségről is kérlelhetetlen álláspontot képviselt. Bár elődeihez képest sok tekintetben
nyitottabban gondolkozott, mégis azt vallotta, hogy vannak olyan pontok, amelyekben az
Egyháznak nem szabad engedékenységet mutatnia, mert az a gyöngeség jele lenne. És ha II. János
Pál célja az is volt, hogy az Egyházat életközelibbé tegye, engedményekkel gyöngíteni semmiképp
sem akarta.

Nagyformátumú, alapvetően humanista felfogásával és közvetlen,
karizmatikus lényével a huszadik század utolsó negyedének
meghatározó történelmi személyisége volt, akit az egyházi krónikák a
nagy pápák között fognak számontartani. Erre a negyedszázadra az ő
egyénisége nyomta rá a bélyegét. Erkölcsi nagysága példamutató lehet
századunkban is és a most felnövő generációk emlékezetében úgy fog
élni, mint a szabadság és a megbékélés pápája. 



«Nagy békességgel várom,
amikor az Úr magához szólít

az életből az életbe.»
Derűs lélekkel készült

a halálra

De ahogy nem akarom firtatni a halál okát, úgy nincs szándékomban nekrológot írni II. János
Pálról és huszonhét éven át tartó pápaságának életművét méltatni, mert megteszik azt nálam
hivatottabbak, mégis szólnom kell néhány szót az utolsó hónapokkal kapcsolatos véleményekről.
Ezek bizony nagyon eltérőek voltak. Az olasz sajtó egy része például úgy vélte, a beteg ember
lelkierejét bizonyítja nyilvánosság előtti megjelenéseivel a pápa és azt is, hogy az anyagi valóság
csak másodrendű, mások viszont éppen azt állították, hogy a Szentatya kálváriája és
szenvedéseinek látványa nem való a nyilvánosság elé. Szerintük meg kellett volna adni a
haldoklónak, hogy méltósággal mehessen át a másvilágra és nem bemutatni a haláltusáját. A
kommunikációnak határt kellett volna szabni, mert az agónia látása nem megnyugtatta az aggódó
híveket, hanem inkább felzaklatta őket. Döntse el mindenki, melyik álláspont áll hozzá közelebb. 

Amikor végleg lehunyta a szemét, titkára idézte egy
nemrégiben mondott szavait: «Nagy békességgel várom,
amikor az Úr magához szólít az életből az életbe.»  II. János
Pál megbékélt, derűs lélekkel készült a halálra s bármennyire
is fáj a veszteség, a Mindenható akaratába nekünk is bele kell
nyugodnunk. A vasárnappal kilencnapos hivatalos gyászt
tartott az Egyház és a hívek három napon át búcsúzhattak a
felravatalozott halottól. A száztizenhat bíborosból álló pápaválasztó konklávé a gyász letelte után
ült össze a Sixtusi kápolnában. (Magyar részről Erdő Péter és Paskai László bíborosok voltak
hivatalosak.) 

Utolsó Istenhozzáddal búcsúzunk a mi pápánktól: az Ég adjon Neki
végső nyugodalmat, béke poraira!

Az Olvasó írja... 

Ma, március 23-án, nagy öröm ért és ezt az örömet szeretném megköszönni.
Meglepetésszerűen a postaládámban egy magyar újság volt, az “Argentínai Magyar Hírlap”!
Egy koloniális lap legfőbb feladata ennek a közösségnek a híreiről és eseményeiről tájékoztatni

és a magyarság fenntartásáért harcolni.
Leírja a “Beköszöntőben” az új újság programját. Csak egyetérteni lehet vele. De ha nem

mindenki értene vele egyet, ha a “vonala” nem tetszene valakinek, akkor is támogatni kell. Nem
lehet mindenkinek a szájíze szerint írni, de mindenkinek meg kell értenie, hogy magyarságunk megtartásához egy
újság nélkülözhetetlen.

Csak annyit akarok hozzátenni, hogy természetesen elő fogok fizetni az újságra, majd telefonon fogok
érdeklődni. Sajnos, anyagi helyzetem nem engedi meg, hogy adományokkal is járuljak hozzá, amit szívesen
megtennék.

Addig is kívánok minden jót a lap jövőjére és a jó Isten áldását munkájukra. Azt hiszem, mindenki köszönettel
tartozik azoknak, akik ezt a nem könnyű munkát magukra vállalták.

Őszinte tisztelettel:
Erdey Zoltán (Villa Ballester) 

____________

Tisztelt Szerkesztő, kedves Zsuzsó!
Nagy örömmel lepett meg a Hírlap márciusi bemutatkozója és őszintén gratulálok mindnyájuknak, de elsősorban

alapító támogatói önzetlenségéhez, ami különösen felemelő a mindnyájunkra kiterjedő ultra-materializmus
árnyékában. Nagyon megnyugtató nemcsak hazaszeretetük, hanem gesztusuk a külföldre rekedtek iránt is, hiszen
jómagam is az vagyok. Mert nemcsak tettekkel, hanem szavakkal is továbbvihető a hazai szellem. Merem hinni és
remélem, hogy úgy helybeli, mint otthoni hírterjesztés mellett olyan anyag is kerül lapjába, ami különösképpen
tükrözi azt a fogalmat, hogy mi az igazi magyar, mik tűnnek ki leginkább tetteiben, erényeiben és mire építhető
jövője. Külföldön nagy az elismerés a magyarok iránt, de ez sajnos nem mindig nyilvánul meg magunk között.

Sok szerencsét és kitartást munkájában, és szeretettel üdvözli
Semsey Tamás (Villa Gesell)

_______________



                        †
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy

Zaha Sándorné
Szumper Mária Beatrix (Bea néni)

2005. március 8-án, 83 éves korában, hosszas
betegség után, visszaadta nemes lelkét Teremtőjének.

Gyászolják:
Zaha Sándor férje,
Sanyi, Gabi és Laci fiai,
Alexandra, Kati és Otti menyei,
Eszti, Ilo, Tamás, Paula, Diana, Ádám, Miklós és Anikó

unokái
és kiterjedt rokonsága Zomborban és Magyarországon.

A március 20-án délelőtt 11 órakor a Mindszentynumban
megtartott, magyarnyelvű szentmisét az ő lelke
üdvösségéért ajánlottuk fel.

NYUGODJÉK BÉKÉBEN!

BEA EMLÉKÉRE
Én hiszem, hogy a virágvasárnapi misén a

Zaha család és legközelebbi baráti körük minden
tagja, szomorúan de igaz hittel Beáért imádkozott.
Mi az, hogy igaz hittel? A hit csak akkor HIT, ha
legalább reméljük, hogy a halállal nem szűnik
meg az élet. A lélek tovább él Istennél. Hisszük,
hogy Bea ezentúl is velünk van. Tudom, hogy ezt
nem mindenki hiszi és bizony azoknak nagyon, de
nagyon szomorú és végleges lehet ennek a
rendkívüli asszonynak az elvesztése.

Zaha Sándorné, Mária Beatrix, Zomborban
született, bácskai volt. Hálás vagyok neki, és
büszke, hogy barátságával engem is kitüntetett. Ez
kicsit hangzatosnak tűnik, ezért inkább
egyszerűen azt mondhatom, hogy engem is
szeretett. Bea elég zárkózott természetű volt. Nem
volt benne semmi dicsvágy, hiúság. A

közszereplés és feltűnés nem érdekelte. Viszont a családjáért, gyermekeiért, unokáiért, és szűk baráti köréért
minden áldozatra egész életében készen volt. Összeszidna az “áldozat” szó hallatán. Mindent, amit tett, szívesen
tette, nem esett nehezére, amíg az egészsége és zámára, ha hozzájuk voltunk
vacsorára meghíva. Híres volt a Bea konyhája, nye püréje… Én a biztonság
kedvéért előtte már 2 napot egy kicsit koplaltam gyéniség. Hihetetlen okos és
művelt volt. A társalgást is mindig igyekeze  Nem könnyű feladat nagy
társaságban. Pontosan tudta (utánanézhettél ikor és hogyan uralkodott,
nemcsak Magyarországon, de az inkák, egyipto ar és a világirodalom minden
hírességét ismerte, vagy többet tudott róla, m el a tudásával, szerény volt
mindenben, de öntudatos. Nem lehetett azt mo
véleménye mindenben mérvadó volt. Tudom az
engem befogadott. Hálás vagyok érte, és kimon

A jó Isten legyen hozzá kegyelmes és foga

_______________________________

A koló
C

M á j u
1. Haynalné Kesserű Zsuzsánna / Kiss István / 
Lindqvist Pia / Pappné Rácz Erzsébet – 6. Kuruc
– 9. Fóthy Teréz – 10. Egey Lászlóné Zsuzsa / Lo
– 12. Grabnerné Nagyiványi Patrícia / Markán D
Adri / Szalayné Hefty Éva (MO) / Peruccané Lind
Zsuzsi – 17. Czanyóné Helga / Gröberné Vársze
Zsuzsa – 19. Székásy Miklós / Zaha Tamás – 20
Fülöp Hajnalka – 24. Kalpakian Ervin / Vass An
/ Horváth László / Kaszay Zoltán - 28. Gimenez
Katalin (Spanyol.o) / Kemény Éva / Porth Zoltánn

M
Asociación de Ca

Aráoz 1857 - 

pa
 a lába bírta. Ünnep volt mindannyink s
töpörtős pogácsája, darázsfészke, geszte
. De nem ezért volt Ö egy rendkívüli e

tt komoly és érdekes témákra terelni.
a lexikonban!), hogy melyik király m
miak, etruszkok birodalmában. A magy
int bármelyikünk. Soha nem vágott f

ndani rá, hogy “tudálékos”, de elismertük, hogy sokat tudott. Az Ö
t is, hogy neki köszönhetem, hogy az Ö nagy és zárkózott társaságuk
dhatatlanul hiányzik.
dja olyan szívesen, mint mi, akiket itthagyott. (Bonczos Zsuzsa)

_____________________________________________

nia születésnapjai
UMPLEAÑOS

s  /  M a y o
Landesz Lajosné / Vágó Gyula – 3. Szekeres Teresa (öo) – 5. Ijjasné

z László – 7. Hefty Attila / Valentinné Rédl Erzsébet – 8. Rimanóczy Béla
mniczyné P. Letti – 11. id. Fóthy Gyula / Haynal Attila / Szalontay Kati

aniela – 13. Lovrics Alexandra – 14. Haller Inés / Kiss Guido – 15. Demes
qvist Gabi / Molnár István Sándor / Ridoni María Luján (öo) / Szakváry
gi Henriette – 18. Haller György / Rugonyi Attila / Vértessy Miklósné
. Haller Zsófi / Filipánics Mihály (Cba.) – 22. Szinovszky Dezső – 23.

drás (MO) – 25. Bakosné Baba / id. Farkas György – 26. dr. Bakos István
 Omar (Zoli) / Jakab Judith / Markán Max / Vogel Inés (öo) – 29. Csaba
é / Wagner Carolina (kórus) – 30. Hersitzky Győzőné

Isten éltesse
az ünnepeltjeinket!
¡Feliz cumpleaños!

INDSZENTYNUM
tólicos Húngaros en la Argentina

(1414) Bs.As. Tel.: 4864-7570
Pte. János Honfi

almagdi@yahoo.com

http://www.iv.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1399


K ö n y v r e c e n z i ó

«Egy ember ment a hídon veres zekében» - Vajay Szabolcs, Háttér kiadó
2004.

 Az ismert történész és heraldikakutató művében a szépirodalom berkeiben
kalandozik, érdeklődést felkeltő könyvével.

 A főhős, a festő és a veres zekés hírnök névtelenek. A cselekvény helye és
ideje nincs meghatározva, csupán sejteti az olvasóval, hogy a mediterrán
térségben, a reneszánsz korban játszódik. A fentieket a regény 165 oldalán
keresztül az olvasó fantáziájára bízza. A könyv nyelvezete ízes, zamatos, a
régiség patinás újraélesztése jellemzi.

A történelemben nem jártasok részére magyarázatként van egy 22 oldalas
glosszárium a regény végén. 

 Vajay Szabolcs, aki Svájcban él, számtalan genealógiai és történelmi
regénnyel gazdagította az irodalmat.               

B. Gy.
 Írásait az Irodalom Visszavág honlapján olvashatjuk

http://www.iv.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=1399

____________________________________________________________________________

M i  t ö r t é n t ?  
Társadalmi hírek, események. 

(Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)
A rovat fényképeit Jakab Nándornak köszönjük 

Az Argentínai MAGYAR HÍRLAP egyelőre gondolkodik, hogy a fenti cím végleges-e a régi, kedves
“Hallottuk” rovat helyett. Elvégre arról van szó, hogy valami mást, “újabbat” nyújtsunk nagyra becsült
olvasóinknak.

    Ha már az “újszerűségnél” tartunk, emlékezzünk
meg az idei Március 15-i ünnepélyről a Hungária
nagytermében. Az idén március 15 keddre esett, tehát
vasárnap, március 20-án tartottuk. Itt csak az újdonságokat
említem. Az Argentin Himnusz megnyitó akkordjai után a
terem végéből kezdtük hallani a Nemzeti Dalt, és Grabner
István jött előre, bocskaiban, végig a termen szavalva,
színészi adottsággal és kiváló hanglejtéssel, egészen a
színpadig.  Majd a Hungária elnöke, Zöldi Márton, néhány
keresetlen szóval bemutatta az új nagykövetet, Józsa
Mátyást. A programot követve a Coral Hungaria énekelt
két Kodály művet: Balassi Bálint „Szép könyörgés”-ét,
majd első ízben köztünk az alkalomra különösen megfelelő

FŐLSZÓLÍTÁS!
Az ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP

az első két számával ezennel bemutatkozott.
Sajnos a magas költségek miatt a további számokat

kizárólag előfizetőknek tudjuk küldeni.
Köszönjük megértésüket!

Az ünneplő közönség egy része. 1. sor j.-b. Zöldi Márton elnök, Józsa
Mátyás nagykövet és felesége                                           FOTO TRIXI



Petőfi „A magyar Nemzet”-hez 1846 decemberében írt felrázó, parancsoló kiáltását – „Mikor ébredsz önérzetre?
Mikor? Mikor?...” A kórus fellépését, Leidemann Sylvia karnagyot nem kell ismertessem. Mindenki ismeri és
lelkesen, hálásan tapsolta. 

Alighogy az utolsó kórustag lejött a színpadról, Székásy Miklós a mikrofonhoz sietett és Leidemann Sylviával
együtt váratlan és megható ünneplésben köszöntötték és ajándékozták meg Haynalné Kesserű Zsuzsót mint a kórus
egyik alapító tagját és az ARS HUNGARICA intézmény „kieszelőjét”, eddigi pénztárosát. Méltatták a sok éven át
lelkiismeretesen végzett munkáját ezeken a tereken, és egy emlékéremmel tüntették ki, mint „Érdemes tagot”.

Ez után Haynalné Kesserű Zsuzsánna közölte velünk, hogy mi is volt az a “KAPOCS”-program. Bármennyire
igyekezett az ismertetést rövidre fogni, kicsit hosszúra sikerült mind a 10 részvevőnek beszámolója, és még így sem
vagyok teljesen tisztában azzal, hogy mi is a “Kapocs”-program jelentősége. Szerencsére ígérte, hogy az
ismertetésnek folytatása következik, vetített képekkel és filmmel (a magamfajta gyengébbek kedvéért). Az erre
vonatkozó dátumot a közeljövőben keressétek az eseménynaptárban. 

Miután mindenki levonult a színpadról következett az Argentínai MAGYAR HÍRLAP bemutatkozása. Igaz
bámulattal és őszinte csodálattal tekintettem a lap kiadó-szerkesztőjére: Haynalné
Kesserű Zsuzsánnára, erre az elegáns, ragyogó hölgyre, aki csillogó szemmel,
kipirult arccal, jelentette be ezt a rendkívül fontos lépését. Felszólította a közönséget,
hogy vegyék át az  ajándék MUTATVÁNYSZÁMOT. A nyomtatott magyar szó utáni
szomjúság, vagy a kíváncsiság volt-e? Nem
tudom… Mindenesetre pillanatok alatt mindenki
körülvette és elkapkodta a terem végén kiállított
példányokat. Jó lenne, ha az előfizetéssel is így
sietnének…

Így elérkeztünk az ünnepség fő eseményéhez.
Igen megnyerő ifjú nagykövetünk roppant
kedvesen két kis gyermekével elszavaltatta Petőfi
hazafias versét, a Csatadalt: „Trombita harsog, dob
pereg, kész a csatára a sereg. Előre!” 

Utána maga is röviden és velősen bemutatkozott. Ecsetelte a Március 15-i
ünnepnek a jelentőségét és nevezetes eseményeinek sorát. 

b.-j.: Benkö Teri, Haller Inés, Fóthy Zsuzsi, Beisné Mocsáry Anni, Szilvássyné Makkos Erzsi, Benedekné Micsinay Marika, Grabner
Pisti, Haynalné Kesserű Zsuzsó, Zólyomi Kati és Leidemann Sylvia                                                                                 FOTO JAKAB

Coral Hungaria   FOTO JAKAB
Székásy Miklós és Leidemann Sylvia

FOTO JAKAB

Józsa Mátyás nagykövet és két gyermeke FOTO JAKAB

Haynalné Kesserű Zsuzsánna
FOTO JAKAB



Végezetül: Remélem, elolvasta mindenki a Magyar Hírlap Mutatványszámát ami tulajdonképpen összefoglalója a
2004-ben történteknek. Én bevallom, megijedtem, amikor végre ki tudtam nyitni. “Uram fia! Mikor tudom én ezt
mind elolvasni?” Hosszúnak és sűrűnek tűnt első pillantásra: Talán spórolni kell a papírral, mert olyan drága, azért
írják így tele a lapokat? Aztán vettem egy nagy lélegzetet és elolvastam a BEKÖSZÖNTŐT, a Zsuzsó bevezető
cikkét.  REMEK! Teljesen meghódított. Egyszerre mindent remeknek találtam az újságban. Az újság célkitűzései,
programja, elgondolása, figyelmeztetése, elvárásai mind-mind reálisak, optimisták, bizakodóak. Magában a
Mutatványszámban is látszik, hogy milyen körültekintéssel, mennyi fáradsággal és igyekezettel írta meg és foglalta
össze a mondanivalókat. Nekem és nektek, kedves olvasók segítenünk kell ezt a rendkívüli igyekezetet. A jókedvű
adakozót szereti és megáldja az Isten. A jóindulatú, konstruktív kritikát vagy kérdést (remélem) szintén elfogadja a
szerkesztő. Egyre azonban én kérlek, azaz figyelmeztetlek benneteket egy régi mondással: Egy “ismeretlenről” vagy
JÓT, vagy SEMMIT. Kezdetben csak: Jót, és - ha lehet – Segítséget!

Virágvasárnap
Aznap, március 20-án 11 órára hívott össze bennünket a Mindszentynum vezetősége körmenettel ünnepelt,

virágvasárnapi és Zaha Sándorné, Bea lelkiüdvéért felajánlott emlékmisére. A kombináció meglepett. 
Virágvasárnap „örömünnep” én viszont egy

„gyászmisére”, emlékmisére készültem, arra volt hangolva,
beállítva a lelkem. 

Bea nekem – és, gondolom, a hozzátartozóinak - túl közel
állt ahhoz, hogy az imádságomat, kapcsolatomat Istennel,
meg tudjam osztani, két ilyen rendkívüli ünnepen. A
Szentlélek, Finta Lajos misszionárius lelkészen keresztül,
megoldotta minden kétségemet. Hiszem, hogy a szentlélek
sugallotta, mert olyan csodálatosan emlékezett meg Krisztus
jeruzsálemi diadalmas bevonulásáról, hívott bennünket, hogy
tegyünk vallást hitünkről és vegyünk részt a körmeneten,
mint egyfajta „bizonyságtétel”, hogy én, a protestáns, is
lelkesen követtem minden szavát és részt vettem a
körmeneten, mint minden jelenlévő, felekezeti különbség
nélkül. Áhítattal imádkozott és emlékezett meg mindannyink

nevében Beatrix testvérünkről. Érezni lehetett az egész misén Krisztus jelenlétét. Éreztem, hogy hozzám is szól,
engem is hív.

Mise után sokan részt vettek Paál Magdi a kitűnő ebédjén. Csodálatos vitalitás van ebben a Magdiban. Nagy
öröm volt hallani Fóthy István beszédét és köszöntőjét. Ezért külön hálát kell adjunk Istennek. Felépülése igazi
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minőségében mennyire tév yek fontosságát é unkciójának betöltését azáltal,
hogy nem ment el személ  képviselőjeként a ésére, akinek mint argentinok
adósai vagyunk. Még azok  keresik és félik  nem keresztények, tisztelegni
kívántak a nagy BÉKEPÁP lem, hogy lélekbe ott voltunk.
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Dr. Orbán László
Arroyo 897 - (1007) Capital

Tel.: 4327-0726
laszloorban@yahoo.com



Valeria De Pataky
Lic. en Psicología

(UBA)
Jóvenes y adultos

Consultorio
4787-1793

155-046-5214

Műszaki fordítások
a magyar, német és spanyol
nyelvterületeken.  Hites fordí-
tások külön kérelemre.

Ing. Keve László
14 de Julio 1485, 5° B -

(1427) Buenos Aires
Tel. 4553-7044

Gran Buenos Aires
területén kérje pénz-

beszedőnk látogatását!
Alejandra Argüello

4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

- A megjelent írások nem
fejezik ki szükségszerűen a
szerkesztő véleményét, és
azokért minden esetben
szerzőik felelősek.
- Kéziratokat, fényképeket
nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza.
Javítás jogát fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt,
kijavított, és e-mailen be-
küldött írások a közlésnél
előnyben részesülnek.
- Hirdetéseket csak a
hirdetési díj befizetése után
közlünk.

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata

Kiadó-szerkesztő:
Haynalné Kesserű Zsuzsánna haynal@fibertel.com.ar

Rovatvezetők Bonczos Zsuzsa, Zólyomi Kati
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné, Graul Trixi

Luis Monteverde 3132 -  (1636) Olivos - Buenos Aires
Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242  amagyarhirlap@yahoo.com

http://epa.oszk.hu/amh

Argentínai előfizetők: 1 évre 90 peso
csekkel: Susana K. de Haynal NO A LA ORDEN
bankátutalás: LC3980002-CBU0070335030004004456310
(Bco.Galicia) vagy postautalvánnyal (giro postal) címünkre:
Susana E.F.I. Kesserű L.C. 3980002 - Suc.B-0024 San Isidro
 (nyugtázás végett kérjük a befizetést telefonon v. e-mailen jelezni)
Külföldi előfizetők: tengerentúlra:  évi  70 USD
                                       Dél-amerikai ország  50 USD
USD csekkel: Edith Haynal  500 East 77th St. # 2022

New York, N.Y. 10162, U.S.A.
Csekkel más valutában irodánkba:  Susana K. de Haynal névre

Anyag és hírek
beküldésére

következő  lapzárta:
MÁJUS 12

A Magyar Köztársaság

nagykövetsége és konzulátusa
adatai:

Embajada de la
República de Hungría

11 de Septiembre 839,
(1426) Buenos Aires

Atención al público en el Consulado:
días martes y jueves, de 10 a 13 hs.

Teléfono 4778-3130
Hasta el mes de mayo de 2005, la
gestión consular está a cargo del
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I N T É Z M É N Y E I N K
N U E S T R A S  I N S T I T U C I O N E S

AMISZ - Federación de Entidades Húngaras de la República Argentina (FEHRA) Capitán Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel.
4551-4903. Presidente: Ing. Esteban Takács ESTEBANTAKACS@aol.com. Vicepresidenta: Sra. Catalina von Hefty cvhefty@yahoo.com.ar - Tel. 4503-3736 –
Secretario ejecutivo: Ing. Nicolás Vattay NVATTAY@aol.com - Tel. 4715-2351.
Agrupación de guías húngaras N° 39 Magyarok Nagyasszonya. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4864-7570. Jefa de Agrupación:
Cynthia Szeley cynthipupi@yahoo.com.ar o szeleylp@sinectis.com.ar
Tels. 4738-3183 / 155-527-8340 - Reuniones: Sábados de 14 a 17 hs.
Agrupación de scouts húngaros N° 18 Bartók Béla. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4795-9955. Jefe de Agrupación: Martín Kerekes
kerekesmartin@yahoo.com.ar - Tel. 155-116-3863 - Reuniones: Sábados de 14 a 17 hs.
Ars Hungarica, Asociación Civil de Música y Cultura. Cuba 2445, (1428) Buenos Aires. Tel. 4788-8889. Presidente: Nicolás Székásy
szekasym@xlnet.com.ar www.arshungarica.com.ar
Asociación Cultural EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel.
4794-4986. Presidente: Alejandro Zaha azaha@arnet.com.ar
Asociación Húngara de Beneficencia – Hogar de Ancianos San Esteban. Pacífico Rodríguez 6258 (ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4729-
8092. Presidente: László Molnár. Administradora General: Sra. Eva de Morán. Secretaria General: Sra. Isabel V. Rácz. -  hogarhungaro@hotmail.com
Asociación Húngara de Bariloche – Rolando 250, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994.  Presidenta: Mónica Retezár
moka_retezar@yahoo.com.ar
Asociación Literaria y Cultural Húngara. Moreno 1666, (1636) Olivos (Bs.As.) Tel. 4799-5044 / 6141. Referentes Arq. Erzsébet Redl, Tel. 4783-6462,
y Dra. Zsófia Terek jakabterek@ciudad.com.ar
Biblioteca Húngara – Círculo Hungária de Amigos del libro, biblioteca circulante y archivos - HKK - Hungária Könyvbarátok Köre,
kölcsönkönyv- és levéltár. Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 4799-8437  Atención al público cada viernes 19-21 hs. Referente: Susana
K. de Haynal  haynal@fibertel.com.ar  Tel. 4723-3655.
Cámara Argentino - Húngara de Comercio e Industria. Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 1035 Buenos Aires. - Presidente: Ervin Kalpakian.
Vicepresidente: Imre de Gosztonyi. Secretario Ejecutivo: Jorge Bobrik Tel./Fax (54-11) 4326-5107 info@camara-hungara.com.ar
Círculo de San Esteban. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4783-6462. Presidenta: Dra. Zsófia Terek jakabterek@ciudad.com.ar 
Círculo Húngaro de la Provincia de Córdoba. Recta Martinoli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba. Presidenta: Lily Filipánics. Tel. (0351) 481-
8531 sangelini@arnet.com.ar ; filipanicsliliana@hotmail.com  Vicepresidente: Gábor Bánáti (03543) 488778 danabanati@hotmail.com  Tesorero: Miguel
Filipánics  filipanicsmiguel@hotmail.com  
Círculo Juvenil Zrínyi - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As.Tel. 4715-2599. Directora: Ana Mocsáry de Beis
beisfami@yahoo.com.ar - Dictado de clases: Sábados de 10 a 13 hs.
Club Hungária, Asociación Húngara en la Argentina. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144. Presidente: Martín Zöldi
mzoldi@dls-argentina.com.ar - Reuniones de la Comisión Directiva: Días miércoles 21 a 22.30 hs.
Secretaría: Martes a viernes 19.30 a 22 hs. Sábado 18 a 22 hs. Domingo 12.30 a 16 hs. Sr. Guszti.   Restaurante: Abierto todos los días, excepto lunes.
Reservas al 4799-8437 / 4711-0144 Sr. Omar.  Esgrima: Horarios: Miércoles de 18.30 a 20.30 hs. y sábados de 15 a 19 hs. Actividad para ambos sexos, a
partir de los 8 años. Información: Henriette Várszegi 4461-3992 henriette@arqa.com 
Colegio María Ward. Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052. Referentes: Madres Catalina, Cornelia y María.
Colegio San Ladislao. M. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141. Directora: Arq. Erzsébet Redl  sladislao@ciudad.com.ar
Comunidad de Camaradería de los ex Combatientes Húngaros en la Argentina – MHBK. Presidente vitéz Lóránt Ferenczy. Tel. 4743-3879.
Reunión cada 3er sábado del mes 17 hs. en el Círculo de San Esteban.
Coral Hungaria. Cuba 2445, (1428) Buenos Aires. Directora: Sylvia Leidemann sylvialeidemann@fibertel.com.ar  Tel. y Fax  4785-6388 - Ensayos: viernes
21 hs. (consultar por otros horarios).
Coro Húngaro de Valentín Alsina. Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674. Presidente: Pál Szénási.
Distrito Argentina de la Asociación de Scouts Húngaros in exteris. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4792-9819. Jefe de Distrito: Matías
Lomniczy -  mlomnic@arnet.com.ar
Iglesia Evangélica Luterana Unida - Congregación «La Cruz de Cristo». Amenábar 1767 - (C1426AKG), Buenos Aires. Rvdo. César B. Gogorza,
pastor  - Presidenta del Consejo Directivo: Catalina von Hefty. Tel/Fax 4503-3736 cvhefty@yahoo.com.ar - Magyar evangélikus Istentisztelet: Minden hó 3-
ik vasárnapján 11 órakor. Szolgál Nt. Demes András. 
Kárpát - Forgószél - Folklore Húngaro de Cámara. - Buenos Aires-i magyar néptánc mozgalom: Magyar Népi Táncszínház, élő zenével. Rawson
3597, (1636) La Lucila, (Bs. As.) Tel. 4794-6521. Catalina Zólyomi zolyomikati@hotmail.com    http://ar.geocities.com/karpatforgoszel/ - "Kolomp"
művészegyüttes (felnőttek számára) minden szombaton 17 órakor a Hungáriában.  Para adultos los sábados 17 hs. Hungária.  zolyomikati@hotmail.com
http://ar.geocities.com/karpatforgoszel/
Magyar Református Egyház - Iglesia Reformada Húngara. Cptn. Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903.   Lelkész: Tóth L.
Kristóf. Tel. 4551-4903 Celular 15-5746-6505 kristot@axelero.hu - Főgondnok: Pataky László Tel. 4798-5207 depataky@argentina.com. Beosztott lelkész:
Tóthné Bede Krisztina. Istentisztelet: vasárnap és vallásos ünnepnapokon 10 órakor.   Istentisztelet a Szent István Otthonban: minden páros szerdán 11
órakor.  Bibliaóra: márciustól decemberig minden hó 1. szerdáján 16 órakor. Culto conjunto castellano/húngaro: 3° domingo de cada mes, 10 hs. (con Rev.
Gabriel Miraz).
Magyar színtársulat: Álomgyár. Minden szombaton 19.30-kor a Hungáriában.  
Catalina Zólyomi zolyomikati@hotmail.com   
Mindszentynum - Asociación de los Católicos Húngaros en la Argentina. Aráoz 1857, (1414) Capital Federal.  Tel. 4864-7570. Presidente: János
Honfi mindszentynum@hotmail.com - Caja de ahorros del Banco Río n° 031-0319767 / 7 a nombre de la “Asociación Húngara Católica”. Restaurante: Tel.
4864-7570 y 4863-2635. 
Orden de los Caballeros Vitéz. Vitézi Rend. Cptn. Gral. para Sudamérica: vitéz Miklós Vattay, N° Señora de Luján 1001, (B1608ANI) Troncos del Talar,
Bs. As. Tel/Fax (5411) 4715-2351 NVATTAY@aol.com
Regös - Conjunto folklórico húngaro. regosargentina@hotmail.com Prácticas: miércoles, viernes y sábados. Director artístico: Edi Bonapartian -
edibon1@yahoo.com  4799-4740,  (15) 4033-3333; Informes Miki Kerekes, Tel. 4837-0161, .(15) 5701-8605
Sociedad Húngara de Wilde. Víctor Hugo 58, (1875) Wilde, Bs.As. Tel. 4252-0390. Presidente: Dezső Heckmann. amjlmi@yahoo.com.ar

Atención: Les solicitamos a los respectivos responsables que nos informen de las novedades, cambios, errores u omisiones,

o de alguna actividad especial. Cualquier corrección debe llegar a esta Redacción lo antes posible. Gracias.

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A.
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Hungária Fiatalok oldala
(Rovatvezető: Zólyomi Kati)

____________________________________________________________________________

Az a tény, hogy ismét, és teljes lendülettel, beindult Buenos Aires-ben a hagyományos MAGYAR HÍRLAP,
egymagában nagy hír! Azonban a mai viszontagságokat és közösségünk körülményeit tekintetbe véve, a lapban nem
hiányozhat egy ugyancsak minden havi IFJÚSÁGI ROVAT.

A jövő: megmaradást jelent. A tervek friss lelkesedést ébresztenek. Ha szükségleteinkre gondolunk,
kétségtelenül a fiatalság mozgató erejére, hullámzó hangulatváltozására is kell építenünk.

Ez korántsem minden esetben hátrány! De az a valóság, hogy ha nem vigyázunk erre a bohó kincsre, oda a
közösség minden túlélési reménye!

Ez az esztendő, a kétezres évek első évtizede felénél, már így jelentkezett bennem, csak ilyen üzenettel
„rokonkodok”: NINCS VISSZAÚT, mert a jövő elkezdődött.

A mi jövőnk, a magyaroké, ilyen istenáldotta élményekből táplálkozik: a lelkiismeretes (magyar a magyarral)
ismerkedésekből, a földrajzi határok áthidalásából, az anyagi akadályok megoldásából, az értékes tervek egymás
utáni megvalósításából, a közös célkitűzések betartásából, a kapcsolatok öntudatos táplálásából.

Ilyen “kis” munka következik számunkra mostantól; mert már “minden” elkezdődött, bebizonyosodott, és már
szükségessé vált. Vagy teszünk-élünk, vagy egyszerűen — kihalunk.

Választani lehet. Talán még tévedni is, de mindenesetre: gondolkozni, és következetesen “haladni” kell.
Irány: a “MAGYAR JÖVŐ”, itt, és mindenhol máshol a világon. 
Ez a szerény rovat, reméljük kitartással, az argentínai magyar fiatalság életét s munkáját akarja megmutatni, s

míg ezt teszi, az idő elteltével talán megoldásokat is felfedezhet. 
A már köztudatban lévő kárpát-medencei utat követően (lásd alább), más színű, de gyakorlatilag szenzációs,

rendkívüli események előtt állunk. Íme csak egy rövid felsorolás: Dél-amerikai Jubi tábor, vadonatúj színdarab,
Dél-amerikai magyar néptánctalálkozó 

Buenos Aires-ben… és mindez csak a következő másfél év alatt…
Szeretettel köszöntök mindenkit az első rovatunk megjelenése alkalmából!

Zólyomi Kati
____________________________________________________________________________

“KÁRPÁT-MEDENCÉNK A MAGASBÓL, 2005-BEN”
Buenos Aires-i magyarok útja az Óhazába 2005. január 31 – március 4

(1. rész)

Egy 37 személyből álló megmozdulásról lesz itt szó, amely teljesen előzménymentes. Február, a rideg, dúsan
hólepte hónap, hirtelen, szószerint argentin meleggel töltődött meg. Lényegében, a KAPOCS-programban résztvevő
10-es csoport élményeiről, de, rövidebben, a REGÖS együttesről, a
ZIK ösztöndíjasokról is szándékszom írni. (emlékeztetjük az Olvasót,
hogy a KAPOCS-ban részt vettek: Beisné Mocsáry Anni, Benkő Teri,
Benedekné Micsinay Mária, Fóthy Zsuzsi, Grabner István, Haller
Ines, Haynalné Kesserű Zsuzsó, Leidemann Sylvia, Szilvássyné
Makkos Erzsi és Zólyomi Kati).

Nem az események akkurátus, egymás utáni felsorolását indítom
el… hanem helyzeteket mondok el, amilyen részletesen csak tudom,
hogy még véletlenül se felejtődjenek el. 

Nem krónikásként fogalmaztam-értelmeztem, az események nem
könnyen követhető ritmusa mellett, egy egész hosszú hónap érzéseit,
hanem figyeltem az arc-kifejezéseket, számolgattam a gyakran FOTO ZÓKA



Mert ez és ilyen kell ma és
mostantól kezdve

folyamatosan, hogy a szüleink
földje, a külhon és a távolabb
eső diaszpóra találkozzanak,

ismerkedjenek, eszmét
cseréljenek és együtt,

türelemmel, egy új magyar
valóságot építhessenek.

kifakadó könnyeket, és közben igyekeztem ésszel is követni a tapasztalt
felméréseket. Valóban“emléktáplálót” írni ültem le, késő esténként, ill. a
hajnal csendjében, a számítóm elé.

A Budai
várban a
Szentháromság
téren, a Mátyás
templom mellett,
szemben a Hilton
hotellel emelkedő
KULTURINNOV szállodában, a szobám ablakából az
éjszakák csillagos égboltját néztem, de legtöbbször a
hófehér pelyhek hullását, és próbálkoztam a
“mesenaplót” úgy megírni, hogy, még ha talán a precíz
adatok itt-ott hiányoznának is, de a csoportunk szíve ne
maradjon ki belőle! 

Azt akartam elmesélni, ami megrendítette a
lelkünket, és ilyen meggyőződéssel világítottam meg az
utunkon történteket… Mert ez és ilyen kell ma és

mostantól kezdve folyamatosan, hogy a szüleink földje, a külhon és a távolabb eső diaszpóra találkozzanak,
ismerkedjenek, eszmét cseréljenek és együtt, türelemmel, egy új magyar valóságot építhessenek. Hogy a jövő való
legyen, érett, korszerű, de leginkább “magyar”. Hogy a remény fénye létezzen, s a mosoly visszakerüljön
valamikor, minden magyar ajkára!

——
Az a csodás másodperc, amikor a gépünk kerekei megérintették a Ferihegyi reptér pályáját! Akkor - és ez a

pillanat sok-sok évig élni fog bennem - széjjelnéztem… ott láttam
magam körül a sok ismerős barátot, a kolóniánk “válogatottját” majdnem
“en plein”… tapinthatónak tűnt a hangulat a repülőgépben (legalábbis a
mi csoportunk osztályán). Hol ricsaj és örömhangok, hol leírhatatlan
csend lepte meg (akkorra már könnybe lábadt szemeimmel néztem
magam elé én is) a körülöttünk ülő s csodálkozó “normál” utasokat… 

Budapesten reális, komoly téli hideg fogadott minket. És kedves,
ismerős arcok. Már Ferihegyen vártak ránk a szeretett emberek (Szőnyi
Feri és Siske, Asbóth “Bundi”, Bárány Atya, Makovinyi Tibi, Honfi
Csiki…). Majd, már a szállodában, ismeretlen kedves szemek, egy finom

pohár bor, és a minden
kezdetnek szinte “kezelhetetlen” izgatottsága.  

Az első napok (akárhol) rendszerint furcsák szoktak lenni. Ez
esetben nem… mert semmi sem volt idegen, mert feltaláltuk
magunkat azonnal, mert - (egy kivétellel - már mindnyájan jártunk
Magyarországon, többször is, mert lüktetett bennünk “egy” vágy,
“egy” elképzelés, “egy” nyelv, és nem utolsó sorban, “egy”
hovatartozás mély érzése is!

Az első megrázó fogalommal pedig akkor találkoztunk, amikor
úgy fogadtak minket a tanfolyam első előadása előtt, mint akik
“OTTHONRÓL HAZAJÖTTEK”. E mondatocska elhangzása után,
bizony volt min gondolkozni, s ki a maga módjára, elmélyülni. Én
csak annyit mondhatok, hogy valami már akkor megrázkódott

bennem, és azóta más lelkülettel fogom fel a szétszórt magyar sorsomat is… 
Az első élmények, gondolom, nem véletlenül, hanem kulcsként jelentkeztek előttünk. Egyelőre csak háromról

számolnék be, amennyire megengedi különös felfogásom:
Egy néptánc előadásról, egy színdarabról, egy sétáról…

1)  Előadás: 

A Buenos Aires-i REGÖS Néptáncegyüttes első magyarországi fellépése. Helyszín: a Balassi Bálint Kollégium
színházterme. Saját drága tapasztalatomból tudom, milyen átszellemüléssel, izgalommal és végtelen örömmel jár
együtt egy ilyen fellépés. Hála a Jóistennek, része lehettem, ebben az esetben nem, mint néptáncos, de mint a
bemondó. A nézőtérből (telt ház volt) nemcsak útitársaim mosolyogtak vissza rám, hanem körülöttük ott láttam a
“visszidáló” argentinok meghatódott arcait is. Ilyenben még soha nem volt részem. Nem is tudom kifejezni

FOTO ZÓKA

Érkezésünk Budapestre, a Ferihegy reptéren
FOTO K.MARCI

A szállodába érkezés!  FOTO ZÓKA



szavakkal pontosan azt, amit éreztem… a táncosaink megjelenése és előadása remek volt. Erről írnak ők maguk, én
pedig többek közt ezeket mondhattam el az előttünk ülő, sok-sok magyarnak: 

Drága Anyaországunk, Magyarország!
2005-ben, szeretett magyar néptáncegyüttesünk, az

Argentínában született REGÖS-csoport, 50. évét éli. 
A mi Magyarországunk messze van innen, s a sok ezer

kilométer távból hozzuk ide hozzátok magyar szívünk mélyéből a
meleg üzenetet, a rokonságot, a közös országunk soha el nem
múló hangját: a táncot, a színeket, az örökségünk titkát: Azt,
amire mi is annyira vigyázunk, a tüzet, amelynek lángja soha
nem szabad kialudjon…

Minden argentin magyar nevében hadd fejezzük ki
mérhetetlen boldogságunkat! Hatalmas esemény csúcsán állunk
most előttetek!

Ünnep?: vidámság! Vidámság?: öröm! Öröm?: tánc és mozgás!  Hisz „aki nem lejt táncot, nem tudja azt, ami
van”… 

Együttesünk, fejlődése folytán, az összes elképzelhető folyamatot megismerte már…
A magyarországi mesterek oktatását, tánc és zene-

együttesek látogatását, a szakos-kutató munkát, eredeti
viseletek titkai megfejtését, kapcsolatot tart a világon
(eddig főleg Dél-Amerikán belül) működő magas
színvonalú amatőrcsoportokkal, hatalmas néptánc
rendezvényeket s táncszimpóziumokat szervezett, mint a
már szakkörökben világhírű Dél-Amerikai Magyar
Néptánctalálkozót, amelynek indítványozója volt 1986-
ban. 

Az 5 évtized alatt az együttes mindössze kétszer
jöhetett át Magyarországra… Az első alkalomkor, 1996-
ban, az argentin Tigre tájához hihetetlenül hasonló
Bogyiszlóban is járt. Az akkor átvett és szakosan
megtanult hagyományokból, a Sárköz szívéből is született
táncanyag:

A Buenos Aires-i Regös táncegyüttest, szórványságában, élniakarásával s megmaradását biztosító öntudatával,
nemcsak a színpadon bemutatott, az eredethez hű táncmozgása tette nevezetessé, hanem a magyar nyelvterületek
gyönyörű népviseletei használata, amelyek mind saját tervezésű s készítésű ruhadarabok; másrészt, már több mint
25 éve, csak saját koreográfiáival, műsorszámaival lép fel. 

Több mint valószínű, hogy egyelőre csak mi érezzük ittlétünk szavakkal elmagyarázhatatlan fontosságát… Csak
mi értjük, hogy számunkra ez az élmény mennyire egyedülálló! Csak szívvel felfogható! De mosolyunkat minden
bizonnyal értitek. Értitek táncunkat, és magyar szívdobogásunk a tietek is! Ugyanaz a nyelv fakad belőletek, mint
belőlünk.
     Értitek mostantól azt, hogy 14.000 kilométer egy űr… de sem egy ég, sem egy irgalmatlan tenger nem választhat
már széjjel minket!

Ha csak ezt felfogjuk, a mai magyar egység egyik titka mostantól kezdve már nem titok, hanem isteni ajándék, és
modern valóság!

Amikor jöttünk, hoztuk magunkkal a Dél Keresztjének csillagfényét, hogy az idők végéig, melegen, játszóan,
világítson a Göncölszekér mellől minden magyarra! Különös, bátor, méltó, újra s újra feltámadó sorsunkat éljük,
mi, magyarok. Mindenfelé vagyunk, szétszórva… de a Jó Istenünk szent akaratából, mindig egymásra találunk!
Legyen ez a pillanatnyi búcsúnk, legalább is addig, míg ismét találkozunk!

Jövőre, mire Csoportunk betöltötte az 50. életévét,már harmadszor kerül rá a sor: Buenos Airesben lesz
megtartva a nyolcadik találkozó! Talán közületek valamennyien átmerészelnek jönni akkor hozzánk, hogy ismét
együtt “ünnepeljünk”!... Erről - és ezt tudjuk - majd gondoskodik a szeretett Istenünk!

2) Színdarab: 
“Ember az országút szélén” (Wass Albert könyve alapján átdolgozta-rendezte: Csabai János). Helyszín:

Kulturinnov szálloda díszterme, “A hagyaték őrzői” Művészeti Alapítvány szervezésében.
Nézők: a KAPOCS szervezőin, előadóin, a Regösökön, és tizünkön kívül számos közönség zsúfolásig töltötte

meg a termet… Objektív észrevételeim mellett (remek díszlet, még remekebb zenei kíséret, szenzációs színészek, s
különösen jó, eredeti átdolgozása Wass szövegének, váltakozva a mai magyar gondokkal) – tűnődöm: 

Néha, mint most, én is olyan vagyok, mint az út szélén álló, töprengő, gondolkozó ember… de még nem
szakítottam le az utolsó sárga virágot, még nem döntöttem, még elmélázhatok azon, mit tegyek, még van időm, és

Zólyomi Kati a Balassi Bálint Intézet színháztermében
bemutatja a Regös táncegyüttest                     FOTO ZÓKA

Regösök fellépése a Balassi Bálint Intézetben                  FOTO ZÓKA



Egyetlen egy tényben
vagyok biztos: hogy

magyarnak születtem

Mi, magyarok, erre lettünk teremtve:
hogy életünk végéig megbecsüljük

vérünket, múltunkat,
szerencsétlenségünket,

feltámadásunkat, botladozásunkat,
tanácstalanságunkat,

de azt a belénk gyökerezett öntudatot,
túlélési kapacitást is, amely ilyen

egyedülálló néphez rokonít

ami a legbátorítóbb, van kiút és remény. Csupán nyomja hátamat a megpakolt batyum, szédíti elméletemet a
szombat déli harangszó.

És míg morzsolgatom nehezen a gondolatokat, csak egyetlen egy tényben vagyok
biztos: hogy magyarnak születtem. Habár tudom, hogy a sors azért valamennyiben meg
lett írva számomra is, az eddig átéltek döntenek felettem, mintha magától mozogna-
firkálna a tinta, amellyel életem minden pillanata előre eldöntődik.

Lehet, hogy arra lettem szánva, hogy örökségem csomagját mostantól így kell cipeljem: ezerszer is, egymás
után, otthonról hazajönnöm, s itthonról hazamennem kell. S ahogy hozom-viszem, s visszahozom a felszedett
táplálékot, szép lassan fel-feltöltöm a magyar felebarátaim száműzetett sorstarisznyáját.

Most azonban, hogy pontosan hogy történhetett ez velem, hogy egyik pillanatról a másikra, a sok, néha ignorált,
néha félreértett jelek könyvét hirtelen megértettem s felfogtam, azt előreláthatóan sosem fogom megtudni.

Mert csak azt ismerjük mindnyájan, hogy Isten keze hordozza életünket, s mikor valahányszor azt érezzük
eleresztett minket, nem így van: akkor éppen ölbevesz, és úgy visz minket tovább… 

***
… Magyarország újabb, szellemi feldarabolása… Szomorúan részben, de a megértés mosolyával, hallom az

otthoni (anyaországi) kortársaim, kollegáim kétségbeesettségét. Azt mondják: “veszve a magyar”, “beteg a magyar
nép”, a “besúgók még mindig köztünk vannak”, “nincs már
hazafiság”… s míg ők boncolgatják a reménykereső mámorban a
megoldást, az “ellenállást”, magamban próbálgatom megnyugtatni
fáradt lelküket.

Hogy, s mennyi idő kellene ahhoz, hogy megértsék: nincsenek
egyedül! Hogy a ma már szinte csak “nyelvi senkiföldjén” túl, ott
vagyunk mi, a “másik” magyarok, azok, akikben sosem rejtőzött
félelem, akikben a haza nap mint nap él, ordít és lobog, akik a
könyörtelen távolság dacára itt vagyunk velük milliószor is
gondolatban.  Hogyan hitessem el velük, hogy a magyar gondolatnak
önálló s végtelen energiája van. Hogy bizonyára létezik a “miértje”

mindennek, hogy nem véletlen, hogy én, aki annyira szeretem őket, mert egy ágból sarjadtunk, mégis olyan messze
szegődtem?

Nincs az a könyv, nincs az a bölcs remekmű, amely ezt elmagyarázná. De mi, magyarok, erre lettünk teremtve:
hogy életünk végéig megbecsüljük vérünket, múltunkat, szerencsétlenségünket, feltámadásunkat, botladozásunkat,
tanácstalanságunkat, de azt a belénk gyökerezett öntudatot, túlélési kapacitást is, amely ilyen egyedülálló néphez
rokonít. A most annyira emlegetett “lelki felosztódás” ne vigye a magyart a keserűség bénító kertjébe, hanem
legyen lecke, katedra, türelem-oázis!

Olyanokra is gondolok ilyenkor, míg ezeket írom (és megengedem magamnak ezt a naivitást), hogy talán
nemsokára én is, százan is belőlünk, sok ezren is belőlünk, magyar állampolgárként már, annak ellenére, hogy
életünk a földgömb legszétszórtabb vidékein telik el, hatalmas “igeneket” szavazhatunk, vagy máskor könyörtelen
“nemeket”, és ily módon talán dokumentummá változik az irántatok, óhazai magyarok iránt érzett vágyódó
szeretetünk…

… a darab végére érve, s utána, ilyen gondolatok születtek bennem – de ebben nem voltam egyedül, ahogy az
emberek szemébe tekintve észrevehettem!

3) Séta a vár utcáin
Korán reggel, tízen, ahány ember annyi korosztály, annyi jókedv, mégtöbb argentin meleg légkör, a nyirkos,

csúszkáló jeges ókori kőjárdákon…
Két óra történelem, ugyanannyi kilátás, magyarázat, hozzászólás,

fényképezés, vidámság és valóság: itthon, a történelmi budai vár
szívében!  A Buenos-i magyarok most rádöbbennek arra (és ez csak a
kezdet volt), hogy nem “szórványodva”, hanem csoportban áttekintik
azt, amit ismernek, tanítanak és a távolságból mégis annyira
magukénak éreztek mindenkortól. Rádöbbenünk: Istenünk, ez tényleg
igaz? Nem csak egy gyönyörű álom, amely után felébredünk? Nem!
Hazajöttünk, együtt…

 (folytatása következik).
___________________________________________________________________
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LELKI   SARKOCSKA

A levegő létét olyan sokszor
természetesnek vesszük, nem is
figyelünk rá, de használjuk, támasz-
kodunk rá. Hiányozni akkor kezd,
amikor nincs: például egy füstös utcán
haladva, vagy netán a víz alatt, palack
nélkül. 

De nem csak a levegővel vagyunk
így. Olyan dolgokat is magától
értetődőnek vélünk, mint a fiatalság,
az egészség, az élet, a szépség – ha
van, és csak akkor döbbenünk rá
fontosságukra, amikor már nincsenek.
Ezek nem maguktól léteznek, hanem

Valakitől származnak. De ilyen a
barátság, a szerelem, a hűség is. De jó
lenne, ha mindig meg tudnánk becsülni
már akkor, amikor van. Ha nem csak
akkor siránkoznánk, amikor már
elveszítettük. Érdemes egy kicsit
körülnézned, hogy mi az, amit már észre
sem veszel, annyira természetesen van,
és megbecsülnöd, sőt megköszönnöd
annak, Akitől származik. Biztos vagyok
benne, hogy képes vagy rá.

Szeretettel: Kristóf

___________________________

(A következőkben közlünk kivonatosan egy cikket
Daczó Dénes tollából, amely a romániai Magyar

Szóban jelent meg (www.hhrf.org/rmsz).

Argentínai magyarok Csíkban
Tizennégyezer kilométerről érkeztek vendégek az elmúlt

napokban, magyarországi látogatás után, Erdélybe. A Regös
Néptáncegyüttes tagjai az erdélyi magyar kultúrával,
hagyományokkal ismerkednek, miután távoli otthonukban sikerült
megőrizniük nyelvüket, kultúrájukat. Az argentínai magyar
közösségről, az utazás élményeiről Bonapartianné Graul Beatrix-szel
és fiával, Bonapartian Eduárddal, a Regös Néptáncegyüttes
vezetőjével beszélgettünk. Az argentínai magyarok éppen a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes vendégei voltak. Együtt próbált,
táncolt a két csapat. 

Beatrix: – Vegyes házasságban élek, de könnyű, egyszerű volt
megtartani a nyelvet, mert a férjem nagyon vad örmény vezető volt,
én meg nagyon vad magyar vezető, minden lében kanál. Valahogy
nagyon egyszerűen megegyeztünk, hogy ha lesz gyerek, akkor te örményül én meg magyarul szólok hozzájuk. Lettek gyerekek.
Hét örmény iskola van, viszont magyar iskola hivatalos, állami nincs. Ilyen részről egyszerű volt, hogy járnak az örmény
iskolába. Megtanultak örményül, spanyolul, angolul és egy kicsit olaszul, viszont hétvégeken magyarok vagyunk.

 
Hét közben örmények, hét végén magyarok 

A cserkészet terén a gyerekek kellett válasszanak: jártok hét végén magyar iskolába, hét közben meg örmény iskolába, a
cserkészetet, melyiket akarjátok? És akkor ők azt választották: ha már egész héten örményeskedünk, akkor hét végén
magyarkodjunk, s így járnak most hét végén magyar aktivitásra. Beadtuk óvodába, egy szót nem tudtak spanyolul, és akkor
jött a tanárnő, hogy tanítsuk meg őket spanyolul. Mondtuk, hogy nem, mert spanyolul úgyis megtanulnak két-három hét
alatt, így is volt. És így sikerült, hogy otthon mind a három nyelv folyik állandóan, mert automatikusan csak magyarul
beszélnek hozzám, örményül a papához. Amikor nagyon nehéz témákat kell megbeszélni, akkor spanyolul tesszük, hogy
mindenki egyetértsen, de különben mind a két hazai nyelv anyanyelv. 

Sokszor tárgyaljuk otthon, Buenos Airesben, hogy mennyire azonos módon van a határon túli magyaroknak az élete, hogy
idáig magyar vagy, aztán meg nem vagy magyar. A december 5-e nagyon lesújtó volt a mi részünkre, hogy miként lehet az,
hogy egy nemzet a saját embereit nem fogadja be úgy, hogy a dupla állampolgárságot felvehessék. Mindenesetre sokszor
vannak olyan viták is, hogy ki a jobb magyar, aki itt van, aki ott kint, délen, Észak- Amerikában vagy Ausztráliában,
vagy az, aki otthon maradt Magyarországon. Azt hiszem, erre válasz nincs. Mindenki a saját módján teszi, amit kell, amit a
szívében érez, hogy tennie kell. Azt hiszem, a kapcsolatok közös erőt adnak mindannyiunknak, hogy érezzük, nem vagyunk

Hargiták és Regösök együtt        FOTO ANDRÁS MIHÁLY



egyedül ott „lent”, Argentínában, és látjuk azt is, hogy itt is ugyanolyan gondoktól szenved az erdélyi nép, mint mi otthon.
Megtartani, megpróbálni erőt adni, állandóan mutatni azt, hogy vagyunk, élünk és hiába akarnak felszippantani!

Bonapartian Eduárd: A második világháború után nagyon sok magyar menekült Dél-Amerikába, többek között Argentínába,
Buenos Airesbe, és megalakult ez a magyar közösség. A nagyszüleim is ekkor menekültek ki. Nagyon sokan menekültek
Magyarországról, több tízezren. Itt már voltak az első Világháború és Trianon után kimenekültekből magyarok, és most
megalakult egy újabb magyar közösség. Megalakult magyar iskola szombatonként, a magyar cserkészet, a magyar
néptáncegyüttes. Ez az ötvenes évek körül volt, és azóta szüntelenül működik ez a magyar mozgalom. A fiatal mozgalmon
belül van ez a magyar iskola, a magyar cserkészet és a Regös Néptáncegyüttes, ami 1959-ben alakult. Jelenleg 18 táncos van a
nagycsoportban, és van még két gyermekcsoportunk, összesen 40 fiatal, gyerek táncol most Buenos Airesben. A fő célunk az,
habár harmadgenerációsok vagyunk, szüleink is ott születtek, mi magyarnak tartjuk magunkat. Argentinok vagyunk, ott
születtünk, de tudjuk, bennünk megvan a magyar vér. Ezt próbáljuk ápolni, továbbadni a gyermekeknek, és próbáljuk
megtartani minél több időre. 

Ezt az utazást pályázatnak köszönhetik 
Bonapartianné Graul Beatrix: Ezt az utazást a Regös csoport úgy nyerte meg, hogy egy pályázatra bejelentkezett a

magyarországi Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Főosztályánál. A pályázat útján útiköltséget és az egészségügyi
biztosítást fedezte a pályáztató, a többit saját zsebünkből álljuk. A csapat február 1-jén érkezett Budapestre, a nagyobb álmuk az
volt, hogy Erdélybe is átjöjjenek. Ez február 11-én sikerült is. Az erdélyi látogatás annyiban fontos, hogy tudatos, hogy
Erdélyben tudjuk megkapni vagy megismerni egyáltalán a valódi, eredeti magyar kultúrát, népi hagyományokat. Ez
volt az álmunk. Sikerült elmenni falukba és megállítani a néniket, bácsikat az utcán, akik egyből azt mondák, hogy gyertek
holnap reggel át hozzánk, és majd én énekelek nektek. Ez meg is történt, beállítottunk és énekelt a bácsi nekünk, több mint
másfél órán keresztül. Ezt magnóra vettük, vagy felírtuk. Ezek a kapcsolatok egy életre szóló élményt jelentenek, mert az
ember bárkivel tud beszélgetni, és az kinyitja a háza ajtaját, tessék, gyertek, fogadunk benneteket. Nem beszélve a
pálinkázásról... A Hargita Együttessel tényleg olyan váratlanul szép kapcsolat alakult ki, több együttesnél voltak a gyerekek.
Megvolt a kapcsolat, kaptunk anyagot, zenét, stb., de ez, hogy együtt gyakorolhatnak egy profi együttessel, ez azt hiszem, hogy
szintén egy életre szóló élmény a részükre, mert nem is gondolták, hogy ennyire mélyen fogadják őket.  

Argentínában a Hungária Egyesületet mondjuk a központunknak. Ott van egy könyvtár, amit több mint 25 éve Haynalné
Kesserű Zsuzsánna vezet, több mind ötezer kötete van, magyarságról, helyekről. A világ minden részével ő tartja a kapcsolatot,
úgyhogy az újságokat kapjuk, és küldjük mi is a mienket. Nekünk van egy havi elektronikus lapunk, ami két nyelven, magyarul
és spanyolul jelenik meg. Márciusban megindul ismét egy év kimaradás után a papíron kiadott Argentínai Magyar Hírlap.
Mélyebb kapcsolatok a határon túliakkal általában rokonság által vannak. Mármint olyanok, hogy sokszor kapunk olyan híreket
az interneten, az újságunkon, hogy kerestetések folynak. Tegnap kaptam például egy családnak a kerestetését, állítólag ott
vannak Argentínában. Minden lehetőt megteszünk, hogy amennyire csak lehet, felkutassuk, mint egy polip, az embereket
összetartsuk.

 
Erdélyben az örmény kultúrával is 

sikerült találkozni 
Amit csak lehetett, fölkerestük, lefilmeztük, beszélgettünk, bementünk a templomba. Ez nagy

élmény lesz a Buenos Aires-i örmények részére. Mindent, ami örmény származású, be fogjuk
adni az örmény centrumba is. Nagyon megható és egy még nehezebben fölfogható dolog, hogy
az ember Argentínában született magyar, de hát örmény a papa és eljönni Erdélybe, magyar táncot
tanulni és örmény családdal találkozni. Találkoztunk egy bácsival, aki alighanem el is sírta
magát, hogy egy harmadgenerációs, Argentínában született nem egészen örménnyel tudott
örményül beszélni. Zakariás Péter bácsiról van szó. Nagyon megható volt. Kár, hogy nagyon
rövid idő volt, mert mutatott könyveket is meg mi minden van ott nála, és sok mesélnivalója van,
de hát reméljük, még lesz alkalom, hogy valamelyik gyerek átjöjjön. 

Ott, Dél-Amerikában sem könnyű fenntartani a kapcsolatot. Központilag,
akik Buenos Airesben vagyunk, találkozunk, összetartozunk. Rengetegen
vannak, akik külvárosokban vagy más vármegyékben élnek, de manapság az
interneten meg az újságon keresztül sokkal könnyebb a kapcsolatot tartani a
többi déli országban élővel.

 (Folytatás a következő számunkban)

________________________________________________________________________

Bonapartian Edi, a Buenos Aires-i magyar néptáncos,
örményül társalog az erdélyi örmény Zakarias Péter
bácsival                             FOTO ANDRÁS MIHÁLY

Zakarias Péter bácsi
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COLLIA ALEX  :  Beszélgetés egy öntudatos, 
de szerencsére “álmodozó” fiatal 

magyar cserkésztiszttel

Minden év kezdete izgalommal jár. Mikor a változatos jellegű foglakozások
megindulnak, a szombat délutánok különösen sajátos, illatos hangulattal töltik meg a Hungária területén található
sarkokat. Hátul, a II. Rákóczi Ferenc cserkészház nagy alsó termében, szokatlan nyüzsgésben volt részem, április 2-
án:

Theész János egyik unokája hívta meg Buenos Aires néhány cserkésztisztjét egy “tiszti konferencia” jellegű
találkozóra! Aki véletlenül nem ismeri Alexet közelről, nem is tudja milyen kedves, okos, tősgyökeres magyar
meggyőződéssel teli, hűséges baráttól marad el… Nekem megvan ez a szerencsém, jól ismerem, nemcsak az
embert, hanem kitartó munkaerejét, képességét, és nem utolsó sorban… álmait.

Interjúnk témaköre a közösségépítő magyar fiatalok cserkészjövője. Elbeszélgettünk néhány izgalmas tervről, a
veszélyesen fel-felmerülő gondok esetleges megoldásáról, de leginkább a szeretett magyar cserkészet közeljövőbeli
elképzeléseiről…

ZK: A világ hány, melyik részéről volt szerencséd cserkészvezetőket megismerni, munkájukat megosztani és
beszélgetni velük?

CA: Természetesen, elsősorban a brazil magyar cserkészekkel találkoztam először, nyári táborokban, kiképző
táborokban vagy jubi táborokban, majd a chilei Jamboreen (1999) összejöhettem magyarországi cserkészekkel, s
később, amikor Fillmoreba eljutottam, akkor pedig ausztrál, kanadai, észak-amerikai, osztrák cserkészekkel, vagyis
cserkészvezetőkkel az öt világrészről! 

ZK: Miért említetted Fillmore-t? Milyen az a hely, amely ilyen világtalálkozókra alkalmas?
CA: A hatalmas Sík Sándor cserkészpark… ott rendeződnek központilag a kiképzőtáborok, szóval oda kerülnek

mindenhonnan a tisztjelöltek, akik sok esetben ezután csapatparancsnokok lesznek. Ott szervezik a Jubileumi
táborokat is.

ZK: Ha elemeznéd a különböző országokból származó cserkészvezetőket, milyenek ők, s miben hasonlítanak
hozzád?

CA: Soktípusú vezetőket ismertem meg… Összefoglalva, azt mondhatnám, hogy két fajta van: az egyik a
“példa” vezető, az építő vezető, és a másik pedig az a vezető, aki utóbbit kisegíti, aki az építő típus mellett s
mögött dolgozik. Úgy érzem, hogy azok, akik építenek, s úgy fogják föl a cserkészetet mint szolgálat - és ezt, mint
életmódot - azok az igazi vezetők. A segítő vezetők is nagyon fontosak, de én azokkal értek egyet, s azokhoz érzem
közelebb magamat, akik cserkésztörvények jelentőségét egy életre szóló fogadalomnak tekintik 

ZK: a jamboreet említetted az előbb… Ez a Külföldi Magyar Cserkészet keretében ugyanazt jelenti, mint “jubileumi”
tábor?

CA: Nem. Egy jamboree az egész világ cserkészeinek találkozója, több mint száz ország és minden korosztály
részvételével, nem csak magyar cserkészekkel. Másrészt a jubileumi tábor a magyar cserkészek megmozdulása,
központi (Fillmore) vagy kerületi szervezés. Már sok éve rendeződik, ötévente. 

ZK: Hogy van ez a kerületi felosztás?
CA: A Külföldi Magyar Cserkészszövetség kerületekre van felosztva, és az Egyesült Államokban van a központ.
ZK: Manapság mik a legnagyobb különbségek az észak-amerikai és a dél-amerikai magyar cserkészet között?
CA: Maga a cserkészeten belül szerintem nincsenek, de a külsőségek teljesen mások, mert mások a

körülmények, más a társadalom, és ezek a tényezők befolyásolják a felfogásokat. A mindennapi élet tér el nagyon
egyik és másik ország között. A közösség, amiben élnek a cserkészek, sokszor irányítja a viselkedést is, hogy ne
beszéljek a törvényeink lelkiismeretes betartásáról…

ZK: Következik a jubileumi tábor, itt Argentínában, 2006 nyarán. Mi az elképzelésed, lesznek-e külföldi vendégeink,
mik az elvárások?

CA: Úgy képzeltük el a Dél-amerikai Jubi tábort, hogy nyíltan meghívunk-várunk az egész világról minden
érdeklődő magyar cserkészt! Szóval egy olyan táborra gondolunk, amely egy nagy magyar cserkésztalálkozó, s úgy
építettük fel az eszméjét, hogy a célja a jellemnevelés legyen. Vagyis, hogy ez ne csak a kiképző vagy a
csapattáborokban legyen irány, hanem a sokszor “buli” tábornak elnevezett jubitáborban is! Főleg azok a gyerekek
számára, akik most mennek először!

Ugyancsak azt gondoltuk, hogy ez a tábor az egész cserkészcsalád és a közösség építő és hasznos
megmozdulásává váljon, mint egy “kiindulópont”! Hogy visszaszerezzük az enyhén elfelejtett értékeket,
felfrissítsük a fogalmakat. Akik szervezzük, azt szeretnénk, hogy a tábor igazi élmény legyen minden gyereknek,
vezetőnek egyaránt.

ZK: Így, ahogy elmesélted, a jubitábor, a jövőre gondolva, szinte “mézesmadzag” is lehetne azok számára, akiknek
“lendületre” van szükségük?

FOTO SANTI



CA: Igen. Hadd tisztázzam! Tulajdonképpen, mi mindig így képzeljük el a táborokat, de a kivitelezésben
rendszerint egy része a céloknak elmarad. Most, lényeges ilyen felfogású tagokat és új vezetőket felkészíteni,
mégpedig a valódi cserkészeszmék keretében. Ha így sikerül ez a jubitábor, akkor a nyár végére magas lelkületű,
meggyőződéses cserkészek lesznek ismét Argentínában ill. Brazíliában.

ZK: Az itteni magyar közösség úgy értesült, hogy a 2005-ös Fillmore-i jubitábor egyik altáborának a vezetői gárdája
majdnem színtiszta olivosi lesz… igaz ez?

CA: Igen, már felkértek 2004 szeptemberében, hogy én legyek a FIÚ I altábor parancsnoka. Ezt a felelősséget
elvállaltam, és megkértem a buenosi cserkészcsapat vezetőit, az észak-amerikai és kanadai cserkészvezetőkkel
együtt, hogy kísérjenek ebben a nagy feladatban. A számítások szerint kb. 800 cserkész lesz ott; az én altáborom a
10-12 éves fiúké, akik 5 év múlva, a következő jubiban, már valószínűleg őrsvezetők lesznek. Így nekik is
lélekemelő lesz a mostani keret! Minimálisan addig kéne táplálja őket erővel s tudással!

(A cikk folytatódik a következő számunkban)
_________________________________________________________________________

HUNGÁRIA: ÁPRILIS 9-én MEGKEZDŐDÖTT AZ ÉLET!

Az idei kárpát-medencei utazásunk után újabb elképzelésekkel, felfrissített szaktudással, a magyar öntudat és
hovatartozás keresése “szeles” hangulatában, minden olivosi néptánc tagozat elkezdte működését.

A foglalkozások, táncpróbák, mind a Hungária és Cserkészház termeiben történnek, kivéve a táncházak, amelyek
minden egyes alkalommal más-más privát házak kertjében-livingjében – szó szerint -“zajlanak” le.

A négy táncegyüttes (Regös, Tilinkó, Gyermekegyüttes és Kolomp), szerdán, pénteken és szombaton tartja
táncpróbáit. Készülnek már a következő Dél-amerikai Magyar Néptáncfesztiválra, amely újra itt lesz Buenos
Airesben, szóval hatalmas szervezési munkával!

Az érdeklődőket szeretettel várjuk, minden kérdésre válaszolunk - és emlékezzünk: “aki nem lejt táncot, nem
tudja azt, ami van!”

(Bonapartian Edi, Zólyomi Kati)
A Zrínyi Ifjúsági Körön belül is friss szelek fújnak! 
Sok új diák jött el először, és építünk, reménységgel, előre, tovább! Az iskolánk szempontjából ez nemcsak a

száraz nyelvtanítást és kultúránk átadását jelenti, mert 2005-ben, valamilyen rendkívüli “őrangyalka” segítségével,
új tanáraink is vannak a mindenkoriak mellett, olyanok, akik örömmel vállalnak drága feladatot. Van ennél jobb
hír?

Az, hogy utána a cserkészcsapatok is megtartották első összejövetelüket…



Ott is mennyi új arcocska a megszokottak mellett! Megható volt a még magyarul tanuló, nem felavatott
kiscserkészek kis patyolat “kék pöttyös” kendőcskéjét látni! Meg a többi cserkészt, vidám vezetőikkel, a zászlórúd
védően egekbe nyúló alakja alatt!

Ugyanakkor délután, néhány méterrel arrébb, a Hungária nagytermében is “új kis vívók”: legalább 10 gyereket
lehetett kapásból megszámolni!

Nem is kell több magyarázat ezekhez a szavakhoz! A képekkel együtt már elmondtak mindent! 
Csak egy kérésünk van: tartsatok velünk mindnyájan!
Az építő közösségi munka legyen mindnyájatoknak szívügye: igazi magyar szellem, tisztelet és jóság!

___________________________________________________

A HUNGÁRIA VÍVÓSZAKOSZTÁLYA 2005-ben
(beszélgetés egy kávé mellett, Gröberné, Várszegi Henriettel)

(foto)
Részünkre is különleges év ez! Boldogok vagyunk, sok új gyermek iratkozott be

sorainkba. Gavajda Jancsi fián kívül, nem magyar származású gyerekek, hanem
inkább a szomszédságból, meg olyanok, akik a különböző versenyeken ismertek
meg minket és értékes, nívós munkánkat! Ettől függetlenül, a “magyar vívást”
jelképezik büszkén, folytatva a sok-sok évre visszamenő sikersorozatot.

Ugyancsak örömmel jelentem, hogy az idén új “mestert” kaptunk a Centro Navaltól, Ignacio Solari személyében,
aki óriási lelkesedéssel foglakozik a gyermekekkel…

Hiába telt el annyi év amióta Gorondi Imre indítványozta és pódiumra emelte Argentínában a magyar vívást
(1962), még mindig tisztelettel és hírnévvel rendelkezik a Hungária az argentin vívó miliőben!

Sokszor eszembe jutnak azok az aranyévek, azután a “szünetelő” éveket (1987-1999) követő újrakezdés (2000).
Tisztán emlékszem, mikor Remete Tomival ismét nekiláttunk a munkának, eleinte még a ZIK műhelyei keretében.
Azóta minden körülmény megváltozott, az emberek is, de továbbra is “nyertes” a tagozat!

Az “új” oktatógárda oszlopai (Gavajda Jancsi, Gáspár Csaba, Augusto Mazzini és Ignacio Solari) irányításával
Gáspár Zsolt megnyerte 2003-ban a chilei Dél-amerikai Versenyt (Ifjúsági – kard). Valószínűleg, minden véletlent
elkerülve, a Rosario-ban nemrég megtartott nemzetközi versenyen (2005. április 2-án), Velázquez kubai mester (az
argentin vívóválogatott – a FAE: Federación Argentina de Esgrima - edzője hozatta ki), felfigyelt Csabának
mindkét fia ügyességére (László és Zsolt – ifjú - kard), és behívta őket magához.

Célkitűzés: Felkészíteni kettőjüket az igényelt pontozás eléréséhez, amelyek által a válogatotthoz is
bekerülhetnének…

Ilyen méltó szerepeket is vállalhat a Hungária vívó csoportja! Persze, hogy mi is álmodozunk… sokszor
hiányzik a pénz, a megfelelő edzőhely, a sportunkhoz illő felszerelt terem, talán egy mester Magyarországról, vagy
a régebben hagyományos “vívó bál” megrendezése, talán hogy a magyar gyermekek is érdeklődnének a szép,
elegáns, igen “magyaros” sport iránt…

Egyelőre azt remélem, hogy legalábbis nemsokára sikerül elérni azt, hogy a következő versenyünkre eljöjjenek a
magyar “szurkolók”, s mi megjelenhessünk, mint nézők, a következő cserkész- vagy néptáncrendezvényen: mert,
ugye, az ilyen “belső” szorosabb, kedvesebb kapcsolatokra és ismerkedésekre is igénye van a Hungária
közösségének?  

(ZÓKA)
___________________________________________

___________________________________________



2005: MI LESZ? HOL? MIKOR?
NE FÉLJ! JELENTKEZZ! VÁRUNK! 

BUENOS AIRES-I MAGYAR 
NÉPTÁNCMOZGALOM

A foglalkozások, táncpróbák, mind a Hungária és
Cserkészház termeiben történnek (kisebb-nagyobb
helyhiány gonddal, nem túlzottan megfelelő technikai
körülmények közt – erre majd visszatérünk).

ÁLOMGYÁR
Minden szombaton, délután 19.30-kor a
Hungáriában (MIK szobában), készülünk
a "FEKETE ANGYAL"-ra!

Tel. 4794-6521 zolyomikati@hotmail.com

ÉS EZ MEG JÖN!
* Bánk bán zenéjére a Cserkészbál vadonatúj éjféli tánca

* Díszmagyar varrókör 2005
* Táncház  -  Hungária tánciskola

* Kolomp művészegyüttes
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ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP - SECCIÓN EN CASTELLANO -   MAYO 2005
____________________________________________________________________________

¡BUENAS NUEVAS! 
Las agrupaciones húngaras de guías y scouts tienen flamantes nuevos miembros. El 9 de abril

comenzaron sus actividades regulares y he tenido la oportunidad de conversar con dos de las varias familias que
decidieron enviar a sus hijos e hijas. Se trata de un verdadero mensaje de alegría y optimismo que, por este
intermedio, decidí compartir con todos nuestros lectores. Desde esta iniciativa, iremos transcribiendo otras charlas,
con el propósito de “presentar” estos matrimonios a nuestra comunidad.

En esta oportunidad, mientras esperaban el regreso de sus hijos de su primera actividad scout, contestaron mis
preguntas la familia Paál (Silvia Inés Papp de Paál y László Paál) y la familia Hajdú  (Marisa Andrea Bergamasco y
Attila Hajdú)

ZK: En este momento, y aún sin tratar de proyectar dema siado hacia adelante, ¿qué significa para ustedes que
sus hijos pequeños comiencen una trayectoria dentro del scoutismo?

Paál: Pensamos que es una actividad sana para su desarrollo psicosocial: la vida en la naturaleza, el compartir
con otros, el tener responsabilidades, tener sentido de obediencia hacia sus superiores, disfrutar de su niñez con
alegría… todo esto va a dejar en ellos experiencias y aprendizajes útiles para sus vidas. 

Hajdú: Que puedan vivir las experiencias que he tenido yo mismo, y quiero que puedan disfrutar parte de esos
buenos momentos y, a su vez, que incorporen los valores del scoutismo. 

ZK: El scoutismo en idioma húngaro, ¿en qué medida va a transformar parte de la rutina de vida de sus
familias?

Paál: Si bien en casa sólo el papá habla el idioma húnga ro, la mamá también es descendiente y convivió con esta
cultura. Por lo tanto, es una forma
de volver a las raíces, de tener
contacto con las costumbres de
sus antepasados y “afirmar la
historia personal”. 

Hajdú: La rutina se
transformará, debido a que
incorporarán una cultura que
dejará de ser “la de su padre”,
para pasar a ser “propia”. 

ZK: ¿Qué esperan recibir de
nuestra comunidad?

Paál: Esperamos que el
intercambio sea mutuo, que los
chicos estén en un grupo que
pertenece a una cultura europea,
donde se sientan como en una
familia, donde crezcan en una actividad “sana”, alegre, diferente al grupo de la  escuela y amigos, que tengan un
sentimiento de pertenencia a la forma de vida húngara, y que sientan que son descendientes de ella. 

Hajdú: Una “transferencia” de cultura, que les servirá para desarrollarse en la vida. 
ZK: ¿Qué mensaje le darían a todas las familias que, como ustedes, asumen la primera instancia de un

compromiso mutuo?
Paál: Que acompañen a sus hijos, que les den la confianza, que los eduquen en la responsabilidad, que sientan

que están en un “grupo seguro”, en un momento en que los chicos están tan perdidos en la violencia, el facilismo y
la falta de valores. Hacerlos sentir orgullosos de sus raíces. 

Hajdú: Que dialoguen los integrantes actuales y más anti guos de esta comunidad, para que puedan ver que por
medio del scoutismo, con sus derechos y obligaciones, se “forma una persona íntegra”. Con respecto al idioma
húngaro, es bueno que puedan continuar la  “posta” cultural, ya que las dos cosas combinadas dan más sentido de
pertenencia e integración.

 (Zóka)



____________________________ _____
_________________________________________________________



                Nos escriben...
 

Estimada Zsuzsó:
Ante todo deseo expresarte mi admiración y felicitación por tu nuevo emprendimiento: el “Argentínai Magyar

Hírlap”. Excelente en resultado, apreciado a través del primer número.
El único “pero” desde mi posición institucional del Cole gio San Ladislao es que fue muy «reducido» el espacio

que se le dedicó al mismo, por ejemplo: misa y almuerzo de San Ladislao Rey, que ocupó escasos dos renglones.
No ha sido ni es el único acontecimiento que se produce en  el año calendario. Tal vez la culpa sea ¿mía? por no
enviar informes y/o programas más a menudo.  Te envío a continuación por adjunto las programaciones del Círculo
de San Esteban, de la Asociación Literaria y Cultural Húngara y del Colegio San Ladislao para el corriente año
2005; y un informe global del comienzo de año escolar.

Quiero además suscribir al Colegio San Ladislao a dicho periódico, espero me comuniquen cómo, cuándo y a
quién abonarle la suscripción.

Deseándote sinceramente éxito en tu empresa, y sin otro particular, te saludo cordialmente:
Arq. Isabel Ana REDL

Directora General y Representante Legal del Colegio San Ladislao 

Estimada Isabel: Muchas gracias por tus apreciadas líneas y por tu intención de suscribirte al periódico. El
primer número del mismo quiso ser un extracto– y nada más que eso – de los acontecimientos del año pasado. Ese
año, es sabido, la colonia estuvo sin periódico húngaro,  y a la que esto escribe le pareció importante informar
concisamente de lo que pasó a los que no suelen participar en su vida activa.

Me alegro de antemano recibir tus noticias a tiempo como para poder publicarlas. Desde ya, el Colegio San
Ladislao figura en la última página en el rubro “Nuestras Instituciones”. ¡Ojalá las demás Instituciones siguieran
tu buen ejemplo en mandarnos a tiempo y en forma la información sobre sus actividades programadas!             
Con afecto, Zsuzsó

_________________________________________________________________________

Relación de amor con la química
Así titula la revista de química más prestigiosa de Estados Unidos el artículo de 7 páginas sobre György Oláh

(foto), el famoso químico húngaro, ganador del pr emio Nobel en 1994, cuando en marzo de este
año se le otorgó el premio más prestigioso de la Sociedad Química Americana, la medalla
Priestley. En el colegio secundario de Budapest, Oláh estaba más interesado en la literatura
húngara y en el estudio de idiomas que en materi as científicas, pero decidió que en Hungría no
hay tanta salida laboral para aquellas áreas y prefirió seguir los dictados de su cabeza y no de su
corazón, ingresando a estudiar química en la Universidad. Sin embargo, al avanzar en sus
estudios, se enamoró de la química y rápidamente se especializó en el terreno de la química
orgánica, tan amada por su profesor, Géza Zemplén, a su vez alumno de Emil Fischer, ganador

Noticias ZIK:
A partir del sábado 14 de mayo, el Círculo Juvenil Zrínyi (ZIK) agrega a sus actividades habituales la

enseñanza del idioma húngaro para  los padres de los alumnos.   Hace extensiva la invitación a todo
adulto interesado en integrarse a este grupo.

 - Las clases se dictarán en el Colegio San Ladislao (M. Moreno 1666 – Olivos) todos los
sábados en que tienen actividades los chicos, entre las 10 y 12 hs. 

- Estarán a cargo de la Sra. Dora Miskolczy de Lányi. 
- La modalidad de enseñanza será netamente práctica, tendiente a lograr que cuanto antes todos los

integrantes de la familia puedan comunicarse con frases sencillas y los padres puedan apoyar a sus hijos
en la realización de las tareas.

- El costo de la primera parte del ańo lectivo (mayo-julio) es de $100. 
Para consultas pertinentes e inscripción llamar a la Sra. Ana María M. de Beis, directora de la escuela

ZIK (Tel. 4624-4461)



del premio Nobel de 1902, prácticamente fundador de la rama de la bioquímica. Oláh se consideró “nieto científico”
de Fischer y, después de graduarse brillantemente en 1949, fue nombrado profesor adjunto en la Universidad de
Budapest a los 23 años. En el mismo año se casó con una secretaria de la facultad, Judit Lengyel, su gran
compañera hasta hoy. Judit más tarde también se graduó en química y forma parte desde entonces del equipo de
trabajo de su marido, quien considera sus 55 años de feliz matrimonio un «cuento de hadas». 

 Los primeros trabajos de Oláh se desarrollaron en una rama poco conocida de la química: compuestos orgánicos
del flúor, muy difíciles de investigar en la Hungría de  posguerra, por falta de reactivos sofisticados. Todo cambió
cuando estalló la revolución anticomunista en 1956. Los tanques soviéticos abatieron a los patriotas húngaros, pero
mucho aprovecharon la oportunidad de abandonar el país, entre ellos la familia Oláh y todo su grupo de
colaboradores en la universidad. Oláh se estableció en Canadá, donde trabajó para Dow Chemical durante 8 años.
En ese lapso publicó más de 100 trabajos y obtuvo 30 patentes, principalmente en el terreno de los superáridos.

Recibió muchos premios, algunos ya en Cleveland, a donde se mudó con su familia, como profesor de la
Western Reserve University. Como director del departamento de química, editó innumerables trabajos con su grupo
de investigadores posdoctorales. Sus alumnos lo adoraban, porque fue un consejero cálido para ellos en todo
sentido, y hoy existen en muchos países “grupos de Oláh”, sus ex-alumnos, quienes se reúnen anualmente desde
Japón a la India. Ya como profesor de la Universidad de California del Sud su investigación se dirigió hacia los
compuestos pentavalentes de carbono, usados en las naftas sin plomo y, por su contribución a la química de los
carbocationes, le fue otorgado el premio Nobel en 1994. Es miembro de varias academias nacionales de ciencias,
entre ellas las de Estados Unidos (1976) y de Hungría (1990) y es doctor honoris causa de más de 10 universidades.
En el 2000 presidió el Encuentro Científico Mundial de los Húngaros en Budapest. 

 Actualmente centra sus trabajos en las transformaciones necesarias para convertir gas natural y eventualmente
dióxido de carbono en metanol, por lo cual este “gigante de la química”, como lo titularon al recibir la medalla
Priestley, sigue trabajando activa y fructíferamente a los 77 años de edad.

Miklós Székásy
____________________________________________________________________________

B U R B U J A  D E  N O T I C I A S
OSLO - El premio Abel, creado por el gobierno noruego en 2002 a modo de Nobel de las matemáticas, fue
otorgado al doctor Peter D. Lax, de la Universidad de Nueva York,  por sus investigaciones en ecuaciones
diferenciales. Para el jurado, Lax, de 78 años y origen húngaro, es «uno de los fundadores de las matemáticas
modernas aplicadas a la informática».  Dio su nombre a resultados matemáticos fundamentales y a métodos
numéricos, como el lema de Lax-Milgram, el teorema de equivalencia de Lax, los esquemas de Lax-Friedrich y
Lax-Wendroff, la entropía de Lax y la teoría de Lax-Levermore. El premio, de 982.000 dólares, celebra el
bicentenario del nacimiento de Niels Henrik Abel. (Fuente: La Nación - AFP)

Murió en su casa en Suiza a los 80 años Efraín Kishon, uno de los humoristas más famosos del mundo. Su
popularidad traspasó las fronteras de Israel y de Europa tanto por sus libros como películas en estilo satírico. El
premier israelí, Ariel Sharon, lo llamó “uno de los gigantes culturales de nuestra generación.» Nacido en Budapest,
el 23 de agosto de 1924, sobrevivió un campo de concentración durante la 2Ş Guerra Mundial y luego emigró a
Israel en 1949. Su obra prolífica abarca ensayos, obras teatrales y novelas. Escribía en húngaro con su nombre
Ferenc Kishont y en alemán como Ferenc Hoffmann. Cambió su nombre al hebreo después de llegar a Israel. Sus
obras fueron traducidas a más de 30 idiomas. Nunca llegó a sentirse a gusto en Israel, por lo que finalmente se
estableció en Suiza. Fue enterrado en Tel Aviv. Lo sobreviven su tercera esposa, Lisa, y tres hijos adultos. (Trad. y
cond. por SKH de un artículo de Greg Myre, New York Times)

Bruselas: Un grupo de legisladores de la Unión Europea provenientes de la ex Europa Oriental pidió la
prohibición de los símbolos comunistas, incluyendo la estrella roja y el martillo y la hoz. Así querían equipararlos
con la esvástica nazi, cuya prohibición ya había solicitado el Alto Comisionado Franco Frattini como parte de una
campaña para combatir el antisemitismo y la intolerancia. El grupo formado por Estonia, Lituania, Eslovaquia,
Hungría y la República Checa sostuvo que los símbolos sovi éticos deberían incluirse en cualquier prohibición
debido a que representan el sufrimiento infligido por los regímenes de opresión, respaldados por la potencia
soviética, a las poblaciones de estos países satélites. El vocero húngaro en el Parlamento Europeo, József Szajer ,
expuso que ambos regímenes totalitarios, el nazi y el soviético, deberían tratarse con la misma vara, ya que son
igualmente horrendos. La Oficina central de la UE no se manifestó a favor de la petición, dado que consideraba
“inapropiado” equiparar los símbolos de ambos regímenes puesto que se estaba negociando las leyes antirracistas,
mientras que la esvástica es vista como un símbolo del antisemitismo. Por ello es menester continuar los debates
políticos al respecto. Para la aceptación de la propuesta se necesita el acuerdo de los 25 países miembros.
(Trad. y cond. por SKH de un artículo de Constant Brand, The Washington Times) www.washingtontimes.com)

http://www.erdely.ma/


El Museo de Bellas Artes de Budapest será renovado: Cuando se inauguró en 1906, este museo era uno de los
más bellos y valiosos del mundo. La refacción anulará el sistema de iluminación y calefacción instalado durante la
era comunista y se le sumará una extensión subterránea al estilo del Louvre de París. Así lo explicó su nuevo
director, László Baán. Los fondos requeridos serán provistos parcialmente por el gobierno y por el sector privado.
Se espera así restablecer la imagen internacional del museo, así como la satisfacción tanto de los visitantes como de
los mismos curadores de los tesoros que alberga. Entre éstos se cuentan la Madona de Esterházy, de Rafael, la única
escultura conocida de Leonardo da Vinci, hermosas colecciones de arte egipcio y clásico, pinturas impresionistas
francesas de primer orden, unas 8000 estampas incluyendo algunas de Rembrandt y de Nicolás Poussin, además de
obras de arte moderno y contemporáneo.
(Big News Network.com – Noticia trad. por SKH)

“El artista no necesita imaginarse nada…”
… “porque la realidad nos lo da todo.” – Sacamos a colación esta opinión de André Kertész por una exitosa
exposición retrospectiva de sus obras fotográficas (abierta hasta el 15 de mayo), organizada cronológicamente, en la
National Gallery of Art, de Nueva York. Se puede obtener allí una visión de diversos aspectos y épocas de la carrera
de 70 años del famoso fotógrafo, nacido en Hungría. La muestra se divide en tres partes de índole geográfica:
desde imágenes de la ciudad natal, Budapest, entre 1912 – con su primera cámara, a los 17 años – y su partida a
París en 1925; luego, las de sus 11 años en la Ciudad Luz; y, finalmente, en Nueva York, a donde llegó en 1936 y
permaneció hasta su muerte, en 1985.  Es decir, su evolución en pleno, desde el talentoso neófito hasta llegar al
artista maduro. Claramente pudieron apreciarse sus frecuentemente poéticas yuxtaposiciones de escenas de la vida
callejera, pero sus trabajos tempranos de Hungría dejan entrever también temas mitológicos, tales como su hermano
Jenö, retozando como un fauno, o saltando como Ícaro, hacia los cielos… Otras composiciones ya muestran algo de
lo que será Kertész más adelante, con su definido surrealismo en lo cotidiano. Siempre con el ojo puesto en lo
inesperado, en lo ignorado – o no visto - por otros. Ésa fue su voz, la voz que lo distinguió y lo hizo famoso, allí
está el secreto de su vena, de su sentimiento, de su poesía, de algo que como forma de arte se está desvaneciendo –
o que desapareció con su muerte. (Trad. y cond. por SKH de un artículo de M t.
Fuente: www.nga.gov.)

Varias personas del grupo étnico húng s
rumanos después de un partido de 
Rumania. Los fanáticos del equipo de h
atacaron a aquéllos húngaros que llegaro
los que venían en grupos pequeños. (ww

Según el Korea Times, el año pasado fue uno de suma importancia para Hun
ya que así se convirtió en centro estratégico de Europa excelente para transac
de la década de 1990, Hungría puede jactarse de una de las más altas tasas de
Central y Oriental, superando de registrada en la UE en expansión.

La GE y la IBM dejan la India y se instalan en Hungría. IBM decidió cre
para la tercerización de servicios, con una inversión de 6,5 mil millones de flo
principal de esta decisión es que el mercado húngaro se mu estra muy promis
mano de obra altamente especializada. La GE, por su parte, vendió su centr
instaló en Hungría, donde ya venía operando hace años varios de sus
departamentos. (Sharedxpertise.org)

Algo poco frecuente: La Iglesia Reformada húngara en Rumania ganó la
batalla judicial contra el estado para que se le devuelva un edificio
confiscado. Se trata de la Facultad de Teología en Székelyudvarhely,
Transilvania, un seminario fundado en 1670 por el conde Bethlen. El
edificio había sido refaccionado en 1886.
ichael O’Sullivan, Washington Pos
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La etnia “roma” (también llamada gitanos): Empieza a crecer la concientización europea respecto de esta
minoría de situación difícil, cuyos miembros con frecuencia constituyen una especie de “plaga”. Muchos piensan en
ellos como violinistas de tez morena en clubes nocturnos tenuemente iluminados. El término mismo de “gitano” es
despectivo. En numerosos países de Europa Oriental, se advierte a los chicos que se comportan mal con “te llevará
el gitano” – que equivale al “hombre de la bolsa”. 
Nadie sabe con exactitud cuántos son, pero la población roma se estima entre 12 y 15 millones. A instancias de la
UE y del Banco Mundial, siete países de Europa Central y Oriental con comunidades importantes de roma
acordaron trabajar en conjunto durante una década para facilitarles el paso a una “vida normal”. Hungría, Bulgaria,
Macedonia, Rumania, la República Checa, Eslovaquia y Se rbia-Montenegro quieren «abolir la discriminación y
colmar la brecha que separa a los roma del resto de la población.» Según cifras publicadas por el Consejo Europeo,
en Estrasburgo, las mayores concentraciones se encuentran en Rumania (aprox. 1,5 a 2,5 millones), en Hungría
(600.000 a 800.000) Bulgaria (750.000) y Eslovaquia (entre 350.000 y 500.000). (Hungría tiene una población de
aprox. 10 millones. La R.) Las estadísticas esbozadas estiman que al expandirse la UE a 25 miembros en mayo
pasado, su población roma aumentó por lo menos en medio millón. Con el ingreso de Bulgaria y Rumania, previsto
para 2007, otros 2 a 3 millones de roma se sumarán a la “mayor minoría pobre” de Europa.
Se trata de un pueblo en migración permanente. Tienen su propio idioma, el romani, y se aferran a él tenazmente y a
la defensiva. Pretenden conformar una nación, pero sus ambiciones no son de índole territorial sino social y
económica.
Cada vez más historiadores analizan la historia milenaria de los roma después de su partida del subcontinente indio
para emprender una vida en constante movimiento a través de toda Europa, donde se los trataba como nómadas no
deseados y a evitar. Se tardará mucho en asimilarlos, y cantidad de observadores opinan que el esfuerzo de los
países nombrados no resultará suficiente al cabo de los 10 años. A pesar de que un 80% de los roma se evalúan
desocupados, esta cifra no incluye lo que se denomina “trabajo en negro”, es decir, trabajo informal o changas que
los roma aceptan cuando pueden, por debajo de los sueldos mínimos y sin seguridad social.
(Extracto de un artículo de Andrew Borowiec, de The Washington Times, www.washingtontimes.com, desde
Budapest. Trad. por SKH)
_____________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

VIAJE A HUNGRÍA Y TRANSILVANIA
¿Cómo fue?

Muchos me han preguntado acerca del reciente viaje a Hungría y Rumania o, más
bien, Transilvania (entre húngaros: Erdé ly) que compartí con Nani y con el grupo
Regös. Fueron ellos que, con su generosa oferta, hicieron
posible que yo participara y que tal experiencia se diera.

Frente a dicha pregunta, sólo puedo responder con dos frases iniciales que resumen mi
sentir y que se han escuchado de mi boca en reiteradas ocasiones: “… una experiencia

única e inigualable…”, a lo que
ahora agrego también: inolvidable,
y “… un viaje que no tiene comparación con ninguno que
haya hecho antes, ni tendrá comparación con ninguno que
haga en el futuro…” He aquí, resumida, la magnitud de una
experiencia que no podrá ser reflejada ni por la mejor de las
fotos allí sacadas, ni por la mejor de las escenas filmadas…

Esta respuesta se debe a varias razones. Entre ellas,
obviamente, a la compañía, ya que se estrechó aún más la
amistad con un grupo de personas a quienes ya sentía como

¡Aprenda el húngaro!

Zona Norte:
María M. de Benedek:  4799-2527 - mbenedek@arnet.com.ar
Susana B. de Lajtaváry:  4790-7081 - sbenedek@arnet.com.ar
Capital Federal:

   Dora Miskolczy: 4503-0402 - teodorami7@yahoo.com.ar
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Periódico Húngaro de la Argentina

Argentínai  Magyar  Hírlap
4711-1242

  amagyarhirlap@yahoo.com



amigos y con quienes compartimos la pasión por la danza y una
cultura que ha atrapado mi interés, y quienes han aceptado a esta
uruguayita – húngara (de adopción, por el destino curioso que así lo
quiso) como una más de su grupo.

Los lugares visitados fueron
otra de las maravillas que hicieron
este viaje tan especial. Cada uno
con sus características e historia
particulares. Los habitantes, a su
vez, nos recibieron con gran
generosidad, brindándonos lo
mejor de sí y compartiendo no
sólo sus hogares sino también sus historias de vida. Así nos hicieron sentir parte
de su familia y lograron que la magia de aquellos pueblos con hermosos paisajes
nevados se incrementara cada día.

Los grupos con quienes
“ensayamos”, profesionales algunos
y otros no tanto, que, abiertos a este
grupo proveniente de tan lejos, nos
recibieron en ciertos casos hasta con
almuerzo o cena para compartir y
conocernos, variaron sus actividades
para trasmitirnos algo de sus
conocimientos y, finalmente, en
algunos casos, intercambiaron con

nosotros direcciones para mantener el contacto. Así acrecentaron mis
deseos de avanzar en este arte de la tradición, que es, a la postre, lo que me permitió vivir esta experiencia única. 

Finalmente, no puedo omitir el aspecto de las relaciones públicas, ya que conocimos innumerables personajes de
diferentes edades y orígenes, que, al igual que quien suscribe, ya sea por razones de sangre o por otras causas, se
vieron atrapados por una Hungría que, entre lo moderno y lo histórico, me provocó deseos de
volver desde antes de haber emprendido el regreso.

Este intento de resumen no refleja ni una milésima parte de lo que en realidad fue para mí
esta experiencia que se ha convertido en una experiencia de vida y de aprendizaje, de la que
disfruté al máximo y de la cual no podría elegir un día como el mejor, ya que cada uno de
ellos lo fue. 

Zuleika Noel Dergan Pereira, Montevideo
___________________________________________________________________________________

Fueron de vacaciones, pero se dedicaron a ayudar
Ahora que se reanudaron las actividades de los Scouts, viene a colación este artículo que nos
recuerda las vacaciones del verano pasado. Salió publicado en enero en La Voz del Interior,
de Córdoba, en la sección Regionales que se lee en toda la Provincia de Córdoba.

Los Reartes (Córdoba, Especial). Durante más de una semana
permaneció en la localidad de Los Reartes un grupo de 36 jóvenes de
Buenos Aires para realizar el campamento anual que organiza la
Agrupación Boy Scout Húngaros en el Exterior.

Lo particular de su estada fue que no sólo disfrutaron del lugar en las
sierras, sino que destinaron su tiempo a tareas solidarias. Colaboraron, por
ejemplo, con los centros educativos para adultos del pueblo, con la

donación de tres computadoras.
Además, pintaron bancos, sillas,
un portón, arreglaron una mesa y
colaboraron con la puesta en
orden de uno de los rincones del
centro cultural local, un edificio
antiguo donde funcionó la primera panadería del pueblo.

Norah Mansilla, directora de Turismo y Cultura comunal se manifestó
“emocionada” ante la predisposición de los jóvenes, quienes espontáneamente se
acercaron para ayudar. Por su actitud, la funcionaria decidió nombrarlos “padrinos”
de la escuela y espera poder concretar nuevos encuentros de intercambio en el futuro.



“El sentimiento de unión ya está”, apuntó.
Martín Kerekes (22), jefe del grupo, explicó que hace tiempo querían realizar algún tipo de  acción comunitaria. En Los

Reartes encontraron la apertura y las posibilidades. Así, las vacaciones y el campamento tuvieron para ellos otro condimento, el
de la solidaridad comunitaria.

Alejandro Demes (22), otro de los integrantes del grupo, acotó: “Cuando escuchamos todo lo que estaban haciendo acá a
pulmón nos propusimos ayudar. Además, la tercera ley nuestra es ayudar al prójimo, entonces no dudamos. Pero el mérito es de
ellos, nosotros sólo cooperamos”.  

Actividades 
Los scouts se dividieron en dos patrullas integrada por chicos de 11 a 13 años.

Como en todo campamento a su estilo, armaron carpas, cocinaron, construyeron
utensilios o accesorios utilizando lo que la naturaleza les ofrecía a mano,
aprendieron distintos tipos de nudos, construcciones de madera, modos de
supervivencia, hicieron deportes, caminatas, charlas y juegos.

Andrés Zöldi (21), quien hace 14 años que es scout, comentó: «Todo esto es
algo que a los chicos los hace crecer. Los saca de la televisión y de los juegos de
computadora. A veces están tan acostumbrados a que todo lo tengan servido en
bandeja... pero durante estos 10 días deben estar en contacto con la naturaleza y
depender de ella; se les exige un poco y es increíble cómo responden”.

Durante el año, el grupo se
reúne los sábados para realizar
algunas actividades recreativas y
el campamento en las vacaciones
es el broche final. 

Para Pablo Indaco (12), ser scout «te enseña a compartir, te ayuda y te deja
muchas cosas». Mientras, los gemelos Andrés y Ricardo Lajtaváry (13)
rescatan como positivo que «te enseña a convivir con la naturaleza, a no
tenerle miedo y a aprender cosas útiles».

La Agrupación 18 pertenece a la Colonia Húngara hace más de 40 años y
su sede está en Buenos Aires.
(http://www.lavozdelinterior.net/nota.asp?nrc=298663&can=81)

___________________________________________________________________________________

HOY COMO HACE 43 AÑOS: 
ESGRIMA EN LA COMUNIDAD HÚNGARA

No sé si los maestros fundadores tuvieron cabal idea de la importancia que tenía
el hecho de «transplantar» desde Hungría las bases de este deporte, aportando sus
conocimientos y su infatigable dedicación al entrenar a muchos jóvenes por tantos
años.

En el año 1962, Imre Gorondy, maestro de esgrima de la Academia de Oficiales
Ludovika de Hungría, y Marcell Májerszky, oficial de la Real Fuerza Armada
húngara, fundan el Centro Húngaro de Esgrim a en la Argentina. Un año más tarde se
suma el maestro Andrés Pálos para entrenar a un grupo cada vez más numeroso de
jóvenes esgrimistas.

 Hoy día estas personas ya no se encuentran físicamente entre nosotros, mas las
enseñanzas que nos legaron arraigaron tan profundo que siguen viviendo.

El grupo de «ex alumnos» de estos maestros continuamos con la «posta», por el
amor que le tenemos a este arte-deporte, por obligación moral de devolver algo de lo
que recibimos y porque estamos bien cuando nos reencontramos.

Y es que este deporte, aun siendo individual en el momento crucial de un asalto, no lo es cuando entrenamos o
vamos en barra a las competencias para ayudar y alentar a los que compiten.

Esta pertenencia de grupo, luciendo el escudo del Club Hungária, nos enorgullece y nos distingue. Y es esto lo
que valoramos más allá de los logros deportivos, que no son pocos.

En lo que va de esta temporada 2005, nuestros esgrimistas nos trajeron las siguientes medallas:
Marzo 19 – 1° Prueba Ranking Nacional Cadetes (CeNARD): 3° MATÍAS RODRÍGUEZ FRANK, sable
Abril 9-10 – 2° Prueba Ranking Nacional Cadetes (Córdoba): 
1° LÁSZLÓ GÁSPÁR, espada
3° ESTEBAN GAVAJDA, sable (en la foto, a la derecha)
2° Prueba Ranking Nacional Juveniles (Córdoba)
1° ZSOLT GÁSPÁR, espada



2° ESTEBAN GAVAJDA, sable

Viernes 27 de mayo 20:00 hs.
Iglesia San Juan Bautista (Alsina y Piedras)

Velada húngara-eslovena
Música tradicional de los dos países

Coro esloveno de San Justo
 (Dirección: Andrea Selan Vomberger)

Coral Hungaria (Dirección: Sylvia Leidemann)
Enrique Rimoldi órgano

_______________________

CORAL HUNGARIA
¡A CANTAR, SE HA DICHO!

Queridos ex compañeros y compañeras coreutas: Sylvia, con su talento, hace
tiempo que ya habrá sabido transmitirles su convicción de que pocas formas de hacer música gratifican tanto como
EL CANTO, porque el instrumento necesario para ello es el propio cuerpo. Cantar produce una euforia
indescriptible a nivel físico y psíquico, es una de las vías de sublimación más eficaces para el ser humano. Por otra
parte, en la actividad coral aprendemos a convivir, a vivir en una sociedad en la cual, sin sentir coaccionada nuestra
individualidad, se es parte y se es todo, creándose un juego de relaciones y dependencias, lo que desarrolla un
sentido de responsabilidad que nos marca para toda la vida. Y - como si todo esto fuera poco – cabe agregar que las
actividades grupales son la herramienta imprescindible contra la soledad y, en el caso de Coral Hungaria, la música
es un remedio para atenuar y volver más interesante la experiencia vital y el paso de los años.

Plagié algunas pocas palabras de Pola Suárez Urtubey, gran entendedora de la música, y algunas de Carlos
Ulanovsky que me vinieron de perillas para expresarles mis mejores deseos para este agitado año coral que
empieza. ¡Ojalá que Coral Hungaria tenga tantos éxitos y satisfacciones como los viene teniendo en los últimos
años! 

Es un mensaje que me brota del corazón. 
La Directora

Noticias de Coral Hungaria: 
 El programa de actividades de CH para el año 2005 es sumamente atractivo por la variedad y belleza de las

obras que han de prepararse.  El  próximo 27 de mayo (20 hs.) se presentará junto al prestigioso Coro Esloveno de
San Justo, en la iglesia de San Juan Bautista (Alsina y Piedras).  Se interpretará música eslovena y húngara para
coro y órgano.  Algunos días después grabará en CD el Miserere, de János Wohlmuth y, el 29 de junio, actuará
nuevamente en el Ciclo de Conciertos del Mediodía del Mozarteum (Teatro Gran Rex).  

La segunda parte del año es más intensa aún, pues se preparan arias de ópera y operetas húngaras (Teatro
Colón, 12 de septiembre) y un concierto de músi ca sacra (Don Bosco, San Isidro, 13 de noviembre). 

El desafío es grande. Afortunadamente se han integrado nuevos coreutas en las distintas voces: sopranos:
Cristina Goldner;  altos: Clarisa Abramoff;  tenores: Volker Fönix, Raúl Hasenbalg, Francisco Hasenbalg, Martín
Sacco, Rubén Rivadaneira; bajos: Gyuszkó Fóthy, Emiliano Rodríguez. 

¡Damos la bienvenida a todos ellos en la alegría de poder compartir el amor por la música! Desde ya, seguimos con
las puertas abiertas para todo interesado en cantar con nosotros. 

____________________________________________________________________________



CALENDARIO DE MAYO
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones 

***
TRADICIONAL ASADO FAMILIAR EN EL CLUB HUNGÁRIA - Domingo 1°, 12.30 hs. 
MISA, ALMUERZO Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EN "MINDSZENTYNUM" - Domingo 8, 11
hs. 
ENSEÑANZA DEL IDIOMA HÚNGARO PARA ADULTOS EN EL ZIK - Sábado 14, 10 hs. Colegio San
Ladislao
RELATO AUDIOVISUAL DEL CAMPAMENTO DE LOS LOBATOS -  Sábado 14, 18 hs. Club Hungária 
ASAMBLEA Y LUEGO ASADO EN EL HOGAR DE ANCIANOS - Domingo 15, 11 hs.
VALENTÍN ALSINA: ALMUERZO DE LOS JUBILADOS
Domingo 15, 12.30 hs. 
CULTO CON SANTA CENA EN EL HOGAR DE ANCIANOS - Miércoles 18, 11 hs.
VELADA MUS NA
Viernes 27, 20 h la Iglesia San )
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Ladislao
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 DE LA OTRA ORILLA
 la comunidad húngara de Uruguay
bimos estas noticias, gentilmente remitidas por Zuleika
decemos):



                                  Exquisitas Tortas Húngaras
                                Sra. de Bakos

                                     haga su pedido al   4799-3482

                                  Restaurante
                           CLUB HUNGARIA
                                         Concesionario R. Omar Giménez
                             Pasaje Juncal 4250 - Olivos

Abierto todas las noches, excepto lunes.
Sábados y domingos almuerzo y cena

Reservas al: 4799-8437 / 4711-0144

Nuevos ingresos de antiguos bailarines. Szenek Guszti y Jankovics Dani, ambos de la generación anterior que
formaban parte del Tündérkert Néptánc Együttes, se suma ron a los actuales integrantes de dicho grupo, quienes no
dudaron en darles la bienvenida.

El 24 de abril el Uruguayi Magyar Otthon (UMO) celebrará su sexagésimo noveno aniversario. En esta
ocasión, nos honrará con su presencia el Consejero de la Embajada de la República de Hungría en la Argentina, Dr.
Zoltán Bács. Para festejar a lo grande y agasajar a dicho representante de Hungría, se ha organizado una parrillada
con el delicioso y tradicional „rigójancsi” como postre. El grupo Tündérkert actuará como broche de oro animando
la celebración con sus danzas.

El mismo día, además de cumplir un año más nuestro club, se inicia un Campeonato Intercolectividad de Canasta
que se extenderá hasta el final del año y cuyos premios serán entregados a los vencedores en la fiesta de despedida
del año.

Comunicamos con mucha alegría el inicio de las clases de la Magyar Iskola, a la que asisten niños de entre tres y
seis años. Más de veinte niños aprenden danza y canto y realizan expresión plástica a cargo de Patricia Alberti,
Sandra Vale y Andrea Rettich.

_______________________________________________________________________
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En una publicación electrónica mensual y
gratuita comunicamos y difundimos

información y noticias referentes a las
asociaciones y particulares de la comunidad

húngara en la Argentina.
Suscríbase a:  hungargennews@arnet.com.ar

http://epa.oszk.hu/hungargennews/

NOTICIAS DE ESGRIMA - VÍVÁS
un deporte moderno

FORMACIÓN - RECREACIÓN –
COMPETENCIA DE ALTA PERFORMANCE

CLUB HUNGÁRIA - PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS
A partir de los 8 años - ambos sexos - florete, espada y sable.
Miércoles de 18 a 20.30 hs. - Sábados de 15 a 19 hs.
Maestros : Juan Gavajda - Ignacio Solari
INFORMES: Henriette Várszegi - henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992

HKK
  

BIBLIOTECA HÚNGARA
Horario de atención al público:  En el Club Hungária
(Pasaje Juncal 4250, 1° piso, Olivos. Tel. 4799-8437)

los viernes de 19 a 21 hs. Para concertar otros horarios:
4798-2596 ó 4723-3655. haynal@fibertel.com.ar


