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A magyar történelem tragédiák so-
rozata: Tatárdúlás, a török veszedelem, 
Mohács, a 150 évig tartó idegen hódí-
tás… Felére fogyatkozott és lelkileg 
is meghasonlott a nép, eluralkodott 
viszály, széthúzás és gyűlölködés. 
Minden későbbi gondunk Moháccsal 
kezdődött és az utána következő hódolt-
ság még további jóvátehetetlen károkat 
okozott. Rákóczi szabadságharca újabb 
nemzeti tragédiába torkollt. Száz évvel 
később, az 1848-as forradalom: megint 
fegyvert fogott a szabadságért a magyar 
s újból kiütötték kezéből a fegyvert. De 
a huszadik század hozta meg a minden 
eddiginél nagyobb és súlyosabb sors-
csapást: Trianont. 

A történelemben példátlan módon 
egy olyan háborúért büntették meg 
Magyarországot, amelynek kirob-
bantásában felelősség nemcsak nem 
terhelte, hanem gróf Tisza István 
kifejezetten, szóban és írásban tiltakozott 
is ellene. Az ország képviselőinek 
meghallgatása nélkül kényszerítették rá 
a megalázó békeszerződést. A kegyetlen 
békeparancs olyan ítélet volt, amelyet 
igazságtalanul mondtak ki a győztesek 
egy vesztes, kiszolgáltatott ország felett. 
Lássuk a rideg tényeket és adatokat:

Az ezeréves Magyarországtól 1920. 
június 4-én elrabolták területének 72 
és lakosságának 64 százalékát. Így 
egy tollvonással 3,5 millió ember 
állampolgársági helyzete is meg-
változott. Az országot megfosztották 
iparának nagy részétől, erdeitől 
és  bányáitól ,  vasúthálózatának 
és közútjainak 70 százalékától. A 
megcsonkított ország elveszítette 
természeti kincseit és mezőgazdaságán 

kívül csaknem minden gazdasági 
forrását. A béketárgyalások egyik 
francia megfigyelője később leírta, 
mennyire megdöbbentette őt az a 
botrányos önkényesség, ahogy a 
trianoni békediktátum az új határok 
megvonásakor nemcsak Magyarország 
gazdasági ütőereit vágta el, hanem 
minden észszerűség nélkül rendelkezett 
utak, vasútvonalak, csatornák, köz-
igazgatási és magántulajdon-határok 

Stirling György:

85 ÉVVEL TRIANON UTÁN

kijelöléséről. 
Falvak lakói  számára tet ték 

lehetetlenné, hogy eljussanak a 
földjeikre, városokat szabdaltak ketté, 
mert a házak között csordogáló patakot 
hajózható folyóként tüntették fel a 
győztesek térképei, bányák bejárata 
került a határ másik oldalára és 
templomaitól, temetőitől rekesztették 
el több település lakosságát. Városok 

maradtak gazdasági háttér nélkül, 
a mezőgazdasági vidékek pedig 
elveszítették a felvevő piacaikat. 76 
falut szakítottak ketté a csehszlovák 
határon, ötvenkettőt a román határon 
és hetvenet a jugoszláv határon. Több 
mint száz határmenti falu maradt 
vízszolgáltatási lehetőségek nélkül. 

Ezeket a tényeket nem lehet eleget 
ismételni, hogy lássuk: mennyire 
szakértelem és előzetes tájékozódás nél-
kül nyúltak a kérdéshez az ítélőbírák, 
kizárólag a Magyarország testét 
marcangoló hullarablók súgásaira 
hallgatva. Utólag derült fény arra, 
hogy a békekonferenciát megelőző 
titkos tárgyalásokon a győztesek már 
eldöntötték Magyarország feldara-
bolását, és a tényektől nem akarták 
magukat zavartatni. Hiába tette le a 
tárgyalóasztalra gróf Teleki Pál az 
ország nagy gonddal kidolgozott et-
nikai és gazdasági térképét, pillantásra 
sem méltatták és az európai hírű tudós 
véleményére sem voltak kíváncsiak. 
Az etnikai alapon való területrendezést 

ugyan elvként szögezték le, ám 
elfogadták a cseh, román és szerb 
szakértők tájékoztatását, anélkül, hogy 
az adatok valódiságát ellenőrizték 
volna. De az utódállamok mohósága 
akkor nem ismert határt és sutba dobtak 
minden etnikai elvet. 

Nem nekünk kell megfogalmazni 
a sérelmeinket, hanem másokat kell 
felhasználnunk ügyünk szószólóiként. 
Mert ezzel tartozunk az igazságnak. Íme 
néhány kortárs véleménye Trianonról: 

Aristide Briand francia külügy-
miniszter a ratifikációs vita után 
kijelentet te , hogy az új magyar 
határokat önkényesen vonták meg, és 
ő a maga részéről azokat nem tekinti 
feltétlenül véglegeseknek. Úgy véli, 
hogy később bizonyos kiigazításokra 
lesz szükség. 

David  Lloyd George angol 
miniszterelnök később így vélekedett: 
«Az egész dokumentáció, melyet 
szövetségeseink a béketárgyalások 
alatt rendelkezésünkre bocsátottak 
csaló és hazug volt. Mi is hamis alapon 
határoztunk.»

Alexandre Millerand francia 
köztársasági elnök  híressé vált 
levelében, amelyet a békeszerződés 
szövegéhez csatolva küldött el a magyar 
küldöttség vezetőjének, határkiigazí-
tásokat helyezett kilátásba. Azt 
ígérte, hogy ha a határmegállapító 
bizottságok úgy találják: a megállapított 
határok egyik vagy másik ponton nem 
felelnek meg a néprajzi és a gazdasági 
kívánalmaknak, a Népszövetség 
bevonásával orvosolni fogják a hibákat. 
A magyar országgyűlés annak idején 
csak a Millerand-féle kísérőlevél 
ígéretére hivatkozva járult hozzá a 
békeparancs becikkelyezéséhez. Noha 
ezzel a levéllel egy felelős francia 
államférfi elismerte, hogy történtek 

igazságtalanságok, az ígéretekből soha 
semmi sem lett.

C h a r l e s  T i s s e y re  f r a n c i a 
parlamenti képviselő: «Szétszakították 
ezt a nemzetet, amely politikai és 
közigazgatási egységét tíz évszázadon 
át megtartotta, és ezt azzal indokolták, 
hogy ebben az országban különböző 
népek élnek. Szétromboltak egy 
életerős gazdasági egységet s aztán 
szemére vetettük az országnak, hogy 
Németország szövetségesévé vált. 
Nem mi sodortuk-e Németország 
karjaiba?...» 

Henri Pozzi francia diplomata 
a két világháború között több kitűnő 
könyvet is írt, amelyekben ismételten 
rámutatott Trianon igazságtalanságaira: 
«Valamennyi legyőzött közül egyet 
sem sújtottak olyan keményen, mint 
Magyarországot. Az igazság nevében 
a szó szoros értelmében felnégyelték 
és kivégzésre ítélték. Az erőszak 
békéi közül ez volt a legaljasabb és a 
legostobább.»

Hubert Beuve-Méry, a «Temps» 
tudósítója: «Mindig állítottam és most 
is megismétlem, hogy a magyarországi 
határok kijelölése igazságtalan dolog 
volt és meg kellene ragadni minden 
alkalmat orvoslására.» 

1938 után megtörténtek ugyan békés 
határrendezések. De a második Trianon 
- az 1947. február 10-i Párizsi béke 
- minden korrekciót megsemmisített... 
Tehát Trianon után 27 évvel újra 
megerősítették, újra megismételték az 
első hibákat.

Még ma, 85 év távolából is 
megdöbbentő számunkra az a felelőt-
lenség és felületesség, amivel a trianoni 
nagyok – élükön Georges Clemenceau 
francia hadügyminiszterrel, a béke-

diktátum “kovácsával” - ezer és ezer 
négyzetkilométeres területek, illetve az 
azokon élő milliók sorsáról döntöttek. 

Ezt nyolcvanötödik éve ismételjük 
és hangoztatjuk - jórészt csak magunk-
nak, mert más nem akarja meghallgatni 
sérelmeinket. Nem akarják meghallgatni 
a nagyhatalmak, mert kényelmetlen 
lenne számukra szembenézni azokkal 
a tévedésekkel, amelyeket ma már 
ők is tisztán látnak, de a szent status 
quo megváltoztatására nem látnak 
elég indokot, és főleg nem akarnak 
precedensekkel szolgálni hasonló 
követelésekre. Becsukják füleiket 

folyt. a 2. oldalon

Szakértelem és előzetes 
tájékozódás nélkül 

nyúltak a kérdéshez az 
ítélőbírák

A huszadik század hozta 
meg Magyarországra 
a minden eddiginél 

nagyobb és súlyosabb 
sorscsapást: elrabolták 

területének 72 és 
lakosságának 64 

százalékát

A szent status quo 
megváltoztatására nem 

látnak elég indokot
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MAGYARORSZÁG ÚJ KONZULJA, 

POLÁK ZOLTÁN, BEMUTATKOZIK
Születési idő, hely: 1970. augusztus 18, Miskolc

Tanulmányok:
- Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) - Budapest, Bölcsészettu-
dományi Kar, Portugál Nyelv és Irodalom Tanszék (szakdolgozat-téma: 
Posztmodern brazil próza)
- Kuwait University - Kuwait City, Language Center, Arabic as Foreign 
Language
- Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Posztgraduális Nemzetközi- 
és Diplomáciai Kapcsolatok Intézete, Külügyi szakirány (szakdolgozat-
téma: A latin-amerikai országok és Európa                  intézményesített 
államközi kapcsolatai)

természetesen az érdekeltek, 
az utódállamok is, mert önként 
egyetlen rabló sem hajlandó 
lemondani a zsákmányról. Nem 
elég, ha mi dörömbölünk és az 
igazunkat mi kiáltjuk világgá: 
a gyakran idézett külföldi 
megfigyelőkön kívül még 
voltak sokan kortársak, akik 
már a két világháború között 
látták, milyen végzetes hiba 
volt az Entente hatalmaktól 
elvakultságukban szétverni a 
Monarchiát és meggyengíteni 
Magyarországot, ahelyett, 

hogy megerősítették volna 
Európa védelmében Hitler és 
Sztálin terjeszkedései ellen.

Az eltelt 85 év alatt semmi 
sem történt. Azóta azonban 
nagyot fordult a világ. Közben 
mégegy pusztító vihar zúdult 
hazánkra, de 1956 tragédiáját 
is kihevertük és talpra álltunk. 
Az évek során az európai 
határok hosszú sora változott 
meg, a Trianonban mester-

folyt. az 1. oldalról

A MAGYAR IRODALMI ÉS 
KULTÚRTÁRSASÁG

Áprilisban még nem jelent meg a Magyar Hírlap, ezért kénytelen 
voltam a HungArgenNews internetes eseménynaptárában 
kíváncsiskodni, hogy hol készül egy felnőtteket érdeklő 
rendezvény. Április 16-ra érdekes, talán szokatlan előadást 
hirdettek meg.

Lám, ez az! A cím részemre valóban érdekes: «HIT, ÉLET 
és DEMOKRÁCIA”. Az előadó: Dr. Bács Zoltán pedig, szintén 
részemre, szokatlan. Miért? Mert a magyar nagykövetség első 
tanácsosa, akit sokan még nem ismerünk, nem hallottunk beszélni, 
azaz elmélkedni. Elmélkedésének mondanivalója éppenséggel 
a «hitről, lelki életről és demokráciáról» roppant várakozással 
töltött el mindannyiónkat.

Előadónkat a Társaság 
háziasszonya, Dr. Terek Zsófia 
mutatta be, felolvasta élet-
rajzát. Így mindenki tudomást 
vehetett arról, hogy Bács 
Zoltán nemcsak külsőre egy 
igen megnyerő fiatalember, 
hanem egy valódi művelt, 
nagy tudással rendelkező, 
kimagaslóan értelmes ember. 
Előadásával erről okosan 
tanúbizonyságot  is  te t t . 

Látszott rajta, hogy nemcsak mint diplomata, hanem mint 
egyetemi tanár is hozzá van szokva, hogy értelmesen ismertesse 
és bizonyítsa témáját. A logika módszerével, következetesen 
bebizonyította, hogy az embert önfenntartási ösztöne, környezete 
és körülményei vezették arra a felismerésre, hogy erejét egy 
felsőbb ERŐ segítségével tudja csak fenntartani. Szüksége van 
egy kapcsolatra az ERŐFORRÁSSAL. Ezt a kapcsolatot csak 
a HITTEL és teljes bizodalommal lehet megteremteni, vagy 
megtalálni. Ezek után nagyon élénken elmagyarázta, hogy - ennek 
logikus következményeképpen - hogyan keletkeztek a vallások, 
majd a mindenkori vallásoknak milyen hatása és befolyása 
volt és van a társadalom, szokások, erkölcsök kialakulására. 
Előadásának utolsó pár percében felsorolta a DEMOKRÁCIA 
megmásíthatatlan feltételeit.

Sajnálom, hogy a hozzászólások teljesen eltértek a téma 
valódi magjától. A mi magyar kolóniánk általános beállítottsága 
mindent «magyar nemzeti» szemmel néz és hall meg. Itt viszont 
egy, az egész emberiséget érintő legfontosabb kérdésről volt 
szó: az ember lelkiéletéről és a keresztény ETIKÁRA alapuló 
DEMOKRÁCIÁRÓL.  Szerettem volna ott mindjárt megkérdezni 
előadónkat, hogy vajon az emberiség nagy része, mindazok tehát, 
akik NEM HISZNEK senkiben és semmiben, milyen értékmérce 
alapján vizsgálják meg lelkiismeretüket, és KIHEZ fordulnak 
segítségért, ha elvesztik erejüket? Magát a LELKET és a HITET 
nem lehet értelemmel megmagyarázni, vagy elnyerni, mert Isten 
kegyelmi ajándéka.

Remélem, hogy lesz még alkalmunk meghallgatni előadónk, 
Dr. Bács Zoltán erre vonatkozó válaszát. Sajnos évtizedek 

óta teszem fel 
a fenti kérdést 
“ h i t e t l e n ” 
a t e i s t a  vagy 
a g n o s z t i k u s 
barátaimnak, de 
erre, mindeddig, 
tőlük választ 
m é g  n e m 
kaptam. 
(Bonczos Zsuzsa)Utána tea!                                                    FOTO JAKAB

ségesen összetákolt államok 
többsége széthullott ,  bi-
zonyságául annak, hogy a 
politikában és a történelemben 
semmi sem állandó. Eddig a 
békeszerződéshez senki sem 
mert hozzányúlni, a hibákat 
nem akarták orvosolni. Ezt 
fel kell ismernünk. Más úton 
kell keresnünk írt a sebre. Az 
új helyzetben arra kell tö-
rekednünk, hogy az európai 
népek közösségében,  az 
Európai Unió keretein belül az 
eddigieknél még szorosabbra 
fűzzük kapcsolatainkat az 
elszakított területek magyar-
ságával, tegyünk meg mindent 
sorsuk javításáért és segítsük 
őket a túlélésért folytatott 
küzdelmükben. Ez legyen 
számunkra  a  követendő 
i r ányvona l  Tr ianon  85 . 
évfordulóján. 

A szerkesztő megjegyzése: Az 
elszakított területeken ősi idők 
óta élő lakosságot égbekiáltó 
igazságtalanság érte, amelyet 
- kellőképpen jogi nyelvbe 
öltöztetve - érvénybe léptettek. 
Lényege olvasható az alábbi 
idézetben (kivonatosan Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás szakjogász 

A politikában és 
a történelemben 

semmi sem állandó

tanulmányából .  Ma már 
fölhoznák az „emberi jogok” 
hangoz ta tásá t .  Csak  az 
sajnálatos, hogy ezt hivatalos 
szinten máig sem teszik, 
visszamenőleges hatállyal…):

„Az 1920. június 4-én 
aláírt trianoni békeszerződés 
(becikkelyezte az 1921. évi 
XXXIII. törvénycikk) kollektív 
büntetéssel felérő 61. cikke 
szerint mindazok a személyek, 
akiknek illetősége oly területen 
van, amely azelőtt a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia 
területeihez tartozott, a magyar 
állampolgárság kizárásával 
jogérvényesen annak az 
államnak az állampolgárságát 
s z e r z i k  m e g ,  a m e l y  a z 
említett területen az állami 
főhatalmat gyakorolja, tehát 
az utódállamét. Lehetséges 
volt elméletben a magyar 
állampolgárság megtartása, 
azonban ehhez egy éven 
belül el kellett  hagyni a 
szülőföldet, ezért ezt kevesen 
választották. Aki maradt az egy 
csapásra elvesztette magyar 
állampolgárságát.” 

HONFITÁRSAIM!

Gondolom és remélem, hogy mindenki tudomásul vette 
„Nagy Zeneszakértőnk” és a magyarság köreiben jól ismert 
igen nagy tiszteletnek örvendő Kurucz László intő szavait 
(előző szám, 2. oldal, keretben). Ezek után reményemet 
fejezem ki arra nézve, hogy mostantól minél többen fognak 
munkaajánlatokkal megkeresni, szívesen állok bárki 
rendelkezésére a nap 24 órájában. (15-5881-1947).

Végszóként csak annyit, hogy az általa közölt adatok 
nem valósak, és ezek tudatában ellene becsületsértés és 
rágalmazás címén jogi képviselőm meg fogja tenni a kellő 
lépéseket.

Tiszteltetem a Szerkesztőséget és további sikeres munkát 
kívánok!

Mogyorósi Zoltán 

Restaurante 
CLUB HUNGARIA

Pasaje Juncal 4250 - Olivos
Concesionario R. Omar Giménez
Abierto todas las noches, 

excepto lunes. 
Sábados y domingos 

almuerzo y cena
Reservas al: 4799-8437 

y   4711-0144 

A Szent István Irodalmi Kör elnök-asszonya, 
Dr. Terek Zsófia bemutatja az előadót.              
                    FOTO JAKAB

Nyelvtudás:
- spanyol, portugál, angol - felsőfok
- arab, olasz, orosz - alapfok

Párommal, Malomsoki Szilviával együtt nagy örömünkre szolgál, hogy Buenos Airesben élhe-
tünk és dolgozhatunk, valamint reméljük, hogy munkánkkal elő tudjuk segíteni a két ország közti jó 
kapcsolatokat. Szeretnénk mielőbb megismerkedni személyesen is a helyi magyar közösséggel.

Mint új konzul, szeretném, ha az itteni magyarság ügyes-bajos dolgai hatékonyan, és lehetőleg 
sokkal gyorsabban megoldódnának.

A hallgatók egy része                                               FOTO JAKAB
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A ZIK DIÓ-CSOPORTJA MAGYARORSZÁGON

N a g y  s e g í t s é g ü n k re 
voltak az innen “visszidált” 
barátaink: Anikó, Busi, Eszti, 
Éva és Bandi, László, Lumpi, 
Magdi, Palkó és Orsi, Paulette 
és Csaba.  Kedvesebbnél 
kedvesebb befogadó családokat 
szereztek, iskolák után jártak, 
pótmama és -papa szerepet 
vállaltak gyermekeink ottléte 
alatt, és sokat leveleztek…

Ugyancsak nagy lökést 
adott tervünk megvalósítás-
nak az Oktatási Minisz-
t é r i u m  H a t á r o n  T ú l i 
Magyarok Főosztályának 
komoly anyagi támasza! Azt 
is nekik köszönhetjük, hogy 
minden gyerek diákigazol-
vánnyal rendelkezhetett, ami 
nagyon megkönnyítette (ill. 
olcsóbbította) közlekedésüket, 
múzeumok- és kiállítások 
látogatását.

A résztvevők, névszerint: 
Beis András (15 éves), Jeffrey 
Viki (15), Lomniczy Melinda 
(14), Lovrics András (15), 
Mihályfi Kinga (14), Papp 
Gábor (15) és Szentiványi 
Julcsi (14). Hogy élethűbb 
legyen a beszámoló, a 7 
résztvevő írásaiból idézünk:

„Mikor áprilisban megtud-
tam, hogy a Dió csoporttal 
Magyarországra utaznék a 
nyáron, nagyon lelkes és 
b o l d o g  l e t t e m .  R ö g t ö n 
kezdtem a naptárban kihúzni 
az induláshoz hiányzó napokat 
(MK). 

December 3-án indultunk. 
Én már repültem egypárszor, 
de voltak, akik először ültek 
repülőn! (LM). 

A repülőút tök jó volt… 
csomót nevettünk! (MK). 

Én nem nagyon izgultam. 
Elején csak attól féltem, hogy 
lekésem a gépet. Aztán, mikor 
már benne ültem, aggódtam, 
hogy nem kapunk ebédet. 
Szerencsére du. 5-kor kaptunk 
valamit, de hamarosan egy 
újabb kérdés aggasztott: 
Vajon ez az ebéd volt, vagy 
már jó magyar módra ezzel 
“elintéztük” a vacsorát? 

Később vacsorát is kaptunk, 
és akkor már megnyugodtam 
(JV). 

Miko r  megé rkez tünk 
Ferihegyre, az utolsó percekben 
azon gondolkoztam, hogyan 
mutatkozzak be? Milyen 
mondattal kezdjem? Tudom, 
hogy ezt ezerszer elmagya-
rázták a ZIK-ben, de a hosszú 
út után mindent elfelejtettem. 
Szerintem ez volt a legnehezebb 
pillanat az egész úton (PG).

Első nap, mikor beléptem 
az osztályba (a gödöllői Pre-
montrei Gimnáziumban), jó 
argentin módra, mindenkinek 
puszit akartam adni. Rögtön 
láttam, hogy ez itt nem szokás: 
hátraléptek és csodálkoztak. 
Akkor hát eldöntöttem, hogy 
megfigyelem őket, és rájöttem, 
hogy náluk csak “sziá”-val kell 
köszönni, és az már elég. És 
a fiúknak pláne nem szabad 
puszit adni! (JV).”

A gyerekek különböző 
családoknál laktak, ahol csakis 
magyarul lehetett beszélni, 
és hétköznap iskolába jártak. 

További levélrészletek:

„Szentendrén laktam, 
szerintem a legszebb hely 
Magyarországon! Egy nagyon 
kedves családhoz kerültem. 
A szülök és a nagymama 
állandóan azon izgultak, hogy 
keveset eszem. Fecóval, aki 

velem egykorú, jártam suliba 
(PG). 

Az én családomban 4 
gyerek volt. Hannával együtt 
jártam a budapesti Szent 
Benedek katolikus iskolába, 
a 7. osztályba. A lányok az 
osztályban nagyon kedvesek 
voltak és most nagyon sokat 
mailezünk (SzJ). 

Mivel Pécsig hosszú volt 
az út, leszálltuk egy étterembe 
“vacsorázni”. Ez nagyon 
furcsa volt: 5 órakor már 
vacsorázunk? Az iskolában 
menzás voltam. Noémi nem, 
mert ő vegetáriánus… Uram 
Isten! Három egész hónap 
alatt alig ettem húst! (…) 
Nagyon kedvesek voltak 
velem! Mercedes mindig 
mondta, hogy én vagyok 
három hónapig az ő lánya. 
Egészen édesek voltak! (…) 
Az iskolában mindenki nagyon 
jó volt hozzám. Mindenki, 
tényleg! Majdnem sohasem 
voltam egyedül. Matekból 
nem értettem semmit, mert 
idősebbek osztályában voltam. 

Fizika és kémia órák alatt a 
könyvtárban voltam. Azok 
voltak a legjobb órák! (MK). 

Az iskola egy kis patak 
mellett volt, Szentendrén. 
Majdnem mindent értettem 
már az első naptól kezdve. 
Csak a nehéz tantárgyakban, 
mint fizika, matek és biológia 

volt olyan kifejezés, amit nem 
értettem (PG).  

Az ottani suli (Hidegkúti 
ökumenikus Általános Iskola) 
nagyon különbözik az ittenitől. 
Például, nem lehet tegezni a 
tanárokat és egy csomó házit 
(lecke) adnak (BA). 

Az iskola nagyon unalmas 
volt… igazából nagyon! Nem 
kellett egyenruhában menni, 
imádkoztunk a kezdéskor, és 
fel kellett állni mindig, mikor 
bejött a tanár, és önözni őket 
(LM). 

Sok barátot szereztem, 
akikkel péntekeken reggel 
7-kor, tanítás előtt (!) focizni 
jártam. Sok kedvvel jártam 
az iskolába, a legérdekesebb 
a történelem óra volt. Ötven 
magyarországi folyó nevét 
tanultam meg egy dolgozatra, 
de sajnos pont megbetegedtem, 
és nem tudtam vizsgázni 
(BA).

I s k o l a  u t á n  j á r t a m 
kézilabdázni,  hittanra és 
cserkészetre. A cserkészet 
nagyon más volt, mint nálunk 
(SzJ). 

Szerintem Argentínában 
sokkal jobb … (MK). 

Argentin barátaimmal elég 
sokszor találkoztam, néha 
Budapesten, néha másoknál. 
Olyan is volt, hogy Réni eljött 
hozzánk (PG). 

D e c e m b e r b e n  m e g 
mindannyian lejöttek Pécsre 
és együtt töltöttünk 2 napot 
(MK). 

Sokat voltam Budapesten. 
Legtöbbször egyedül utaztam, 
é s  nagyon  é lvez tem az 
önállóságot. Megnéztem a 
térképen, hogy merre szeretnék 
menni ,  küldtem mai l t  a 
Dióknak, hogy megtudjam 
valaki elkísér-e, és indultam 
Budapest felé (JV). 

M i n d e n h o l  v o l t u n k : 
Széchenyi Fürdő, Parlament, 
Lánchíd ,  Terror  Háza… 
(LM).

Utazásunk  e lő t t  sose 
képzeltem el, hogy valaha a 
Lánchídon leszek. Szilvesz-
terkor Dóry Kingáékhoz 

mentünk.  Ott  volt  Meli , 
Julcsi és Benedek Dóri is. 
Aztán elmentünk a fiúkkal 
is sétálni, és pont éjfélkor az 
Erzsébet híd közepén voltunk. 
Gyönyörű volt! Ott szemben 
volt a Lánchíd. Alattunk a 
híres Duna, és együtt voltunk!! 
Annyira szép volt! Sosem 
fogom elfelejteni (MK).

A karácsonyt kb.  úgy 
ünnepeltük,  mint  ot thon 
szoktuk (PG). 

Utolsó nap az osztályom 
rendezett egy búcsúztatót. 
Ajándékoztak egy képet az 
osztályról, egy könyvet és egy 
iskola-pólót. Olyan boldog 
voltam! Mindenki vitt valamit 
a búcsúztatóra, és az mind csak 
nekem volt! Nagyon örültem! 
És mindent titokban készítettek. 
Leveleket is kaptam! (MK).

Egy tök királyi élmény volt 
számomra! (BA). 

Maradtam volna  még 
legalább egy hónapig (JV).

Legjobban az utazásokat 
élveztem, és annak örülök, 
hogy egész jól megtanultam 
magyarul (SzJ). 

Nagyon tetszett ez az út. 
Csomó dolgot tanultam az 
életről. De biztos vagyok, hogy 
a lányok nélkül nem lett volna 
ilyen jó (LM). 

Szerintem túl rövid volt 
az út. Jó lett volna tovább 
maradni. Újból el szeretnék 
oda menni (PG).”

A csoport nagyon össze-
forrt és a magyar nyelvben 
kifejezetten gyarapodott. Öröm 
látni, milyen lelkesek, milyen jó 
barátok, milyen hálásak! 

Máris tervezzük a következő 
csoport utazását.

- Adja Isten, hogy még 
sok évig legyenek személyek, 
akik - mert fölmérik ennek 
a fontosságát, és nemcsak 
magyar, de emberi értékét 
is - dolgoznak, adakoznak, 
szerveznek, és időt szánnak 
erre a célra!

(Zaha Alexandra)

2004-ben a ZIK és a Dió-csoport szülei nagy fába vágták fejszéjüket: 
megszerveztek gyermekeiknek egy három hónapos magyarországi 
utat. A cél mindenki előtt világos volt: jobban megtanulni magyarul, 
megismerni és megszeretni Magyarországot, és - nem utolsó sorban! -

 nagyon sokat mulatni együtt! 

b.-j.: Papp Gábor, Lovrics Reni, Beis András, Jeffrey Viki, Szentiványi Juli, 
Mihályfy Kinga, Lomniczy Melinda                                                      FOTO TRIXI

Kedves Olvasó!
Az Argentínai Magyar Hírlap első száma 

márciusban az elmúlt, “újságtalansági” év 
eseményeinek volt összefoglalója. Azóta a jelen szám 
a harmadik. Ahogy a bemutatón kihangsúlyoztam, 
igyekszünk a kolóniánkban folyó eseményekről 
kielégítő képet nyújtani, mind a tervbe vettekről, mind 

A SZERKESZTŐ ÜZENI az elmúltakról. Örömmel közlöm, hogy az eddigi 
visszhang jó – általában kedvező, noha akad elvétve 
néhány enyhe kritika. Ezeket mind figyelembe vesszük, 
ha úgy véljük, hogy javíthatunk a lap tartalmán és 
minőségén. Szívesen fogadjuk a megjegyzéseket.

Ahogy bejelentettük, a Hírlap évente tízszer 
jelenik meg. Most, az ezután következő számunk 
kettősszám lesz, július 10-i megjelenéssel, a téli 

szünetre való tekintettel. 
Ugyanezt megismételjük 
a nyári szünetben, jövőre 
január-februárban.

További jó olvasást a 
lelkes Előfizetőinknek és 
kedves Hirdetőinknek! 
Köszönjük bizalmukat.

A szerkesztő
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Mindszenty bíbo-
ros halálának évfor-
dulója alkalmából a 
Magyar Katolikusok 
Szövetsége május 8-án 
tartotta emlékmiséjét. 
A Szent Misét úgy-
szintén felajánlottuk 
Domonkos László 
SVD, a Mindszenty-
num alapítójának, továbbá az 
elhalt tagok Kovács Jolán és 
Fodor Péter lelki üdvéért. A 
Szent Misét Padre Arnoldo 
celebrálta. A cserkészek kül-
döttsége szintén részt vett az 
ünnepségen. A magyar tem-
plomi énekeket külön kiemelte 
Gosztonyi Gyula és a jelenlevő 
kórustagok közreműködése.

A Szent Mise befejeztével 
a tagok körülbelül 85-en fel-
vonultak a Sorg díszterembe, 
ahol egy kitűnő és bőséges 
ebéden vettek részt, amelyet a 

szövetség hölgyei Paál Magdi 
vezetésével készítettek el. 

Az ebédet követően a 
Mindszentynum megtartotta 
évi közgyűlését, felsorolván az 

M i n d s z e n t y  e m l é k m i s e

előző év kiemelkedő 
eseményeit,  úgy-
szintén a pénztári 
jelentést.

Fóthy István be-
jelentette lemondá-
sát az elnökségről 
egészségügyi okok-
ból kifolyólag. He-
lyét Honfi János fog-

lalta el. 
A vezetőség külön köszö-

netét fejezte ki a bőkezű ado-
mányozóknak, ami lehetővé 
tette az épület tatarozását, a 
konyha kibővítését és egyéb 
szükséges javításokat. Továb-
bá Elsie Rivero Haedónak a 
Dobosi Szabó László által 
festett arcképéért, úgyszintén 
Gina Ionescunak festményéért, 
valamint Dr. Némethy Györ-
gyné Dr. Kesserű Juditnak, 
Mindszenty hercegprímás be-
keretezett fényképéért.

Az ebéden 
magyar közös-
s é g ü n k  t ö b b 
k i v á l ó  t a g j a 
j e l e n t  m e g , 
köztük Vattay 
Miklós és fele-
sége, Terek Zsó-
fi és férje Jakab 
Nándor, Tóth 
Kristóf refor-
mátus lelkész, 
és még sokan 

mások. A helyszűke nem en-
gedi a teljes névsor közlését. 
Az események lefolytával a 
jelenlevők emelt hangulatban 
távoztak.                      

B. Gy.

Con tristeza, hacemos saber a los amigos 
de la colonia húngara, que

JOLÁN NÉMETH DE KOVÁCS
(Jolán néni)

el 5 de mayo de 2005, a los 98 años, 
está con el ALTÍSIMO.

Sus hijos Eugenio y Olga
Sus nietas, bisnietos e hijos en el afecto

ruegan una oración a su memoria
Que en Paz descanse

IN   MEMORIAM   
KÖLLEY GYÖRGY

1919 - 2005
Március 14-én, 86 éves 
korában elhunyt egy sok 

szenvedéssel de alkotással 
is teli élet után 

vitéz Kölley György. 

A 2. Világháború után 
Magyarországon végleg 
berendezkedett kommunista 
rendszer tel jesen kezébe 
akar ta  venni  az  i f júság 
átnevelését. Ezért minden 
másként gondolkodót üldözni, 
bántalmazni kezdtek. Így 
került “Gyurkabá” különböző 
meghurcoltatások után 8 évig 
Szibériába. Fogsága nagy 
részét a finn Karéliában töltötte. 
A kegyetlen munka-táborból 
való “szabadulása” után egy 
rádiógyárban kapott munkát, 
és csak nagy sokára sikerült 
haza kerülnie. A börtönökből, 
haláltáborból, mint annyian 

”Nagyobb szeretete senkinek 
sincs annál, mint aki életét adja 
barátaiért.” Jn 15,13

Pappá szentelték Bécsben 
1946. november 3-án.

Az 56-os szabadságharc 
alkalmából elhurcolták és meg-
kínozták.

1957. október 25-én a Bue-
nos Aires-i kikötőben, a Santa 
Fe volt katonaszállító hajóról 
argentin földre lépett.

A plátanosi angolkisasz-
szonyok intézetében tíz évig 
nevelte, az apácákkal karölt-
ve, az argentin ifjúságot, és 
kinagyította a Magna Domina 
Hungarorum kápolnát. 

A 15 sz. Pannonia Sacra 
cserkészcsapatot megalapítot-
ta, vezette és számos táborok 
aktív részvevője volt, az argen-
tin-magyar ifjúság élén.

Megépítette az Árpádházi 
Szent Erzsébet nagytemplomot 
Plátanoson a katolikus hívek 
részére.

Megalapította az Argen-
tínai Katolikus Magyarok 
Szövetségét és felépítette a 
Mindszentynumot a magyar 
kolóniának.

Megalapította a Liszt Fe-
renc zenetársaságot és áldozott 
a kultúráért, amikor számos 
zenei művével gyarapította a 
művészi világot.

Rendszeresen látogatta a 
szórvány magyarokat Chaco-
ban, Córdobában, Uruguayban 

és Chilében. Ezek folyamán 
elszenvedett buszbalesete által 
17 műtéten esett át. 

Szolgált a családoknak 
keresztelőkön, elsőáldozá-
sokon, esküvőkön, temeté-
seken, gyóntatásokon, szent 
miséken és számtalan családi 
látogatásokon.

39 évi szolgált (1957. ok-
tóber 25-től 1996. november 
3-ig) az argentin magyar koló-
niának. Csak aranymiséje után, 
megtört egészsége miatt tért 
haza a szeretett kőszegi Verbita 
rendházba.

A Mindszenty bíboros 
emlékmise kezdete előtt kaptuk 
a hírt, hogy aznap hajnalban, 
május 8-án Páter Domonkos 
László SVD, 84 éves korá-
ban az örök hazába költözött. 
Ahogy a szomszédos cikkben 
olvashatjuk, az aznapi szent-
misét a Mindszentynum Szent 
István kápolnájában az ö lel-
kiüdvéért ajánlottuk fel másik 

két halottunkkal együtt. Ezen 
a napon a katolikus Egyház 
a lujáni Szűzanyát, Argentína 
patrónáját, és Urunk mennybe-
menetelét ünnepli. Páterünket 
ezen a különös napon szólí-
totta magához az Úr, ami na-
gyon keveseknek adatik meg. 
Ezen hármas ünnep jellemezte 
Domonkos páter életét is: 
Mindszenty bíboros, mint a 
magyar kereszténység szimbó-
luma, a lujáni Szűzanya, mint 
az argentin missziós terület 

szimbóluma, 
és az Úr Jézus 
mennybeme-
netele, mint a 
feltámadás és 
az örök élet 
tanúsítása..

Pünkösd-
vasárnap 

imádkoztunk 
együtt és 

megköszön-
tük Páter 

Domonkos 
László minden jóságát. 

Kérjük az Úr Jézust, hogy 
küldje el mindannyiunknak a 
Szentlélek ajándékait és adjon 
drága halottunknak örök nyu-
godalmat.

Fóthy István

Meghalt  Páter Domonkos László SVD
G y á s z o l j a  a z  e g é s z  M a g y a r  K o l ó n i a

mások, életreszóló súlyos 
betegséget hozott magával.

Pappá szentelése után 
Dunabogdányban lett plé-
bános. Azonban a zaklatások a 
rendszer részéről változatlanul 
ellehetetlenítették életét, 
míg végül is, újabb és újabb 
börtönbe kerülések a mene-
külésre késztették. 

Münchenben telepedett le, 
ahol két évtizeden át (1970-
90) a nyugati magyar ifjúsági 
körökön belüli szervezkedésé-
vel tűnt ki. A nyugati magyar 
cserkészet keretében, mint az 
Európai Kerület parancsnoka  
- ugyan saját elképzelései 
szerint, de a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség égisze alatt 
- szervezett számos tábort 
és utazást a sok országból – 
tengeren túlról is! - odasereglő 
fiatalokkal. Sokukban sikere-

sen elültette a nemzeti nevelés 
elveinek és értékeinek magját, 
lelkes követőivé váltak későbbi 
vezető egyéniségek is Európa 
szerte. Mindent egy lapra tett 
föl: a magyar ifjúság meg-
tartására. A hazájából kiűzött 
külföldön fölbecsülhetetlen 
é r t é k ű  s z o l g á l a t o t  t e t t 
hazájának. 

Élete mozzanatai könyvben 
is rögzítve vannak. A Nemzetőr 
gondozásában jelent meg az 
önéletrajzi mű, címe “Értetek 
és miattatok”. A végleges 
szövegért Saáry Éva felelős, a 
fedőlap Selmeci György festő 
munkája.
 (A könyv kikölcsönözhető 
a HKK könyvtárból. A fenti 
adatok egy részéért köszönet 
i l le t i  Saáry Éva írónőt . 
Szerk.)

A Páter a Mindszentynumban az Aranymiséje után ebéden 
-  a "régi,  szép időkben". . .                                FOTO FÓTHY

Keresztelő Budapesten argentin magyarokkal - a háttérben 
Bárány Béla atya.                             FOTO FÓTHY

XVI.  Benedek pápa 
közölte, hogy a Vatikán nem 
várja ki a kánonjog által 
hagyományosan előírt öt év 
leteltét, és máris beindítja 
az eljárást elődjének, II. 
János Pálnak boldoggá 

avatásáért. Így követi az 
elhunyt pápa temetése alatti 
hangos és kitartó általános 
követelést az “azonnali 
szentté avatásért”.
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Az AMISZ (Argentínai Magyar 
Intézmények Szövetsége) április 29-én 
megválasztott új vezetősége:

Elnök   Takács István
Ügyvezető alelnök                Honfi János
Alelnök   Heftyné Vámossy Katalin
Főtitkár   Vattay Miklós
Titkár   Paál Magdolna
Főpénztáros                Grabner András
Vezetőségi tagok:            Pataky László, Szakváry Zsuzsanna,  

Haynalné Kesserű Zsuzsánna, Alitisz Szilárd, Papp Antal és ifj. Valentin 
Ferenc

Számvizsgálóbizottság: Theész Anna Rózsa, Ladányi Enikő, Szeley 
László, Siraky Magdolna, Arany László és Graul Beatrix.

Védnöki testület: Puricelliné Szabó Éva, Bíró Marianne, Székásy 
Miklós és Orbán László.

Beszámoló az új vezetőség első gyűléséről május 9-én: 
Megtárgyaltuk az előző hét eseményét. Mint már sokan tudják, 

Argentína elnöke megint felhozta egyik beszédében a már ismételten 
említett “paracaidista húngaro” (magyar ejtőernyős, erősen pejoratív. 
Szerk.) kifejezést. Ennek következtében kialakult felháborodásra 
április 12-i keltezéssel egy levelet adtunk be a kabinetiroda főnökének, 
képviselve az argentínai magyar kolóniát. Ennek eredménye, hogy 
május 2-án du. fél hétkor fogadták az AMISZ küldöttséget (Honfi 
János, Paál Magdi és Vattay Miklós) a “Casa Rosada”-ban. Először 
az elnöki iroda koordináció vezetője, Lic. Juan Bontempo fogadott, 
aki az elnök sajnálatát és elnézését fejezte ki az elhangzott kifejezés 
következtében. Utána fogadott az elnöki főtitkár, Dr. Oscar Parrilla, aki 
szintén tolmácsolta Dr. Néstor Kirchner elnézését, remélve, hogy többé 
nem fogja használni a kifogásolt kifejezést.

Ez a tényállás is mutatja, hogy mennyire fontos, hogy a kolónia 
egyöntetűen képviseltesse magát. Mint ahogy szokás mondani: 
“egységben az erő”.

(Vattay Miklós, főtitkár)

A  M a g y a r  S e g é l y e g y l e t  K ö z g y űl é s e
A közgyűlést május 17-én 

11.30 órai kezdettel tartották 
meg, Molnár László elnökleté-

vel. A termet a 
tagok teljesen 
megtöltötték. 
J e l e n  v o l t 
Józsa Mátyás 
n a g y k ö v e t 

feleségével, Rubido-Zichy 
Hohenlohe Senta, Székásy 
Miklós, a Segélyegylet és több 
magyar Intézmény vezetőségi 
tagja, valamint közösségünk 
néhány kiemelkedő személyi-
sége.

Molnár elnök beszámolt a 
2004. évi tevékenységekről, 
újításokról, az épület tataro-
zásáról, a bentlakók lelki és 
egészségi gondozásáról, az évi 
eseményekről, és az adómen-
tesség meghosszabbításával 

A z 
Auditorio de 

Belgranoban hall-
hattunk április végén egy 
kitűnő koncertet a KELLER 
kvartett előadásában, az “Aso-
ciación de Festivales Musica-
les de Buenos Aires” ciklusa 
keretében, amely az idén a 
”3 B-nek” (Bach, Beethoven, 
Brahms) műveit ismerteti. A 
magyar vonós-négyes tagjai: 
Keller András, az együttes 
megalapítója, első hegedű, Pilz 
János másodhegedű, Gál Zol-

VILÁGHÍRŰ 
MAGYAR MŰVÉSZEK 

KONCERTJE

tán brácsa, Szabó Judit cselló. 
Az utolsó darabban (Brahms) 
az argentin Luis Rossi (klari-
nét) virtuóz módon egészítette 
őket ki. 

A magyar nagykövetség 
védnökként szerepelt és a 
publikumból néhány magyar 
és nem magyar előkelőséget 
az előadás után egy koktéllal 
vendégelt meg. Köszönjük 
nekik és az együttes tagjai-
nak ezt a valóban kiváló zenei 
élvezetet.                              

(B.Zs.)

…Özönvíztől hangos a 
magyar média. Mátrában a hir-
telen lezúdult eső elmosott egy 
tündéri falut, Mátra-keresztest. 
Az érintettek választ próbál-
nak találni a nem mindennapi 
problémára, és így került elő 
az erdőirtás története. Többen 
állítják, hogy a katasztrófának 
a környéken tapasztalt hatal-
mas méretű erdőirtás az oka, 
merthogy a fák természetüknél 
fogva megkötik a lehullott 
csapadékot. Ennek hiányban 

Í g y  é l ü n k ,  é l d e g é l ü n k …
 (levélrészlet Magyarországról)

azonban a víz követi a gravi-
táció törvényeit. Az a valóság, 
hogy a Mátrai Erőművet, de 
a Pécsi Hőerőművet is, fával 
fűtik, hiszen a fát, valami 
fondorlatos törvény szerint, 
a szakértők a bióenergiához 
sorolták; s az támogatást él-
vez. S ezzel a kör bezárulni 
látszik…

…Másik szomorú hír: Bá-
nátban - az egykori történelmi 
Magyarországon - Románia 
Szerbia határmentén, hatalmas 
árvizek pusztítanak: Pancsova, 

Nagybecskerek és a környező 
falvak víz alatt állnak. Állatok 
százai-ezrei vesztek oda. S 
a vályogházak napról-napra, 
egymást követve omlanak ösz-
sze. Hát elkeserítő a helyzet.

...Itthoni dolgainkról: Fo-
lyik a politikai adok-kapok. 
Az államkassza üres. Most 
kitalálták, hogy a borravalókat 
is meg kell adóztatni. Hogy ezt 
miként hajtják végre, nem tu-
dom. Tény: lemaradunk, mint 
a borravaló... A balti államok 
már megelőztek bennünket… 

…Az ország rettenetesen el 
van adósodva. Ezért a kormány 
minden áron bevételekhez 
akar jutni, megemelték az ille-
tékeket, elsősorban a benzin 
adóját. No de itt van az Unió, 
és aki teheti, a szomszédos 
országokban tankol. Aztán me-
gindult a «benzin turizmus», 
főleg Ukrajna irányába. A 
fuvarozók bejelentették, hogy 
amennyiben május 15-ig nem 
csökkentik az üzemanyagok 
adóját, blokádot vonnak a 
benzinkutak köré.

Mik folynak a Parlament-
ben? Áder János felszólalásá-
ban feszegette a Medgyessy-
Gyurcsány-kormány három-
éves teljesítményét: Ingyenes 
lett-e az étkezés a bölcsődék-
ben és az óvodákban? Ingye-
nes lett-e a tankönyv az általá-
nos iskolákban? Megkapták-e 
az ápolók az egy évi bérüknek 
megfelelő hűségjutalmat? Har-
mincnyolc órára csökkent-e a 
munkahét? Kiemelt bérezést 
kapnak-e a rendőrök? Csupa 
megválaszolatlan kérdés…

A következő híradásig, 
szeretettel: 

Barkuti Jenő, Bátaszék

(képanyag TRIXI)

b.-j.: Tóth Kristóf ref. lelkész, Ispánki  
Gyula és felesége, Zsuzsa, az új óvónéni

kapcsolatos eljárásokról 
a hatóságoknál, hogy 
lehetőleg kieszközöljék 
az állandó adómentes-
séget.

Ezután J. A. Guevara 
hites könyvvivő részle-
tes beszámolóját olvas-
ta fel a mérlegről és a 
Segélyegylet általános 
pénzügyi helyzetéről. 
Mind Molnár elnök, 
mind pedig Guevara könyv-
vizsgáló beszámolója példásan 
mintaszerűek voltak.

Mondhatnánk, hogy a 
közgyűlés ritka 
egye té r tésben 
folyt le, avval az 
érzéssel, hogy a 
vezetőség és a 
személyzet hoz-
záértése és ked-
vesség, biztosít-
ja a bentlakók 
megfelelő ellá-
tását.

A közgyűlés 
u tán  a  közön-
ség átvonult az 

ebédlőbe és a «quinchoba» az 
elkészített saláták és az ízes 
asado elfogyasztására, amelyet 
befejezésül a finom rétesek 
koronáztak meg. A közönség 
a késő délutáni órákban emelt 
hangulatban, nótázás közepet-

te oszlott 
fel. Régóta 
nem lehe-
tett tapasz-
talni ilyen 
őszinte jó-
kedvet és 
kedélyes 
együttlé-
t e t  négy 
különböző 

A Sze re t e to t t hon  l akó i ,  köz tük  2 .  ba l ró l  
Schir l  I lona vendég

A z  O t t h o n  g o n d v i s e l ői  ( j o b b r ó l  2 .  M a r c e l i n o   M o r á n ,  
b a l r ó l  3 .  f e l e s é g e ,   É v a

b.-j.: Dr. Bassó Zsuzsa, egy ápolónö, Józsa Mátyás, 
Zöldi Márton és Cristina, Józsa Mátyásné

korosztály között! Még táncra 
is perdültek jó néhányan! 

Reméljük, a fiatalok a 
jövőben sem hanyagolják el az 
idős testvéreket, akik annyira 
örültek vidám jelenlétüknek!

Bobrik György

Kerekes Márton cst.cspk. és Béres 
György: "Ki tehet a jó hangulatról?"

Figyelem! A téli szünet következtében a következő számunk 
július 10-én jelenik meg, mint július-augusztusi kettősszám.

Lapzárta (anyag és hírek beküldésére):  június 17.
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E S E M É N Y N A P T Á R CSILLAGAINK JÚNIUSBAN (GÖNCÖL) 
KOS (március 20 - április 20)
Június 11-ig több kedvező alka-

lom nyílik üzleti téren. Ajánlatos 
lenne befejezni minden átadandó 
munkát, fizetéseket rendezni. Érzel-
mi téren lesz egy kis feszültség 12-től 
fogva jó lesz meggondolni minden 
szót, különösen a hónap utolsó heté-
ben. A hónap legjobb napjai: 1-2, 
10-11-12, 20-21. Egészség: vigyázat 
a balesetekkel: tűz, elektromosság, 
jármű vezetése, éles tárgyak haszná-
lata több figyelmet igényel. A kis 
Kosokra is jobban kell vigyázni, 
különösen 12-től fogva. 

BIKA (április 21 - május 21)
Ebben a hónapban a legfon-

tosabb: mindent rendbentartani és 
amennyire csak lehet, mindent jól 
megszervezni. A hónap utolsó hete 
igen alkalmas a helyváltoztatásokra: 
költözködésre, utazásra. Szerelem: 
kerülni kell a vitákat, elmúlt problé-
mák felemlítését. A legjobb napok: 
3-4, 13-14, 30, különösen, ha kezdeni 
vagy sürgetni kell valamit. Egészség: 
4-től fogva a hónap nagyszerű alkal-
mat nyújt a lefogyásra, javulásra, 
egészségtelen étrend megváltoztatá-
sára, dohányzás elhagyására. 

IKREK (május 22 - június 21)
Június 21-ig a NAP az Ikrek 

jegyében léve megad minden előnyt 
a jegy «fiainak». Nagyszerű időszak 
adódik 11-ig a munka és pénz terén: 
6-án az újhold elsöpri az akadályokat. 
Szerelem: ezen a téren a hölgyek 
vannak előnyben, tessék kihasználni! 
A hónap legjobb napjai: 5-6-7, 15-16-
17, 24-25, kezdésre, közeledésre, új 
módszerek alkalmazására. Az újhold 
napja» 6-a ideális a kibékülésre... 
Egészség: jó hónap, de hozzájárulni 
több sétával, friss levegővel!

RÁK (június 22 - július 22)
Ha van valami fontos terv, kezde-

ményezés, helyváltoztatás, ajánlatos 
lesz megvárni a hónap utolsó hetét. 
22-én a Nap bemegy a Rák jegybe, 
hogy megkönnyítsen minden vállal-
kozást. Szerelem: a legszebb alkalom 
kínálkozik a Vénusz védelme alatt 
kibékülésre és közeledésre. A hónap 
legjobb napjai: 8-9, 18-19, 26-27, 
különösen a társadalmi és tudomá-
nyos érintkezések terén. Egészség: 
ajánlatos megkönnyíteni az étrendet, 
s kerülni a «nagy vacsorákat». 

OROSZLÁN (júl. 23 - aug. 22)
Június 22-ig az «égi segítség» 

inkább a szellemi-intellektuális téren 
mutatkozik. Új ötletek, nagyobb 
szellemi frissesség és több alkalom 
az üzleti életben, különösen 11-ig. 
Szerelem, család: feszültségek lazu-
lása, nyíltabb közlési mód, problémák 
megtárgyalása. A hónap legjobb 
napjai: 1-2, 10-11-12, 20-21, 28-29, 
különösen a munkában, pénzügyek-
ben, tervek bemutatásában. Egészség: 
Kerülni a rossz-levegőjű helyeket, 
oxigén hiányát. Jót tennének a légzési 
gyakorlatok!

SZŰZ (aug. 23 - szept. 22)
Június 11-ig egy pár kellemet-

lenséggel találkozhatnak: ígéretek be 
nem tartása, pénz mely késik, admi-
nisztrációs tévedések, stb. A hónap 
utolsó hete helyrehozhat mindent. 
Szerelem: viták semmiségeken, sér-
tődések ok nélkül, felfokozott érzé-
kenység... A hónap legjobb napjai: 
3-4, 13-14, 22-23, közeledésre, bé-
külésre. Az utolsó héten megenyhül 
a feszültség. Egészség: vigyázat a 
hirtelen hideggel, meghűléssel, fizikai 
kimerültséggel. 

MÉRLEG (szept.23 - okt. 22)
Június 11-ig nagyszerű égi segít-

ségre számíthatnak mindenféle hiva-
talos ügyben, üzleti vállalkozásokban, 
új ötletek megvalósításában. Ajánla-
tos lesz nem hagyni semmi fontosat a 
hónap utolsó hetére. Szerelem: 11-ig 
adódik sok jó alkalom a kimagya-
rázkodásra. Az utolsó hét azonban 
csak a hallgatásra jó... A hónap 
legjobb napjai: 5-6-7, 15-16-17,24-
25, kezdeményezésre, közeledésre. 
Egészség: kerülni a nagyon édes 
ételeket, vagy legalább lecsökkenteni 
a mennyiséget. 

SKORPIÓ (okt.23 - nov. 22)
Június 11-től fogva igen jó idő-

szak következik. Minden változtatás, 
tökéletesítés, új ötletek megvalósí-
tása, de főként az üzleti rész komoly 
eredményeket ígér. Az utolsó hét 
a legjobb. Szerelem: 11-től 28-ig 
a Vénusz komoly segítséget nyújt 
a skorpióknak, különösen a «hara-
gosoknak». A hónap legjobb nap-
jai: 8-9, 18-19, 26-27, mindenféle 
kezdeményezésre, helyváltoztatásra, 
utazásra. Egészség javulás, vitalitás 
növekedése. Ideális hónap fogyókúra 
kezdésére. 

NYILAS (nov. 23 - dec. 21)
Vigyázat! A Nap az ellenjegyben 

sétál június 21-ig, apró csapdákat 
helyezve az útjukba rossz üzlet, 
haszontalan kiadások és tévedések 
formájában! Minden ajánlatot na-
gyon meg kell vizsgálni. Az utolsó 
héten megenyhül a veszély. Szerelem: 
lehetőleg kerüljenek minden döntést, 
vitát, különösen ott, ahol már szó esett 
a válásról... A hónap legjobb napjai: 1-
2, 10-11-12, 20-21, 28-29. Egészség: 
vigyázzanak nagyon a megfázással, 
pihenjenek többet, ne vállaljanak 
fárasztó kötelezettségeket. 

BAK (dec. 22 - január 21)
Június 11-én a Merkúr és 21-én 

a Nap belépnek a Rákba (a Baknak 
ellenjegye): egy csomó akadályozta-
tásnak, késeltetésnek okozója. Aján-
latos kihasználni az első tíz napot, 
különösen a pénz és adminisztrációs 
ügyekre. Szerelem: nagy csendet a-
jánlunk ezen a téren, «fegyverszüne-
tet», a veszekedők közt, különösen az 
utolsó héten. A hónap legjobb napjai: 
3-4, 13-14. A 22-23 telihold, csak 
szakításra jó. Egészség: kerüljék a 
nehéz, zsíros ételeket és... a vitákat 
evés közben. 

VÍZÖNTŐ (jan. 22 - febr. 20)
Június 11-ig nagyszerű lehetősé-

geket nyújt a hónap. Üzletek kötése, 
ötletek megvalósítása, új kapcsolatok 
adódnak. A hónap általában igen jó; az 
utolsó héten kissé ellankad a ritmus. 
Szerelem: a közeledés alapja inkább 
a barátság, az egymás iránti emberi 
érdeklődés, egymás megértése. A hó-
nap legjobb napjai: 6-7, 15-16-17, 24-
25, válaszadásra, szerződés aláírására, 
megegyezésre, kibékülésre. Egészség: 
a hónap első fele igen alkalmas fogyó-
kúra, testedzés kezdésére. 

HALAK (febr. 21 - márc. 19)
Június 21-ig minden kezdettel, 

ajánlattal, befektetéssel ajánlatos lesz 
várni. A hónap csak az utolsó héten 
lesz jó, a megoldások és a szerencsés 
határozatok is akkor jönnek. Szerelem: 
kárpótlást nyújt a problémákért, ez a 
hónap meghozhatja a boldogságot, 
az újra-találkozást, a megbocsátást. 
A hónap legjobb napjai: 8-9, 18-19, 
26-27, különösen az érzelmi életben, 
döntésekben, közeledésben. Egész-
ség: lehetőleg kerüljék az idegfeszítő 
helyzeteket, szenvedélyes vitákat.

Köszönet mindazoknak, akik
színvonalas munkájukkal, anyagi

támogatásukkal segítik a lap
folyamatos megjelenését!

Június 11, szombat, 20.30 óra: NAGY BULI A HUNGÁRIÁ-
BAN (a leendő ösztöndíjasok részére. Részletek a HUFI  IV. 
oldalon)
Június 18, szombat, 20 óra: VACSORA a Regös és 
Tango együttesek fellépésével a Mindszentynumban -  Asztal-
foglalás 4864-7570
Június 19, vasárnap, 10 óra: CSALÁDI  ISTENTISZTELET  
Spanyol nyelvű igehirdetés, ifjúsági alkalom, zenés áhítat és 
közös ebéd. Magyar Református Egyház 
Június 19, vasárnap, 12.30 óra:  DISZNÓTOROS EBÉD VA-
LENTÍN ALSINÁN a SANS SOUCI zenekarral. 
Június 24, péntek , 19 óra: MAGYAR - FINN ZENEEST 
Az Ars Hungarica rendezésében, az Isaac Fernández Blanco mú-
zeumban  (Suipacha 1422 – Capital) (részleteket lásd a spanyol 
szekció utolsó oldalán, az ARS HUNGARICA hírei alatt)
Június 25-26, szombat-vasárnap: CSERKÉSZEK CSAPAT-
KIRÁNDULÁSA 
Június 26, vasárnap, 11 óra: SZENT LÁSZLÓ EMLÉKÜNNEP  
a Szent László Iskolában. Utána társasebéd
Június 29, szerda, 13 óra: MAGYAR KAMARA- ÉS 
ENEKMŰSOR A MOZARTEUM DÉLI KONCERTJEI KE-
RETÉBEN az Ars Hungarica rendezésében, Teatro Gran Rex 
(Av. Corrientes 857, Capital) (részleteket lásd a spanyol szekció 
utolsó oldalán, az ARS HUNGARICA hírei alatt)

A kolónia
születésnapjai
CUMPLEAÑOS
Június / Junio

(jelmagyarázat: öo = Szent 
István öregotthonban; MO = 
Magyarországon él)

Isten éltesse
az ünnepeltjeinket!

¡Feliz cumpleaños!

1. Pinczinger Viki / Szalay 
Kristóf (MO) – 2. Dombay Jenö 
/ Szini Gyuláné – 4. Besenyi 
Buba – 6. Szent-pétery Klára 
– 8. dr. Kehidai Gábor / Pieke 
Mária (öo) – 9. Gáspár Erzsébet 
– 10. Kovács Mihály Balázs / 
Zumpf Gusztávné – 11. Hefty 
Klári / Spahn Clementina 
(öo) / Zaháné Székely Ottilia 
(Kanada) –  15 .  Angolani 
Delma (öo) / Emödy Csaba 
(MO) / Horváthné Németh 
Marika – 16. Oberritterné 
Judit / Gawelné Szathmáry 
Irmi – 17. Várady Gábor / 
Szilvássy Ignác – 19. Kiss 
István Ferenc / Magyar András 
– 20. Kiss Alexandra – 21. ifj. 
Fóthy Gyula / Vass Dénes -  22. 
Gavajda András / Keve László 
– 23. Szabó Attila / Szalontay 
Veronika – 24. Fehér László 
(Bariloche) / Filipánics Lily 
(Cba.) / Szalay Andrea (MO) 
– 25. Bauer Enrique / Zaha 
Eszter (MO) – 26. Balogh 
Kovács Félix / Némethyné 
Kesserü Judit / Zoltay Julianna 
– 27. Benkö Teri / Chavesné 
Gáti Andrea /  Markán María 
F. – 28. Valentin Feri / Jánosi 
Isabel (kórus) /  Makkos 
Nándor / Szalontay Buci – 29. 
Fernández Xavier (kórus) – 
30. Jakab Nándor / dr. Képiró 
Sándor / Kolb István / Németh 
Mátyás / Szalai Ágnes

DŐRY ELENA (Ilcsi)
Társas és egyéni utazások - repülő és hajójegyek

szálloda foglalás kül- és belföldön
                                      esküvői ajándék listák

Hívjon: 4812-5564            Fax: 4812-3239
elenadory@hotmail.com

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45

Buenos Aires. 
Tel.: 4322-0902.

Kérjen órát.

A Református Egyház 
meghívója

Családi Istentiszteletün-
kön, június 19-én 10 órakor: 
Spanyol nyelvű igehirdetés, 
ifjúsági alkalom, zenés áhí-
tat és közös ebéd. 
Schirl Pál hegedűn és Néstor 
Queral zongorán adja elő 
Johann Christian Bach egyik 
szonátáját. 

Mindenkit szeretettel 
várunk!

Az Ars Hungarica első 
sajtókonferenciája Patricia 
Casañas, sajtómegbízott ren-
dezésében, nagy sikerrel zá-
ródott a magyar nagykövetség 
épületében . Részt vettek ben-
ne diplomáciai téren Alexandru 
Micula, román nagykövet, és a 
finn, szlovák és szlovén nagy-
követségek első beosztottjai, 
Petra Theman, Martin Sperka 
és Jana Strgar. Váratlanul meg-
jelent a Buenos Airesben átu-
tazóban lévő Kálmán Yvonne, 
Kálmán Imre, lánya is.

Elöljáróban Józsa Mátyás 
házigazda üdvözölte a jelen-
lévőket.  Őt követően Székásy 
Miklós, az Ars Hungarica 
elnöke, elmagyarázta a szerve-
zet eddigi sikeres szereplését, 
valamint célkitűzéseit, ame-
lyek közt említésre méltó az 
idei tervbe vett, újbóli Teatro 
Colónban való szereplés szep-
tember 14-én, magyar opera és 
operett szemelvényekkel Er-
kel, Kodály, Goldmark, Lehár, 
Kálmán és Kacsoh műveiből. 
2006-ra Liszt Esztergomi mi-
séje bemutatóját tervezik, az 
esztergomi bazilika felavatásá-
nak a 150 éves évfordulójára. 
Az idei hangversenyek pro-
gramjára Leidemann Sylvia, 

az Ars Hungarica művészeti 
igazgatója tért ki részletesen, 
amely magába foglal közös 
szlovén-magyar, finn-magyar, 
román-magyar és szlovák-
magyar koncerteket. (a júniusi 
programrészleteket lásd a 
spanyol szekcióban. Szerk.)

Fontos kiemelnünk, hogy 
az argentínai írott és rádiómé-
dia legjelentősebb képviselői 
jelen voltak. Valamennyien 
nagy érdeklődéssel követték 
az előadók szavait és felszó-
laltak, hogy olyan érdekesnek, 
újszerűnek és változatosnak 
tartják a bejelentett programot, 
hogy örömmel fogják médiái-
kon keresztül terjeszteni. Ennek 
az ígéretnek majdnem azonnali 
örvendetes következménye 
egy Pola Suárez Urtubey (La 
Nación, a legnagyobb napilap) 
tollából megjelent hosszú, 
igen kedvezően méltató cikke. 
Újabb bizonyíték tehát arra, 
hogy az ARS HUNGARICA, 
a magyar közösségnek ez az 
egyedülálló szervezete, mi-
lyen nagyszerű kifejezője a 
kultúrának és a népek közötti 
kap-csolatoknak. Erre büszke 
lehet nemcsak az argentínai, 
hanem a világ-magyarság is.

(Székásy Miklós) 

Az Ars Hungarica első sajtókonferenciája

Kérjük, hívja fel 
barátai figyelmét 

lapunkra!
4711-1242
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Mi történt? 
Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Vártuk a kedves olvasók 
véleményét és mivel jobb ja-
vaslat nem jött be, kitartunk 
a “MI TÖRTÉNT?” rovat-
címnél.

Ha már a KITARTÁSRÓL 
beszélünk, meg kell kérjem 
nagyra becsült olvasóimat, 
hogy biztassanak, segítsenek, 
hogy kedvünket, lelkesedé-
sünket el ne veszítsük. Ismer-
jük, hogy minden “verseny” 
sikere, legyen az lovaspó-
ló, vagy vízilabda, részben a 
“drukkerek”, a szurkolók biz-
tatásától is függ. A lehangoló 
pesszimizmus pedig ragályos. 
Hogy mondták a katonáknak 
a háborúban minden csata 
előtt: “Aki fegyvert, lőszert 
eldob, vagy csüggeteg szavakat 
ejt” — stb. Én azért még ezeket 
sem akarom lelőni! Egyelőre!



Májusban, főleg a nagyvi-
lágban, sok nagyon fontos ese-
ményt ünnepeltek. A katolikus 
egyház nagyjai új pápát vá-
lasztottak, rekord gyorsaság-
gal. Ezt mindenki részletesen 
végignézhette és hallgathatta 
a rádióban és a televízióban. 
Én csak annyit teszek hozzá, 
hogy mi, argentínai magya-
rok is imádkoztunk, hogy a 
jó Isten Szentlelke vezesse 
minden lépését XVI. Benedek 
pápának. Csak a Szentlélek 
erejével tudja megtartani és 
megmenteni a Nyugat laza 
erkölcsű emberiségét. Valóban 
emberfeletti küldetés. 

1945. május 8

Egy másik, kiváltképpen 
Európát illető világesemény 
volt május 8-án. Minden 
európai országban, de főleg az 
Európai Unió országaiban me-
günnepelték ezt a napot, ame-
lyen 60 évvel ezelőtt, 1945. 
május 8-án lépett érvénybe 
a német Wehrmacht feltétel 
nélküli kapitulációja. Eddig ez 
mind szép és jó! Hiszen egész 
Európa megkönnyebbült, mert 
megszűnt háború, vérontás, 
bombázás… A 2. Világháború 
európai része befejeződött.

 

Chilében

Mi magyarok, itt és Ma-
gyarországon, hogyan ün-
nepeltünk? Csak titeket kér-
dezlek, kedves Olvasóim, nem 
a nagyvilágot. 

Mit éreztetek, amikor néz-
tétek az eseményeket a tele-
vízióban? Mert, hogy nem 
közömbösen néztétek, abban 
biztos vagyok. Én május 4. és 
10. között Santiago de Chi-
lében voltam a testvéremnél. 
Vele és feleségével, Irával, 
órákat ültünk a televízió előtt 
és az ünnepségeket néztük, 
hallgattuk, és utána, vagy 
közben, megbeszéltük. Termé-
szetesen, nem közömbösen, de 
nem is túlzott elfogultsággal. 
Senki sem veheti rossznéven 
egy magyar Bonczos Miklós-
tól, és egy balti, Lettországból 
menekült feleségtől, hogy ilyen 
emlékekkel szembesülve nem 
tud egészen higgadt maradni. 
Hát mi bizony háborogtunk, 
mert a magyarok és lettek sorsa 
a 2. Világháború után sokban 
hasonló volt.


Érzelmeinket nem rész-

letezem, hanem leírom nek-
tek Lettország miniszter-
elnöknője, Veira Vike Frei-
burga beszélgetését Bush-sal 
és utána a Deutsche Welle 
legjobb riporterével, Ku-
dascheffel, amelyet a DW 
képernyőjén néztünk és hall-
gattunk. Ezek a beszélgetések, 
riportok csodálatosan tükrözték 
mindazt, amit mi is éreztünk. 
Bush Moszkvába vezető útját 
május 7-én megszakította Ri-
gában, hivatalos látogatást tett 
Veira Freiburgánál és együtt 
érző szavakat rebegett, üzent 
a sok megpróbáltatást elszen-
vedett lett népnek. Elismerte, 
hogy az amerikaiak ezt a sok 
szenvedést nem vették ide-
jében figyelembe. Erre mit 
mondjon a derék elnöknő? 
“Hát igen, igen!” Ezek után 
B u s h  a z o n  r e m é n y é n e k 
adott kifejezést, hogy másnap 
találkoznak a nagy- egész- 
Európa és Amerika ünnepén, 
MOSZKVÁBAN.

 

"Felszabadítók"?

A DW ezek után közve-
títette a Veira Freiburga és 
Kudascheff között folytatott 
beszélgetést, kérdésekkel és 
válaszokkal. Egy kellemes 
kerekasztal körül barátságos 
hangon tárgyaltak. Az volt a 
lényeg, hogy milyen lelki és 
lelkiismereti tusán kellett átes-
nie az elnöknőnek ahhoz, hogy 
részt vegyen hazája nevében 
egy ünnepségen, amit azok 
rendeznek, és amin azok vesz-
nek részt, akik Lettországot el-
foglalták, embereit elhurcolták, 

megölték, és utóbb még 40 évi 
rabságban tartották.

Elmondta azt is, hogy 60 
évvel ezelőtt mindenki – tehát 
ők is – örültek, és MA szívesen 
ünneplik a háború végét. Azt 
azonban ne kérjék tőlük, hogy 
“felszabadítónak” tartsák az 
oroszokat, vagy akár az észak-
amerikaiakat. Ők, a balti álla-
mok 2 évig német megszállás 
alatt voltak, imádkoztak azért, 
hogy az angolok hamarabb 
“szabadítsák” fel őket, mint 
az oroszok. A valóság azonban 
még annál is rosszabb volt, 
mint amitől féltek, mert több 
mint 40 évig tartott. Elismerte, 
hogy a Szövetségesek valóban 
felszabadították a nyugat-
európai országokat, Franciaor-
szágot, Hollandiát, Belgiumot 
és a koncentrációs táborokat a 
németektől, de a Háború vége 
nem jelentett “felszabadu-
lást” a kelet-európai orszá-
goknak. Mióta Lettország és 
a balti államok bejutottak az 
Európai Unióba, felismerte, 
hogy az ő országa és népe ki 
kell béküljön szomszédaival, 
mert ez az egyetlen módja 
és útja egy tartós békének. A 
“múltat”, ha érzelmileg nem is 
egészen, de értelemmel, el le-
het felejteni. A jelen valóságát 
pedig hálásan és okosan - eset-
leg érdekből? - el kell fogadni. 
Ezért megy el Moszkvába a 
többi államfővel együtt.   
MAGYARORSZÁGBÓL ki 
volt ott?

 

“Okos beszéd”, 
mondtuk mi, “első generá-
ciós” Dél-Amerikába mene-
kült, hazafias érzéstől fűtött 
magyarok. Testvérem, aki 21 
évesen érkezett Chilébe felesé-
gével, Irával és annak szüleivel 
és nővérével, az Emigrációs 
Hotelből egyenesen Temuco 
kietlen pampáira szegődött el 
egy nagybirtok intézőjeként. 
Vadnyugathoz hasonló körül-
mények között boldogan éltek 
a bizonytalan osztrák DP-élet 
után, úgyannyira, hogy még 
egy szép kislányuk is született. 
Mire felköltöztek a fővárosba, 
Santiagóba, immár hatan, el 
lehet képzelni, hogy a család-
fenntartó Miklósnak nem sok 
ideje maradt lelkes magyar 
hazafiasságát élni. Örült, hogy 
megélt. Mire lett volna talán 
ideje és pénze magyar ügyekkel 
foglalkozni, addigra - Pinochet 
idejében - Chile megszüntetett 
minden összeköttetést Magyar-
országgal.



Nem csoda tehát, ha most, 
a kedvemért rendezett családi 
vacsorán, a 24 Bonczos közül 
csak ketten (Miklós meg én) 
beszéltünk magyarul… Chi-
lében mindenki  úgy ír ja 
be az anyakönyvvezetőnél a 
keresztnevét, ahogy akarja, a 
családi nevéhez pedig mindig 
hozzáírják az anya nevét is. 
Csak “Bonczos Miklósné” volt 
három, és a többi is vagy Bon-
czos, vagy Dávila-Bonczos 
volt. Milyen kedves, boldog 
családi kép. Meg voltam hatva, 
mindaddig, amíg büszkén el 
nem mesélte a “harmadik gene-
rációs” ifjúság, Miklós felnőtt 
unokái, hogy mindannyian 
megkérték és megkapják a 
magyar útlevelet. Ez kicsit fel-
háborított. Ezért, mint szerető 
nagynéni lelkükre kötöttem, 
hogy legalább a legszüksége-
sebb mondatokat tanulják meg 
magyarul. Üzletileg ugyanis 

sokat utaznak a világban, és 
milyen zavarban lennének, 
ha valahol magyarul köszön-
tenék vagy kérdeznék őket. 
Kénytelen voltam megbocsáj-
tani tudatlanságukat, amikor 
elmondták, hogy Chilét ne 
hasonlítsam össze Argentí-
nával! Náluk nincs Hungária 
klub, nincs Zrínyi kör hétvégi 
iskola, nincs cserkészet, nincs 
Szent László kollégium, nem 
volt Plátanos. Miklós bátyám 
szomorúan bólongatott és még 
szomorúbban mondta, hogy 
Chilében bizony nagyon ke-
vés a magyar, nagyon kevés a 
hazafias lelkesedés, vagy ösz-
szetartás. Sajnos ez a mai világ 
“trendje”. Lehet, hogy a haza-
fiasság kiment a divatból?

A románok 
okosabbak  

Nem tudom, hogy okosab-
bak-e, vagy sovinisztábbak, 
mint a magyarok. Az is lehet, 
hogy csak egy bizonyos gyen-
geségre, vagy aggodalomra 
vall, hogy ők nem adnak ro-
mán útlevelet azoknak, akik 
nem beszélnek románul. Az is 
lehet, hogy ez a követelmény 
csak azokra vonatkozik, akik 
Erdélyből elszakadt magyarok? 

Tény ebből csak az, hogy 
a mindannyiónk által ismert 
és kedvelt, született báró Apor 
Klára jelenleg az Universidad 
de Buenos Airesben román 
nyelvtanfolyamra jár… Már 
több vizsgán kitűnő ered-
ménnyel (8) ment át. Klára 
igazi nyelvtehetség, 5 nyelven 
beszél. Nem valószínű, hogy 
passióból tanul románul. A 
román nyelvtudás szüksé-
ges ahhoz, hogy megkapja 
a román útlevelet, amivel 
azután megindítja a hivatalos 
lépéseket Marosvásárhelyen, 
vagy Bukaresten, hogy így 
visszaszerezhesse az Apor 
család ősi, nemesi várát Er-
délyben. Klára május 21-
én Magyarországra utazott. 
Gödöllőn fog egy előadást 
tartani gróf Teleki Pál, volt 
magyar miniszterelnökről. 
Ezúttal Erdélybe is megy? 
Nem tudom. Megkérdezzük 
tőle a részleteket, miután 
visszajött.

 

S zerencsés magyarok 
Argentínában…

Talán nem is értékeljük, 
nem veszünk róla tudomást, 
hogy milyen szerencsések va-
gyunk mi itt, Argentínában élő 
magyarok. Természetesnek 
vesszük, hogy vannak intéz-
ményeink, vannak összetartó 
szervezeteink, vannak gyer-
mekeink, unokáink, akik még 
beszélnek magyarul. Az első 
és a második Világháború után 
ide vándorolt magyarok ön-
feláldozó, önzetlen és szívós 
munkájának köszönhetjük. 
Nem a mi érdemünk. Nekünk 
legfeljebb az a feladatunk, 
hogy - amíg lehet’ - fenntart-
suk, amit apáink megalapoz-
tak. Ez az újság is csak egy 
KAPOCS szeretne lenni a 
magyarok között. Megtetszett 
nekem ez a szó, amit Zsuzsó 
próbált nekünk megmagya-
rázni a Március 15-i ünnepen 
(végre leesett nálam a 20 fillé-
res!) Nekem is a “KAPOCS” 
lesz a vezérfonalam. 



Zsuzsa, Bonczos Miklósékkal  FOTO B. Zs.

“ K i m űv e l t  
e m b e r f ők  á l t a l  

t e n n i
n a g y  n e m z e t t é  

a  m a g y a r t ! ”

h
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- 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 beküldött  írások a 
közlésnél előnyben részesülnek. 
- Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után közlünk. 

MAGYAROK 
VILÁGSZÖVETSÉGE

Asociación Mundial 
de los Húngaros 

Dr. Orbán László
Latin-amerikai védnök

Arroyo 897 - (1007) Capital
Tel.: 4327-0726

lasz loo rban@yahoo .com

                

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
Argent ína i  e lőfize tők : 1 évre 90 peso  
csekkel:  Susana K. de Haynal NO A LA ORDEN
bankátutalás: 27039800026 - CBU 0070335030004004456310 
(Bco.Galicia) vagy postautalvánnyal (giro postal) irodánkba:  

Susana Edita Flora Isabel Kesserű
L.C. 3980002 - Suc.B-0024 San Isidro 

 (nyugtázás végett kérjük a befizetést telefonon v. e-mailen jelezni)
Külfö ld i  e lőfize tők: 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

Gran Buenos Aires
területén kér je  pénz-

beszedőnk lá togatását!  
Alejandra Argüel lo

4711-1242  
amagyarhirlap@yahoo.com

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP 
ALAPÍTÓ TÁMOGATÓI

Alapító Fővédnök:
Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

Alapító Védnökök:                      
Alitisz Constantino
Eickertné, Toinette

Gorondi István és Edith
Lomniczy József

Monostoryné, Ildikó
Móricz Istvánné

Papp Jenő
Takács István

özv. Zilahi Sebess Jenőné, Bonczos Zsuzsanna
Zombory István
Zöldi Márton

Bejött adomány:                N.N.
Dr. Orbán László

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich
Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar

közösség nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

AMISZ - Federación de Entidades Húngaras de la República Argentina 
(FEHRA) Capitán Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903. Presi-
dente: 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. . Jefe de Agrupación: Martín Kerekes  kerekesmartin@yahoo.com.ar 
- 4837-0161 / 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 circu-
lante 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. Vicepresiden-
te: 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  - Pre-
sidenta 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.  - "Kolomp" művészegyüttes (felnőttek számára) 
minden szombaton 17 órakor a Hungáriában.  Para adultos los sábados 17 hs. Hungária.  
zolyomikati@fibertel.com.ar   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 / 15-5746-6505 - kristot@axelero.hu - Fögondnok: Pataky László Tel. 
4798-5207 - depataky@tutopia.com. Beosztott lelkész: Tóthné Bede Krisztina. Isten-
tisztelet: 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 Hungáriá-
ban.  Catalina Zólyomi - zolyomikati@fibertel.com.ar   
MINDSZENTYNUM - Asociación de los Católicos Húngaros en la Argen-
tina. Aráoz 1857, (1414) Capital Federal.  Tel. 4864-7570. Presidente: János Honfi 
mindszentynum@hotmail.com - Caja de ahorros del Bco. Río n° 031-0319767 / 7 a nombre 
de la “Asociación Húngara Católica”. Restaurante: Tel. 4864-7570 . 
ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. Vitézi Rend. Cptn. Gral. para Sudamérica: 
vitéz Miklós Vattay, Nª 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 - 
nkerekes@yahoo.com  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.

A Magyar Köztársaság 
nagykövetsége és 

konzulátusa adatai:
Embajada de la 

República de Hungría 
11 de Septiembre 839, 
(1426) Buenos Aires 

Cónsul : Zoltán Polák
A t e n c i ó n  a l  p ú b l i c o

martes y jueves, de 10 a 13 hs. 
Teléfono 4778-3734 

consul@embhungria.com.ar

K i   ez   a TÁMOGATÓ? 

Nemcsak a Jó Isten, hanem az Argentínai Magyar Hírlap is 
szereti a jótékony adakozót, de — ki ez az Alexis Pejacsevich, 
akinek megköszönték adományát az újság májusi száma hátsó 
oldalán? Sokan kérdezik: Vajon magyar? Vajon ismerjük?

Nem egészen magyar, de sok köze van a magyarsághoz. Ismer-
jük sokan nagynénjét, egyszersmind keresztanyját Pejacsevich 
Letti-Lomniczy Józsefnét. Nagyszülei, gróf Pejacsevich Péter és 
felesége Inkey Klára grófnő közismert és megbecsült tagjai voltak 
a magyar kolóniának. Három gyermekük: Letti, Márkus és Ede 
Eszéken (Horvátország) születtek, és mind együtt menekültek a 
2. Világháború után Argentínába.

Alexis, Márkus fia, 35 éves. Csodálatos esküvőjén 2003 no-
vemberében, a Santa Teresita templomban, Vicente Lópezben, 
sokan jelen voltunk, és velük örvendeztünk. Most pedig 2005-
ben örömmel gratulálunk újra az ifjú párnak, mert megszületett a 
legfiatalabb gróf Pejacsevich, a kis Theo. Remélem kapunk tőle 
fényképet.                                                                        B.Zs.

Valeria De Pataky
Lic. en Psicología (UBA)

Jóvenes y adultos
Consultorio 4787-1793

155-046-5214

Műszaki fordítások
a magyar,  német és spa-
nyol nyelvterületeken.  Hi-
tes fordítások külön kére-
lemre.

Ing. Keve László
14 de Julio 1485, 5° B - (1427) 
Buenos Aires - Tel. 4553-7044

Anyag és hírek beküldésére 
következő  lapzárta: 

JÚNIUS 17

Compro cachorra 
KUVASZ de 6 meses o 

más, de pedigree.
Llamar al 4742-5151

MINDSZENTYNUM
Asociación de Católicos 
Húngaros en la Argentina
Aráoz 1857 - (1414) Bs.As.

Tel.: 4864-7570
Pte. János Honfi

paalmagdi@yahoo.com
Ismétlődő események:

A hónap 1. vasárnapján 17 óra, 
Szentmise és teadélután.
A hónap 2. keddjén 19 óra, 
társas vacsora és választmá-
nyi ülés. Minden tag, barát és 
jótevő meg van híva.
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Hungária fiataljai
(Rovatvezetõ: Zólyomi Kati)

“KÁRPÁT-MEDENCÉNK
A MAGASBÓL, 2005-BEN”

Buenos Aires-i magyarok útja az Óhazába
2005. január 31 – március 4    (2. rész)

Hajlamos vagyok az ilyen
típusú gondolkozásra: “Ha ez
van, azért van, mert az
adódott, és az  pedig azért
jöhetett létre, mert amaz
segített…

Egyszóval, semmi sem
véletlen az élet során. A jó
dolgokat, de a rosszakat is,
bizonyára megérdemeljük.

És így folytathatnám:
Kedves emberek, barátok meg
új arcok jelennek meg elõttem,
furcsa, hosszú nevû szerveze-
tek és eddig ismeretlen hiva-
talok, alapítványok neveivel
találkozom, és egy hosszú lis-
ta “nem véletlennel”, amikor
csakis egy helyre vezet a
gondolatom: kiknek

köszönhetem meg ezt a gazdag
öt hét “magyarabb élményt”.
Mert most, és merem állítani:
elõször, nem egy “kölcsönvett”
idõt kaptam, hanem sajátom-
nak érezhettem, és adhattam is
belõle. Hosszú évek óta
vártam, mert tudtam, hogy
ilyen is létezik a magyarság
“magasságában”. Hadd
magyarázzam el, miért van az,
hogy nekem mostantól ma-
gyarságom, magyarságunk “A
MAGASBÓL” látható. Mert
mindenhol vagyunk, de
“együtt”, ha a demokratikus,
modern Istenünk megengedi
ezentúl is józanságunkat…

Azt is érzem, hogy egyre
többen tekintünk így “le” a
magasból. Hát ilyen embe-
rekre gondolok, mikor már
most honvággyal, hálával és
örömmel emlegetem föl
neveiket. Csupán nevek azok
részére, akik nem ismerik
õket… de nekünk, kedves,
szeretett nevek. Városból,
faluból, az óhazából de a

külhonból, innen, Argentíná-
ból, a szomszéd utcából…
most nagyon “személyes”
felsorolásba kezdek.

Elöljáróban kell említeni a
technikát, a számítógép cso-
datitkát…Mert, eltekintve
attól, hogy csak a szabad világ
légkörében jöhetett létre ilyen
megmozdulás, mint volt ez a
mienk, próbálhatta volna az
ember ezeket elérni akkoriban,
amikor még nem léteztek az
elektromos sebességû kap-

csolatok… Utána az a tény,
hogy Magyarország okos és
tágeszû alapítványai rájönnek
arra (hosszú folyamat és
emésztés után), hogy foglal-
kozni kell a világon szétszórt
magyarokkal.

Néhány hozzánk különösen
közel került név és hivatal:
Oktatási Minisztérium, Zilahi
Lászlóval és Kulcsár-Szabó
Enikõvel az élén, akiket már
Argentínában megismertünk.
Mögöttük állt a Márton Áron
Szakkollégium, lelkes embe-
reivel. Koncz Gábor, a
Magyar Kultúra Alapítvány
igazgatója, szavaival: otthon-
ról hazajönni – itthonról
hazamenni… Seres Zsuzsa
(MKA programvezetõ), min-
denre kiterjedõ figyelmével.
Egyed Albert (az Apáczai
Közalapítvány kuratóriu-
mának tagja), állandó segítõ-
készségével, Pusztaszeri Lász-
ló, Szatmári Ildikó és Lantos
Béla (Határon Túli Magyarok
Hivatala), kitûnõ tanácsaik-
kal… És folytathatnám:
Venczel Endre (metszes.hu, két
határon túl), Cservenka Judit
(Magyar Rádió Szülõföldünk),
Zika Klára (Duna TV)… a
fölsorolás meg sem közelítheti
a teljesség igényét. (Az utat a
határon túlra helyhiány miatt
a késõbbiekben külön közöl-
jük, ott lesznek annak a
csodálatos hétvégnek is a
megnevezett segítõi. Szerk.)
De Budapesten hogy hiányoz-
hatott volna Bárány Béla atya,

Olvasunk… és
 gondolkozunk

Egy második szám nem sokat jelent, de folytatást igen.
Abban a reményben, hogy az eddigi visszhang a valóságot
tükrözi, boldogan mondhatjuk, hogy jó útra léptünk! Egy
újság, “szent eszközével”, a leírt szóval, korlátokat
megszegve merészen “benyit” az emberek lelki életébe:
vallomással, örömhírrel, gonddal, tervvel… Eközben pedig
minden egyes példány a megmaradás biztonságában
játszik. És a kedves papír túléli az idõt. Ismét jó olvasást
kívánunk: Mert nem mindennapi magyar fiatalokról írunk,
hanem “különleges hõsökrõl” (ha megengeditek, hogy ezt
a komoly vonatkozású szót kölcsön vegyük egy pillanatra),
akik ártatlan természetességgel, kis szigetek a felkavart
és korrupt világ tengerében. De jó lenne, ha ezt minden
felnõtt magyar észrevenné és tisztelné.

Rovatunk azért jött létre, hogy a közösség értesüljön
arról, amirõl beszélgetni szoktunk, amikor nem éppen a
közért dolgozunk.

ahol annyi nyomorult ember
élete csonkult, romlott,

semmisült meg. Nem Múzeum.
Ez gyermeknek nem való. Ez
megtörtént.

Nagy bátorságadag kell
hozzá. Hidegvér és - távolság.
És mi oda bementünk. És mi
láthattunk mindent… vagyis
mindazt, amirõl az alkotók -
elképzelésük szerint - úgy
döntöttek, hogy megmutatják a
világnak a TERROR
KORSZAKBÓL.

Édesapám drága unoka-
testvére (Zólyomi Lali bácsi) is
volt ott. Odavitték, mint oly sok
mindenki mást… megkínozták,
megcsonkították, tönkretették.
És áldott jó ember volt, fiatal
volt, és magyar volt.

Börtönrácsok, nedves
cellák, kínzótermek, luxus
irodák, szimbolikus kiállítások
(megjegyzés: az “elmene-
kültek” terme, igen hiányos és
felületes. Nagyon jó az ötlet: a

falak külföldrõl, ill. a szabad
világból érkezett levelezõ-
lapokkal vannak betapétázva,
ámde a levlapok korántsem
tükrözik a magyar diaszpóra
egészét, hiszen csak Észak-

Amerikából érkezett levlapok
vannak kitéve, és sehol sem
találtam “cenzúrált” lapokat
vagy leveleket…) Sikerült
beszélnem az igazgató
asszonnyal, és azt válaszolta,
hogy “nagyon nehéz az anyagot
megszerezni”. Válaszom, egy
mosollyal, csak ennyi volt:
nálam számos ilyen anyag van,
Argentínából jöttem, és
családom igen közelrõl átélte a
“CSENGÕFRÁSZT”.

Csend. Még egy meg-
jegyzés: amikor a bejáratnál
elõszedtem fotógépemet és
lefényképeztem az egyik
plakátot, egy nagyon agresszív
õr rámparancsolt, hogy adjam
oda neki a gépemet, mert nem
fényképezhetek! Stílusa a
legtisztább TERROR KOR-
SZAK eljárását idézte fel
számomra. A lényeges kü-
lönbség az volt, hogy miután
gépemet a táskámba betettem,
azt mondhattam: “nem adom”
és… ennek nem volt
következménye…

Részletes anyagot hoztunk
a “Múzeumról”. Képben és
írásban, amelyet szívesen
megosztunk minden érdeklõ-
dõvel.
 (zolyomikati@fibertel.com.ar)

(Az említett anyag igen
nagy része betekinthetõ a
HKK kölcsönkönyvtárban,
Hungária Egyesület. Szerk.)

…furcsa, hosszú nevû

szervezetek és eddig

ismeretlen hivatalok,

alapítványok neveivel

találkozom…

Vajon kiknek

köszönhetem meg ezt

a gazdag öt hét

“magyarabb élményt”

Magyarország okos

alapítványai rájönnek

arra, hogy foglalkozni

kell a világon

szétszórt magyarokkal

elsõ perctõl kezdve, és vele
együtt segítõkész társai a
Szent István Nemesi Rendbõl?
Érkezésünk órájától kezdve
elutazásunkig – mindig velünk
voltak, minden bökkenõt
elhárítottak.

Írással igyekszem rögzíteni
az érzelmeket, a föltóduló
emlékeket. Pillanatképek.

Íme, néhány belõlük:

Lélekbontó élmény:
A TERROR HÁZA -
ANDRÁSSY ÚT 60

Nem tudtam, nem sejtettem,
és semmilyen elõítélet nem
befolyásolhatott volna ahhoz,
amit késõbb láttam, hallot-
tam… Azóta is csak kísérlet
marad a tapasztalat meg-
emésztése. Mikor a csoporttal
átbeszéltük, csak egy gondolat
hangzott el: ilyet a szabad
világban született ember nem
tud felfogni, nem tud elfogadni,
nem tud megemészteni! Azóta
immár egy új típusú fájdalom-
érzés minden bizonnyal elhelye-
zõdött magyar szívünkben.

Nem Múzeumról van szó.
Ez élõ kín; zuhanó, szaggatott
igazságtalanság; semmibe
hulló könnyzápor; magyar sors,
a minden emberek közt
átvészelõdõ õrülettel. Ez nem
történelem . Ez iszony, szenny
és téboly. Ez nem Múzeum! Ez
valóság volt, és ott voltunk, ott
jártunk, ugyanazon a padlón,

ilyet a szabad világban

született ember nem

tud felfogni, nem tud

elfogadni

Nagy adag bátorság

kell hozzá.

Hidegvér és – távolság

sehol sem találtam

“cenzúrált” lapokat

vagy leveleket
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A májusi számunkban közöltük a romániai Magyar Szóban megjelent cikk 1. részét.
Íme a befejezõ rész, kivonatosan  (www.hhrf.org/rmsz). Lejegyezte: DACZÓ DÉNES

Buenos Airesben a
cserkészet és a Zrínyi
Ifjúsági Kör,

ez a két mozgalom tanítja a
gyerekeket egész kis koruktól
kezdve. A szombati iskolában
megtanulnak mindent, még
elsõáldozóknak is felkészítik
õket. A cserkészet által megvan
a népdalozás, a népszokások,
a húsvéti locsolás is. Egy
házban gyûlnek össze a lányok,
festik a tojást, és mennek a fiúk
a vödörrel. Az évi cserkészbál
az egyetlen ünnep, amikor
mindenki felveszi a
díszmagyarját és a Bocskai-
ruháját, amire ott mindenki
nagyon büszke, legtöbbje saját
kezûleg készült. Eljárják a

palotást vagy a körmagyart.
Mindezt a gyerekek kiskoruktól
kezdve látják, tudják, hogy a
mama vagy mind a két szülõ

cserkész volt, táborba járt. És
akkor serkentve vannak, hogy
õk is folytassák.

A nyelv megtartása fõleg a
családtól függ. Ha az anya
vagy az apa nem beszél
magyarul a gyerekével, az
vesztett gyerek. Az egy
magyarral kevesebb a
közösségnek. Szerencsére,
olyan mentalitás van sok
argentínai magyarnál, hogy a
nyelvet muszáj megtartani, és
ezért próbálták megõrizni
számos magyar családban.
Fontos a magyar iskola, ami
szombatonként mûködik,
ezáltal megtanultak írni,
olvasni, a magyar földrajzot,
történelmet, irodalmat. Az
alap a család.  Amit aztán a

közösség nyújt a gyerekeknek,
az egy pluszeszköz a kultúra
megõrzésére. Örök vita a

szüleim közt, hogy magyar
vagyok, vagy örmény vagyok,
vagy mi vagyok. A
vezetéknevem Bonapartian, ez
tiszta örmény, viszont ötven
százalék örmény, ötven
százalék magyar vagyok. Ami
a kultúrát illeti, meg a
néphagyományt jobban tartom
a magyart, ez valahogy jobban
vonzott engem. Kiskoromban
mindig ez volt, hogy most
döntsem el, hogy megyek
örmény néptánccsoportba vagy
magyarba, és valahogy mégis
a magyar vonzott legjobban.

„Nekünk itt lenni,
Erdélyben az egy álom»

Sosem képzeltük, hogy el
tudunk jutni Erdélybe is, hogy
turnézzunk a csoporttal.
Tizennégyezer kilométerre
vagyunk innen. Nagyon nehéz
idekerülni. Hogy csoportosan el
lehessen jönni, és ilyen
élményben részt venni, ez egy
álom, ez nekünk nagy dolog.
Sok mindent hazaviszünk, sok
emléket, sokat tanultunk. Az
itteni ember... ez egy más világ,

sokkal tisztább. Az emberek
melletted állnak, és mindig
segítenek, ezt észrevettük itt,
ahány faluba mentünk, mindig
a háziak befogadtak, s
gondolom, hogy ezt a magyar
vendégfogadást másutt ritkán
látni. Az elején nagyon
örültünk, hogy meg tudtuk
kóstolni az erdélyi pálinkát.
Az elsõ nap ment, a második
nap is ment, a harmadik nap
már kezdtük érezni, hogy az
argentin májunk már nem
bírja… Itt ez magyar szokás,
de hát ehhez a világhoz, ehhez
a klímához tartozik.

Sikerült elmenni Gyergyó-
szentmiklósra, Szamosújvárra,
eljutottam Csíkszépvízre. Ott
Zakariás Péter bácsi még tud
örményül (róla az elõzõ
számban volt szó. Szerk.)

Nagyon szép élmény volt.
Rögtön örményül szólt
hozzám, meg én is örményül
társalogtam vele. Olvastuk
együtt az örmény újságot, az

2002. Buenos Aires-i Cserkészbálon, cserkészek díszmagyarban                      FOTO ZAHA

örmény könyveket. Ezen
elcsodálkoztam. Mert, ha bele-
gondolunk, akkor az 1700-as

években jöttek be az
örmények a Kárpát-
medencébe. Háromszáz éven
keresztül megtartani a nyelvet,
az nehéz. Pláne, velünk is ez
történik, ötven év után lehet
érezni, hogy csökken a magyar
nyelvtudás, sajnos…

Nekem volt alkalmam
Budapesten maradni, tanulni.
El is döntöttem: ott maradok,
de rá másfél évre visszamenten
Argentínába. Itt másképp élnek
az emberek, mi Argentínában
születtünk, magyarok vagyunk,
de az ottani világot szoktuk
meg. Nem tudom, hogy mennyi
ideig fog tartani a magyar
közösség, sok már a vegyes
házasság. A mama argentin, a
papa magyar, akkor nehe-
zebben tanul meg a gyerek
magyarul. Addig fog élni a
közösség, amíg meg lehet
tartani a nyelvet . Hiszen
nyelvében él a nemzet, ez
bennünk van mindig, a nyelv,
az fontos a közösségben.
Remélem, sokáig megma-
radunk. Tudjuk, hogy a tánc
vonzza az embereket, az egy
közös nyelv, tehát azt meg lehet
tanulni, de szerintem a mi
közösségünk addig él, ameddig
a nyelvet meg tudjuk õrizni,
ápolni. És hol? … Hát
Argentínában, mert ott sok
mindenkinek van egy feladata,
a magyarság szempontjából.

S az, hogy én visszamen-
tem, részben ezért  is volt.

(Vége).

Zakarias Péter bácsi és Edi  FOTO A. MIHÁLY

P é t e r  b á c s i  f é n y k é p a l b u m a  FOTO
ANDRÁS MIHÁLY

Ebéd, a Gyímesfelsölok-i Árpádházi Sz. Erzsébet Katolikus Gimnáziumnban,
Berszán Lajos igazgatóval                                          FOTO ANDRÁS MIHÁLY

Bárány Béla atya 2005. Böjtelõ hava 27. napján

írt levele, közvetlenül az „argentinok”

Budapestrõl való hazautazása elõtt:

Barátaink!

Eljött ez a nap is, amikor
visszatértek Argentínába.
Örülünk annak, hogy az Ó-
hazában töltöttetek egy
hónapot. Külön öröm számunk-
ra, hogy valamennyire segít-
hettünk céljaitok meg-
valósításában: a magyar föld
megismerésében, a magyar
hagyományok és értékek
ápolásában.

Valamennyien kaptok
tõlünk egy CD-t. Segítsen

abban a technikának ez az
eszköze, hogy felelevenítsétek
az itt töltött napok eseményeit,
a megható, felemelõ találko-
zásokat. Ne felejtsétek el, hogy
az életben a találkozások adják
a legtöbb boldogságot és
örömet: a találkozások egy-
mással és Istennel.

Gyertek máskor is, házunk,
plébániánk és szívünk kapuja
mindig nyitva lesz Számotokra!

A Szent István Nemesi Rend
tagjai nevében:

Bé la  a tya

148 Lenteric, Bernard: Lángeszû gyilkosok
634  Szabó, Magda: Freskó – Mózes egy,
huszonkettõ
644  Hughes, Richard: Szélvihar Jamaicában –
Örvényben
845  Nyírõ, József: Leánykérés a Havason
(válogatott elbeszélések)
1171  Vargas Llosa, Mario: A beszélõ
2096  László, Gyula: Õseinkrõl
2518  Severin, Tim: A Brendan-expedíció
2642  Goethe: Faust – Iphigenia Taurisban
3289  Borges, Jorge Luis: A titkos csoda
(elbeszélések)
3548  Wass, Albert: A költõ és a macska
(elbeszélések 1945-1989)
3549  Hamsun, Knut: A kör bezárul
3550  Kästner, Erich: Fabian – egy moralista
regénye

SZEMELVÉNYEK A HUNGÁRIA (HKK) KÖNYVTÁR
KATALÓGUSÁBÓL       Hivatalos órák: Péntekenként 19 - 21 óra.

Regösök Gyímesbükkön, az 1000 éves határnál, Deáky András Profeszorral

3657  Amado, Jorge: Holt tenger – Az éjszaka
pásztorai
4001  Gorkij, Makszim: Gyermekkorom –
Inasévek – Az én egyetemeim
4712 Tersánszky, J. Jenõ: Három történet (Egy
ceruza – Egy kézikocsi – Egy biciklifék)

Videokazetták
V – K 290  Washington Square (Henry James
regénye után)
V – K 291  Emlékkoncert a mohácsi csatáról
(2000.aug. 28, MO)
V – K 292  Szabó meets Solti (Szabó István
interjúja Solti Györggyel)
V – K 293  Magyarország. Belépés az EU-ba
V – K 328  Trianon (Koltay Gábor
dokumentumfilmje)
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B E S Z É L G E T É S :
Folytatjuk a múlt számunkban abbamaradt interjút COLLIA ALEX

cserkésztiszttel. A szöveg megértése végett az utolsó kérdést megismételjük:

FOTO SANTI

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

Collia Alex: Igen, már
felkértek 2004 szeptemberében,
hogy én legyek a FIÚ I altábor
parancsnoka. Ezt a felelõsséget
elvállaltam, és megkértem a
buenosi cserkészcsapat
vezetõit, az észak-amerikai és
kanadai cserkészvezetõkkel
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 következõ
jubiban, már valószínûleg
õrsvezetõk lesznek. Így nekik is
lélekemelõ lesz a mostani keret!
Minimálisan addig kéne
táplálja õket erõvel s tudással!

Számomra ez nagy
kihívás, mert itteni vagyok,
mások a körülményeim
(ahogy már mondtam), de
annak dacára már mostantól
“egy hangon” szervezünk az
ottaniakkal, nevetünk,
tervezünk, készülünk (e-mailen
és telefonon, persze…), és
mostantól merem állítani, hogy
sikeres lesz. A tábor
keretmeséje már ki van
dolgozva (az itteni táborunké is
az lesz): II. Lajos és a lovagkor.
Az ebben az érdekes, a feltûnõ,
a hasznos, hogy a lovagkornak

eszméje nagyon is emlékeztet a
cserkészéletéhez!

A cserkésztörvények és a
lovag erények sokban hason-
lítanak egymáshoz. Azért
mondtam az elején, hogy a
jellemnevelésre lesz építve a
táborszellem, mivel így újabb
érdem lesz a mai világban, a
táborban úgy élni mintha igazi
lovagok lennénk! Ez lesz a
Fillmore-i tábornak fõ oszlopa,
de a mi kerületi jubinknak is!

ZK: Ilyen “lovagias”, vagy
cserkészies hangulattal,
szerinted miben segítheti az
emigrációs magyarságot egy
jó cserkészvezetõ?

CA: A gyakorlatban a szép
értékek - mint példa! - mindig
kellenek, talán manapság
méginkább. Ezért nagyon jó
ötletnek tartom a lovagkor
“ megjátszását”, hogy
erényei a jelenben is érvé-
nyesülhessenek.  Talán a
legfontosabb, hogy az életünk
szolgálat legyen. Cserkész-
vezetõ csak az lehet, aki példát
ad, magatartásával és
viselkedésével, segít és
szolgál… aki átadja a mellette
lévõknek azt, amit kapott.

De éppen ma nehéz dolga
van egy fiatal vezetõnek, mert
az élet legtöbbször pont az
ellenkezõ példákkal veszi körül.

ZK: Tehát milyen érzéseket
szeretnél te felébreszteni az
itteni közösségünk aktív és nem
aktív magyar cserkészve-
zetõiben?

CA: Jusson eszükbe, hogy
milyen értékes “életeszközzel”
rendelkeznek ahhoz, hogy az
életük útját felfedezzék.

ZK:  Ha ez az “út”
megtalálható, van e konkrét
veszély, amely a jelen
pillanatban megkockáztathatja
a Buenos Aires-i magyar
cserkészet közeljövõjét?

CA:  Vannak veszélyek.
Például a vezetõi “tehetség-
hiány”. Nagyon sok nem aktív
cserkésztisztünk van. Meg
olyan is, aki elfelejtette, hogy
cserkészvezetõ. Én ezt tavaly
vettem észre, míg más magyar
körökben dolgoztam, nem
cserkész keretben… miért nem
vettem fel többször egyen-
ruhámat, hogy segítsek a sok
mai nehézség megoldásában?
Elgondolkoztam… A z
õrsvezetõk vajon miért nem
vállalják lelkesebben - és
felelõsséggel! - a munkájukat?
Miért hiányzik az õszinteség,
az akarat, a csoportmunka…
Ez a három fogalom a lényeg,
ez az „oszlop”. Ha hiányzik,
hiába erõsítjük a magyarság-
tudatot! A cserkészeszme nélkül
könnyebben összeomolhat
minden… Ilyenre kell
építenünk, az „igazi” emberre.

ZK:  Ilyen gondolattal
próbálod az idén beindítani a
cserkésztiszti gárda mûkö-
dését? A körzeti és csapat-
parancsnokoknak kell ez a
segítség?

CA: Olyan vezetõi
“törzsrõl” lenne szó, amely
nyújtani tud, táplálni. Nem,
mintha a jelenlegi vezetõk nem
értenének hozzá, hanem mert
kevés idõvel rendelkeznek, - és
a feladat óriási! Persze olyan
emberekre gondolok, akik
cserkésztisztként, vagy segéd-
tisztként, átélték a cserkészélet
minden mozzanatát, és ugyan
úgy éreznek, mint a mostani
vezetõk. Nincs az a körzeti
parancsnok, aki egyedül meg
tudna szervezni egy akadály-
versenyt, jubi tábort, akárcsak
egy tiszti konferenciát, s
mégkevésbé egy kiképzõ-
tábort…

Valamikor mindnyájan
fogadalmat tettünk, és akkor
felelõsséget is vállaltunk!
Mégpedig, hogy a cserkészetért
fogunk dolgozni. Ezt akarom
felébreszteni bennük (ahol
szükséges), ahhoz, hogy ismét
érezzék, hogy “odatartozók”!

ZK: Ha annyira korszerû,
mint mondod, az ilyen értékek
újjáérvényesítése, miben
különbözik a mi helyzetünk a
Magyarországitól?

CA: Én itt, a mindennapi
munkában, reményt látok, de
ezért erõsen meg kell
dolgoznunk! Ismétlem: nem
elég a magyar öntudatunk, ha
ugyanakkor nem neveljük a
jellemünket építõ munka-
körökben (cserkészet, tánc-
együttes, jó mûsorok). Én nem

látok megkülönböztetést az
“otthoni” és az itthoni értékek
közt. Talán több kommunikáció
és összejátszás hiányzik. Ez a
jelen egyetlen gondja. A z
elõítéletek mindig negatív
beállítottságot serkentenek!

ZK: Ezek szerint jó ötlet
lenne egy csak magyar jam-
boreet szervezni valamikor,
valahol, együtt magyarországi
és külföldi magyar cser-
készekkel?

CA: Nagyonis jó ötlet! Ilyen
kapcsolatépítésre gondolok,
amikor meghívom a mi jubi
táborunkra a világon szétszó-
ródott magyar cserkészeket.

ZK:  Befejezésül, üzenet
azok részére, akik elfelejtették,
akik talán nem is ismerik, vagy
akik újból és újból meg-
hatódnak értelmétõl: Íme a
cserkész fogadalomtétel
szövege:

Fogadom, hogy híven
teljesítem

kötelességeimet,
amelyekkel Istennek,

hazámnak és
embertársaimnak

tartozom.
Ismerem a tíz

cserkésztörvényt, és
azokat mindenkorra

megtartom.

Jó munkát!
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Lányok  és fiúk!

Pont abban a korban
vagytok, amikor minden új
és más, mint például: egyedül
utazni a buszon, saját spórolt
pénzt keresni fûvágással,
több tanulnivalót kapni a
gimnáziumban, érdeklõdni
fiúk és lányok iránt, stb.
Mindez, szerintem, az egyik
legszebb korszakotok!
Okosan élvezzétek! De
biztos sok kérdés merül fel
ilyenkor. Ne féljetek!

Akármelyik felnõttõl, cser-
készvezetõtõl kérdezzetek!
Õk szívesen válaszolnak. Itt
az idõ, most vagy soha; utána
késõ lehet!

 Jó Munkát!
Kerekes Marci cst.cspk.

Cserkészvezetõk zászlófelvonáskor

 • DÉL-AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR •

DÉL-AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR.• DÉL-

AMERIKAI JUBILEUMI TÁBOR…..

« A  d é l i  J u b i » :  E l s õ  s z á m ú  h í r a d á s

Kedves Cserkésztestvérek!
Ha fiókodban tartod a zöldnyakkendõdet, vedd elõ, mert 2006 januárjában várunk a

cserkész életünknek az egyik csúcspontjában való részvételre, olyan élményre, ami
felejthetetlen lesz.

Minden öt évben a cserkészcsaládunk jubileumot ünnepel egy Nagytáborral.
2006 januárjában megtartjuk Argentínában a Dél amerikai Jubileumi Tábort.
Mik a céljaink?
Jellemnevelés – a lovagi erényeken és a 10. cs. törvényen keresztül (párhuzamosan);
Élmény – a kerettörténeten és a programokon keresztül;
Cserkésztudás – gyakorlati alkalmazása és a tudás bõvítése; helyes cserkész egyenruha;
Magyarság – a magyar beszéd, kultúra, népdal, stb. gyakorlása és az ismeretek bõvítése;
Cserkészkapcsolatok – baráti kapcsolatok kialakítása más városok, kerületek,

szövetségek cserkészeivel; seregszemle;
Csapatok fejlesztése – csapataink életében egy különleges hatást kifejteni és lelkesedést

nyújtani a jövõ cserkészmunkára nézve;
Közösségépítés - fejleszteni és táplálni a „cserkészcsaládot” a körzet / kerületben, ahova

tartozunk.
Mindenkit szeretettel meghívunk sátorozni, számháborúzni, kirándulni, tábortûz körül

népdalozni, és ...
… A LOVAGKORBAN é ln i  10  napig!  (2006. január)

Mindannyiunkon múlik táborunk sikere!          Kapcsolat:   jubitabor06@yahoo.com.ar
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Havi elektronikus ingyenes
hírlevelünk fõképpen az

argentínai magyar kolónia
intézményeinek és szemé-

lyeinek eseményeirõl
tájékoztat.

***
Föliratkozás:

hungargennews@arnet.com.ar
weblapunk: http://

epa.oszk.hu/hungargennews/

VIAMONTE 777    –    PATIO BULLRICH
UNICENTER    –    BUENOS AIRES DESIGN

- PLANTA INDUSTRIAL LA RIOJA -
OUTLET: VIAMONTE 700

KALPASERVICE: 4394 6400

TELÉFONOS: 4394 1285 / 4393 6023

Av. Pte. Tte. Gral. J. D. Perón 2160

(1646) SAN FERNANDO
Provincia de Buenos Aires - ARGENTINA

Tel.: (54-11) 4744-2771 Fax: (54-11) 4746-1779
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Megfigyelések az ösztöndíjas fiatal utazók beszámolójáról
( Z I K  D I Ó - c s o p o rt :  H á r o m  h ó n a p  M a g y a r o r s z á g o n )

Szenzációs érzés öntött el,
amikor, április 30-a szombat
délutánja egy “érdemes
reményre nyitotta ajtaját”…

Meghatódva hallgattam
szeretett diákjaim szép magyar
kiejtését, (többen nemrég alig
tudtak magyarul), és talpraesett
megjelenésükön észrevehetõ
volt a három hónapos önállóság
tanulsága. Miután végig
élveztem dinamikusan elõadott
anekdotakincsük sorozatát,
csak egyre gondoltam,
boldogan: hiába, micsoda
korszerû ötlet a “rövidebb
ösztöndíj”. Másképp nem
értünk volna el ekkora ered-
ményt a magyar nyelvtanulás
terén, olyan gyerekekkel, akik
a magyart nem anyanyelv

szinten, hanem idegen nyelv-
ként próbálják elsajátítani.
Muszáj kiemeljem haladását
Szentiványi Julcsinak,

Mihályfy Kingának, Beis

Andrásnak és Lovrics

Reninek. Szinte folyékonyan
mesélték élményüket a részben
meglepett - felnõtt közönség
elõtt. Alig “keresték” a
szavakat, és már nem
“konyhanyelven”, hanem egész
jól fejezték ki magukat. De…
tudjátok mit? A lényeg az, hogy
nagyon élvezték útjukat,
gazdagodva és érettebben
jöttek vissza Argentínába.

A beszámolónak három
“humoros fénypontja” is volt:
Papp Gábor “természetes és
rögtönzött” hozzászólásai,

Mátyás legnagyobb csodálko-
zására. Több ízben hallottuk,
hogy odaszólt lányának: “Ezt
otthon nem mesélted!”(sic.)

Hozzáteszem: Nem egyszer
találkoztam velük Budapesten,
és szemtanúja voltam annak,
hogy milyen jól és szépen
használták ki ezt a “praktikus
mini-ösztöndíjat”.

Egy negatív pont: Nagyon
kevés közönség gyûlt össze…
hát, aki nem jött el, sajnálhatja.
Ritkán van részünk ilyen
kedves és friss programban.

Utolsó megjegyzés: Ha nem
támogatjuk a fiatalok önérzetét,
lelkét és haladását (minden
téren), nemigen kívánhatunk
tõlük semmit.

Zólyomi Kati
Balról fent: Lovrics Reni, Papp Gábor , Jeffrey Viki, Lomniczy Melinda

Balról lent: Szentiványi Julcsi, Mihályfy Kinga, Beis András      FOTO ZOKA

Jeffrey Viki és Lomniczy

Melinda  “végtelenül õszinte”
válaszai, egy “kikérdezõ-
beszéd irányító” Lomniczy

Minden mozdulat egy megoldás!
CSÜTÖRTÖKÖS TÁNCHÁZ

Minden megoldás boldogság!
Minden szombaton
15 órakor (kezdõk)

és 17 órakor (haladók)

a MIK szobában
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R e c o r d a n d o … … hace 85 años:
La traged ia  húngara:  4  de  jun io  de  1920

Imaginémonos un diálogo como el que sigue:

"¿Dónde nació su padre? - En la ciudad de Munkács.
¿En qué país? - En Austro-Hungría.

¿Allí estudió? - No. Fue a la escuela en Checoslovaquia.
¿Allí se recibió? - No. Terminó sus estudios en Hungría.

¿Y allí trabajó? - No. Trabajó en la Unión Soviética.
¿Y allí murió? - No. Murió en Ucrania.

¡Parece que su padre era un hombre muy inquieto por tanto viaje que 
hizo en su vida!

-¿Mi padre? ¡Si él nunca salió de su ciudad natal!..."

En realidad, lo que ante-
cede no quiere ser broma, 
ni mucho menos. Tampoco 
es un acertijo. Es algo trági-
camente cierto. Ilustra una 
época de la historia de la 
Cuenca de los Cárpatos en 
la que las fronteras de los 
países fueron cambiadas 
arbitrariamente, rediseñadas 
por funcionarios detrás de 
escritorios, disponiendo del 
destino de millones de perso-
nas. Se trataba de habitantes 
vernáculos de territorios que 
fueron rotando de soberanía, 
a medida que evolucionaba 
- ¿evolucionaba? - la política 
mundial.

A mediados del siglo XIX 
hubo una ola de revolucio-
nes nacionales que atravesó 
todo el continente europeo. 
La Revolución libertadora 
de los húngaros en 1848 no 
fue más que parte de ella. 
Los húngaros querían libe-
rarse de la dominación de los 
Habsburgo, de Austria. Con 
la ayuda de la Rusia zarista, 
Austria derrotó a los patrio-
tas nacionalistas húngaros 
en 1849. Empezaron feroces 
represalias, iniciadas con la 
ejecución, el 6 de octubre 
de 1849, de 13 generales 
húngaros «rebeldes». Con 
los años, la situación entre 
ambos países se fue en-
cauzando hacia aguas más 
tranquilas y se normalizó 
relativamente en 1867, por 
medio del llamado Acuerdo, 
o Compromiso, obra del 
luego apodado “Sabio de la 
Patria”, Ferenc Deák. Así 
quedó formada la Monar-
quía Dual Austro-Húngara, 
en la que la parte húngara 
se satisfizo con ciertas li-
bertades e independencia 
en sectores vitales de su ad-
ministración. El emperador 
austríaco Francisco José I 
fue coronado rey de Hungría 
en Budapest. Su esposa Eli-
sabeth, “Sissi”, se hizo que-

rer por los húngaros debido a 
su simpatía específicamente 
manifiesta hacia ese pueblo 
predilecto.

La llamada Gran Guerra 
estalló en 1914 a raíz del 
asesinato en Sarajevo del 
archiduque Francisco Fer-
nando, heredero del trono 
austro-húngaro, junto con 
su esposa, en un complot 
paneslavo ejecutado por 
Gavrilo Princip, un fanático 
ultranacionalista serbio. 
Esta guerra involucró a todo 
el imperio austríaco y, por 
ende, a Hungría también. 
Francisco José I murió en 
1916. La Primera Guerra 
Mundial terminó en 1918.

Las potencias vencedoras 
se reunieron en Versalles y, 
en 1919, impusieron a los 
vencidos un tratado de paz 
que “arreglaba” el mapa de 
Europa, en primer lugar el 
de Austria y Alemania. El 
turno de Hungría le llegó el 
4 de junio de 1920, día en 
que fue firmado en el palacio 
de Trianón, de Versalles, el 
tratado que disponía de la 
suerte de ese país.

En Trianón se retrazaron 
las fronteras históricas de la 
milenaria Hungría de tal ma-
nera que el nuevo diseño del 
mapa despojó al país del 
72% de su territorio y del 
64% de su población. No 
hay parangón en la historia 
de los últimos siglos donde 
se haya cometido “oficial-
mente” semejante aberra-
ción, arbitraria por donde se 
la mire. Así es como, de la 
noche a la mañana, cambió 
la ciudadanía de millones de 
personas. El país perdió gran 
parte de sus industrias, sus 
bosques y minas, además del 
70% de sus rutas y de su red 
ferroviaria. En la primera 
página de este periódico se 
ve la imagen de una Hungría 

desmembrada. No le quedó 
un solo metro de sus fron-
teras originales.

Para comprender mejor 
el alcance de esta tragedia, 
contemplemos un imagina-
rio mapa comparativo de la 
Argentina, en una situación 
similar (ver croquis), es 
decir, una Argentina que 
haya perdido unos 2/3 de su 

territorio.
En el trazado de los lími-

tes en Trianón no intervino 
el sano juicio, ya que las 
nuevas fronteras del dicta-
do de paz no sólo cortaron 
las arterias vitales de una 
nación, sino que mataron 
su administración pública, 
amén de la propiedad pri-
vada. Hubo aldeanos que 
no podían llegar a las tierras 
que cultivaban, hubo ciuda-
des partidas en dos al “con-
vertir”, en la mesa de las 
tratativas, un modesto arro-
yito cruzando un pueblo en 
“vía navegable” merecedora 
de ser frontera. De repente, 
bocas de minas quedaron 
ubicadas en “el país vecino” 
y, con frecuencia, los habi-
tantes de ciertas localidades 
ya no tuvieron acceso a 
sus iglesias y cementerios. 
Ciudades quedaron sin su 

respaldo agropecuario, y 
campos, sin sus mercados 
de salida. Así, 76 pueblos 
quedaron  divididos, a la 
vera de la nueva frontera 
con la recién creada Che-
coslovaquia, 52 en la fron-
tera rumana y 70 en la de la 
flamante Yugoslavia. Más de 
un centenar de estos pueblos 
quedó sin abastecimiento de 
agua. Las mayores pérdidas 
fueron Erdély, o Transilva-
nia, hoy Rumania, el Felvi-
dék húngaro, o Tierras altas, 
hoy Eslovaquia, el Délvidek 
húngaro, o Bácska-Bánát, 
hoy Voivodina, Serbia y 
Croacia, con  un total de 
millones de habitantes de la 
etnia húngara.

Se debe insistir en la 
repetición de estos hechos 
que nada tuvieron que ver 
con la “correcta división 
étnica” que, como principio, 
debía regir las decisiones de 
Versalles. Para los lectores 
que no conocen estos acon-
tecimientos, vale la pena 
recordar que, en la Hungría 
trunca, toda la población, sin 
excepción, quedó anonada-
da. Cundió un generalizado 
estado de incredulidad, de 
aguda desesperación y due-
lo, pero también indignación 
e impotencia frente a las 
arbitrariedades impuestas. 
Entre las dos guerras mun-
diales, fue éste un sentimien-
to unánime de reclamo, de 
irredentismo por las tierras 
y poblaciones arrebatadas. 
Asimismo, no está de más 
recordar que Trianón pro-
vocó la primera gran ola 
de emigrantes húngaros 
hacia la Argentina. Sus 
descendientes conocen muy 
bien el porqué de la emigra-
ción de sus antepasados.

En vísperas de la 2ª Gue-
rra Mundial, las potencias 
del Eje advirtieron este sen-
timiento y, a partir de 1938, 
hubo nuevamente rediseño 
parcial de fronteras, cuya 
finalidad era volver a esta-
blecer cierto grado de jus-
ticia en la ubicación de las 
minorías. Y es precisamente 
aquí donde entra a colación 
el diálogo imaginario con el 
que empieza este brevísimo 
resumen histórico, ya que, 
después de la 2ª Guerra 
Mundial, todo ello se volvió 

a anular y se amplió la URSS 
y su zona de dominación. 
(Hoy, Munkács se llama 
Munkachevo, y forma parte 
de Ucrania).

Como lo vienen diciendo 
hace años algunos historia-
dores de fuste, los errores 
políticos de los tratados de 
Versalles y Trianón fueron 
desencadenantes del esta-
llido de la segunda gran 
conflagración mundial que 
empezó en 1939. Porque 
en Versalles, los territorios 
de las potencias perdedoras 
de la primera guerra fueron 
tratados por los vencedores 
como botín de guerra, y 
su destino había quedado 
a la merced de decisiones 
tomadas por personas poco 
informadas y sin real cono-
cimiento de causa. Como 
es sabido, los países artifi-
cialmente creados después 
de 1920, Checoslovaquia y 
Yugoslavia, ya se han desin-
tegrado ínterin. 

Desde el final de la Se-
gunda Guerra Mundial y 
durante 45 años, en Hun-
gría era un tabú siquiera 
mencionar los territorios 
y los hermanos perdidos, 
eterna llaga en el alma de 
todo húngaro que conocía el 
tema. Así crecieron genera-
ciones húngaras sin haberse 
enterado de la tremenda 
injusticia, ya que hasta en 
los libros de literatura se 
desterró todo texto alusivo. 
Este 4 de junio se cumplen 
85 años del infame tratado. 
Y aunque hoy no se hable 
más de irredentismo terri-
torial, vemos con tristeza y 
desazón que aún no se han 
solucionado los conflictos 
étnicos e injusticias civiles 
que sufre la población, los 
millones que, de la noche a 
la mañana, quedaron - sin 
voz ni voto, ni posibilidades 
de apelar – forzosamente 
allende las fronteras de su 
patria y, contra su voluntad, 
sometidos a otra soberanía.

Susana Kesserű de Haynal 

Nota: Se recomienda la lectu-
ra de Yves de Daruvár: El destino 
dramático de Hungría. (Trianón 
/ Hungría mutilada). - En la Bi-
blioteca húngara. Ver dirección 
en Nuestras Instituciones, última 
página del periódico.
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Experiencia en
entretenimientos

Nos escriben 
desde....

Queridos amigos:
Días pasados festejamos el 

«ballagás» de István, lo que 
para los que no lo saben es una 
costumbre de Hungría, para 
los bachilleres que dejan el co-
legio. Ellos recorren cantando 
todas las instalaciones del edi-
ficio cantando, con los maes-
tros como «guías» al frente de 
la cola sinuosa, mientras los 
padres, amigos, novias, etc. 
les regalan pequeños recuer-
dos, atenciones y ramos de 
flores. Todos «moqueamos al 
mismo tiempo» y, al final o en 
el gimnasio, o en el patio, o en 
la sala de teatro se juntan todos 

y se despiden unos de otros, 
con discursos, y se entregan 
las distinciones a los alumnos 
que sobresalieron por algo. 
István fue el abanderado, y fue 
muy emotivo cuando entregó 
la bandera a su sucesor del año 
inmediato  inferior. En casa 
preparamos lugar para 20 per-
sonas en el jardín. Aparte de la 
familia invitada, había amigos 
y los padres de las respectivas 
«elegidas» actuales de István 
y de Andris. El tiempo nos 
jugó una mala pasada, y se 
volvió tan ventoso y frío que 
tuvimos que meter a todos 

R e c o r d a n d o … … hace 60 años:
¡Terminó la guerra! – 8 de mayo de 1945

Durante el mes de mayo 
hubo en el mundo entero mu-
chos actos recordatorios de esta 
fecha, a su tiempo tan ansiada 
por millones.

En Hungría, el final de la 
guerra en realidad fue forzo-
samente festejado durante los 
decenios de la dominación 
comunista como fiesta patria 
impuesta, llamada de la “Li-
beración”, el día 4 de abril. 
Efectivamente, ya para esa 
fecha, en el año 1945, todo el 
país había quedado derrotado 
y totalmente invadido por las 

tropas soviéticas. Recordemos 
que esas tropas se retiraron del 
país tan sólo en junio de 1991, 
es decir, tras una permanencia 
de 46 años y meses.

Anteriormente a esa caída 
definitiva, Budapest había 
quedado conquistada por las 
fuerzas enemigas después de 
un sitio de dos meses. El anillo 
del sitio se había ido cerrando 
en torno a la ciudad capital 
el día de la Nochebuena de 
1944. La resistencia durante 
interminables semanas fue 
feroz, lo remanente de los sol-

dados alemanes y del ejército 
húngaro juntos defendieron 
sus posiciones calle por calle, 
casa por casa. La población, sin 
electricidad, sin agua corriente 
y en condiciones del hombre 
de las cavernas, en un invierno 
inclemente por demás, vivía en 
los precarios sótanos, como to-
pos. ¡Cómo no saludar el final! 
Fue un alivio para todos, sin 
que supieran en su cruda ver-
dad lo que les esperaba luego, 
con las hordas de la ocupación, 
mayormente de origen asiático. 
Algunas de las consecuencias 

inmediatas fueron la violación 
de 50.000 mujeres tan sólo 
en la Capital, 100.000 civiles 
hechos prisioneros sin causa y 
deportados al Gulag siberiano, 
ejecuciones en serie de civiles, 
sacerdotes de todos los credos 
y de inocentes elegidos al azar, 
desmembramiento de familias, 
terror de la dictadura.

El 8 de mayo es la fecha en 
que se cumple el 60º aniversa-
rio de la rendición incondicio-
nal, en una Berlín totalmente 
en ruinas, de la Wehrmacht 
alemana en su totalidad, luego 

de rendiciones parciales a lo 
largo de la línea del frente oc-
cidental que iba retrocediendo. 
Por ello, se considera como 
“verdadero” fin de la guerra 
ese 8 de mayo. Cabe mencio-
nar algunas manifestaciones 
oficiales para conmemorar ese 
suceso histórico. 

El primer ministro húngaro 
Ferenc Gyurcsány, durante 
su visita oficial a Moscú, le 
agradeció al primer ministro 
Putin en nombre del pueblo 
húngaro por que el Ejérci-
to Rojo haya “liberado” a 
Hungría.

El primer ministro Putin, 
por su parte, organizó un gran 
festejo de conmemoración en 
Moscú para el día 8 de mayo, 
con la participación de nume-
rosos Jefes de estado. Debía ser 
una fiesta de Europa, América 
y del mundo entero.

El presidente Bush, el 7 de 
mayo, interrumpió su viaje a 
Moscú en Riga, la capital de 
Letonia, e hizo una declara-
ción valiente e históricamente 
correcta. Dijo, textualmente, 
que el cautiverio durante dé-
cadas de millones de personas 
de Europa central y oriental 
deberá ser recordado como una 
de las mayores injusticias de 
la historia jamás cometidas 
que incrimina a la conducción 
de las fuerzas norteamericanas 
por no haber reconocido a 
tiempo ese peligro, en su justa 
medida.

La primera ministra letona, 
Veira Freiburga, en una en-
trevista a la televisión alemana 
después de la visita de Bush, 
confesó cuánto le costaba es-
tar presente en Moscú al día 

siguiente, en representación de 
su país. Y ello porque se tra-
taría de un festejo organizado 
precisamente por aquéllos que 
ocuparon Letonia, la mantu-
vieron 40 años en esclavitud, 
deportaron y mataron a millo-

nes. Letonia había estado pa-
deciendo la invasión alemana 
durante los dos años previos. 
Por supuesto que los letones, 
como todo el mundo, se habían 
alegrado por el fin de la pesa-
dilla de la guerra, y lo festejan 
hasta el día de hoy. Pero que 
nadie les pida llamar “libera-
dores” a los soviéticos o, por 
caso, a los estadounidenses. 
Habían rezado para que los 
ingleses fueran sus liberadores. 
Lo que les deparó la realidad 
superó a todo lo imaginable y 
duró largas décadas.

Como colofón, vaya una cita 
del diario checo The Prague 
Post. Dice así: “Para  muchos 
de los checos de más edad debe 
haber sido difícil de digerir la 
pompa y circunstancia de las 
conmemoraciones de Rusia por 
el final de la Segunda Guerra 

Bulevard  Margit - 1945

Mundial. (…) Dadas las vícti-
mas de Stalin, muchísimo más 
numerosas que las de Hitler, y 
dado que la Unión Soviética 
controló tiránica-mente la mi-
tad de Europa por más de cua-
tro décadas, sería importante 

escuchar el reconocimiento 
de Putin sobre lo que siguió 
a la liberación. ¿Se puede 
realmente separar estos dos 
acontecimientos, la liberación 
de los nazis y el totalitarismo 
comunista? Cuando las tropas 
rusas llegaron en 1945 como 
liberadores, actuaron de tal 
manera que se podrían llamar 
de otro modo, no precisamente 
liberadores. (…) Tal vez los 
niños de hoy, los que no vivie-
ron las complejas emociones 
de ese momento, sean quienes 
puedan en el futuro encontrar el 
verdadero sentido de la historia 
de la posguerra.”

(El texto para esta recor-
dación fue redactado y com-
pilado por Susana Kesserű de 
Haynal.
Se recomienda la lectura de:

Gábor, Áron: Al Este del 
hombre, y de Arnothy, Chris-
tine: Tengo quince años y no 
quiero morir.
En la Biblioteca húngara. Ver 
dirección en Nuestras Insti-
tuciones, última página del 
periódico).

adentro, para evitar que se 
volvieran cubitos de hielo. Por 
suerte preparé platos fríos en 
autoservicio y, con los platos 
en la mano, cada uno comió 
donde pudo. Había gente en 

los dormitorios sentada en 
las camas, en el living, en 
la cocina — ¡increíble! Creo 
que todos se sintieron muy 
bien, se quedaron hasta tarde, 
charlamos mucho y comieron 
mucho. ¡István estaba feliz! 

El año que viene le toca a 
Andris, luego nos salteamos 
un año, pues el cole de Évi es 
bilingüe y dura un año más. 
Es para mí increíble cómo se 
volaron estos año, ¡este verano 
ya van ocho que nos vinimos a 
vivir aquí! Por un lado, tengo 
una sensación de que todo está 
pasando demasiado rápido y, 
por el otro, es cómo si fuese 
toda una vida esta «etapa 
húngara», ya que los cambios 
han sido tan enormes que aún 
– créase o no - me estoy acos-
tumbrando… A pesar de tener 
aquí familia y amigos nuevos, 
¡¡a los que quedaron lejos no 
se los puede suplir de ningún 
modo!!

Un gran cariño de Anikó y 
familia Emődy, Szentendre

Publicación electrónica 
mensual y gratuita 

Suscríbase a:  
hungargennews@arnet.com.ar

Puente Francisco José - 1945
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VIAJE A HUNGRÍA 
Y TRANSILVANIA

He aquí cómo reaccionó en Montevideo nuestra flamante 
corresponsal a principios de este año, cuando fue invitada 
por el conjunto Regös a sumarse en febrero al viaje en 
grupo a Hungría:

Hace un tiempo me enteré
de un viajecito que surgió
la noticia me quemó la cabeza y 
dije 
«Un viaje a Hungría...que lo par..
ó»
 
Pensé en los privilegiados
de mis amigos de la otra orilla
deseándoles un viaje único
pero no un único viaje...sino 
muchas millas
 
Con las vueltas de la vida, en una 
privilegiada más me convertí
pues ellos nuevamente me abrieron 
sus puertas
para este viaje compartir
 
Inicialmente fue sólo un sueño
pero un pellizco me hizo ver
que la realidad me honraba
con un camino mágico a recorrer

Yo algo siempre digo, y es que 
aunque mi sangre húngara no sea 
mi corazón ya está comprado
y no habrá suerte para otro... 
sea quien sea
 
Esta mágica cultura
por los poros se me ha metido 
tal cual ósmosis diría a un 
médico, pues el destino lo había 
decidido...
 
Así comienza esta historia...
de un viaje que se grabará en 
la piel, en cada célula, en cada 
molécula, acompañado de música 
dulce como la miel...
 
El resto se irá escribiendo
al hacerse camino al andar
pues no hay camino para el 
caminante, quien recién 
en febrero lo habrá de empezar....

GRACIAS POR ABRIRNOS LAS PUERTAS A UNA 
AVENTURA MÁGICA...                      Zule «Galambviajera»

Zsolt Gáspár (clasificado sudameri-
cano)               FOTO HENRIETTE

Ignacio Solari (maestro) y László Gáspár 
(clasif.  sudamericano) FOTO HENRIETTE

Esteban (clasificado sudamericano) y Matías 
Gavajda                        FOTO HENRIETTE     

A esta altura del año nos encontramos de lleno en etapa de 
competencias, y todos los fines de semana hay torneo para alguna 
de las categorías.

Nuestros infantiles, cadetes y juveniles participan en ellos 
como deportistas de la formación, enfrentando adversarios nuevos 
(diferentes a sus compañeros de sala con los que regularmente 
practican asaltos).

Los más nuevos, en especial los más pequeños, conocen así 
cómo es el mecanismo de un torneo para poder moverse con fa-
miliaridad en ese medio y bajar así el nivel de estrés que conlleva 
una competencia.

Estas pruebas son de puntaje para los rankings de Buenos 
Aires algunos, y nacionales, otros. Por ello, los esgrimistas fre-
cuentemente deben trasladarse a Rosario, Córdoba, Mendoza, u 
otros sitios.

Aquellos que ya se encuentran en un nivel de alta competen-
cia, una vez clasificados ya deben trasladarse a un Campeonato 
Sudamericano o Panamericano.

El trabajo constante de maestros y alumnos, junto a la garra 
que estos últimos ponen en los torneos, dan sus frutos.

He aquí una reseña de los resultados obtenidos en el mes de 
abril (y hasta el cierre de esta edición. La R.) por los esgrimistas 
del Club Hungária:

23 de abril-  1º Ranking Infantil FECBA (GEBA)
                   1º Teo Quatrocchi  florete masculino
                   3º Tomás Morrison florete masculino
                    3º Nicolás Moretto  florete masculino
30 de abril-  1º Gran Premio (CeNARD)
                    2º Esteban Gavajda  sable masculino
                   3º Matías Gavajda sable masculino
                    3º Matías Dillon sable masculino
7 de mayo- Torneo Interfederaciones- juveniles y cadetes
 (Rosario)
                    1º Esteban Gavajda     sable masculino cadetes
                     2º Esteban Gavajda     sable masculino juvenil
Con el puntaje obtenido en estas y anteriores pruebas de 

Ranking Nacional, tenemos tres tiradores clasificados para 
el Campeonato Sudamericano de Cadetes y Juvenil que se 
llevará a cabo del 21 al 27 de mayo en Sucre, Bolivia. Ellos son: 
László Gáspár, Zsolt Gáspár y Esteban Gavajda. (El informe nos 
llegó al cierre de nuestra edición, en mayo. La R.)

Henriette Várszegi

“ E N  G A R D E ” …  E S G R I M A

NOTICIAS DE ESGRIMA - VÍVÁS
un deporte moderno

FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA DE ALTA PERFORMANCE
CLUB HUNGÁRIA - PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

A part i r  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 Solar i     
INFORMES: Henriette Várszegi - henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992

           L A R G A    DISTANCIA
            www.highconnection.com.ar

        

Bs.As./La Plata/Pilar/Rosario/Córdoba/Neuquén/Bahía Blanca/
M.del Plata/Mendoza/Tucumán    0,09 + iva / min       

otros destinos Tel.: (011) 5218-3082
ventas@highconnection.com.ar

 Budapest  0,24 + iva / min

NOTICIAS … DE LA OTRA ORILLA
Acontecimientos en la comunidad húngara de Uruguay
(De nuestra corresponsal, Zuleika Dergan)

Con la emoción de cumplir 
un año más el Uruguayi Ma-
gyar Otthon (UMO), socios, 
familiares y amigos celebraron 
el 69º aniversario con una gran 
fiesta. Integrantes de la Direc-
tiva agradecieron la colabora-
ción de los allegados que, año 
tras año, acompañan y apoyan 

a la institución, par-
ticipando de diversas 
formas, mantenien-
do y difundiendo 
las tradiciones de 
la cultura húngara. 
Como se adelantó 
en la edición ante-
rior, los presentes se 

vieron deleitados 
con las danzas 
del Tündérkert 
Néptánc Együt-
tes, cuyos inte-
grantes eviden-
cian el orgullo 
de representar a 
la República de 
Hungría a través 
de su arte.

Pero el final de la fiesta de 
aniversario dio inicio a otra 
actividad, muy esperada. Como 
se había anunciado, en dicha 
jornada comenzó el Campeona-
to Intercolectividad de Canasta. 
Los entusiastas y esperanzados 
participantes se reunieron en el 
salón Petőfi en torno a las mesas 
de juego, esperando tener suerte 
y disfrutar del encuentro con los 
demás competidores.C o n j u n t o  d e  D a n z a s  Tündérkert    FOTO ZULE

Sábado 18 de junio, 20 hs.
CENA EN MINDSZENTYNUM - Reservas al 4864-7570

Show de bailes húngaros (Conjunto Regös) y Tango

FIESTA con baile en el HUNGÁRIA
“TÚNEL DEL TIEMPO”

MÚSICA DE LOS AÑOS ’60 
HASTA LA ACTUALIDAD

DJ: ALEJANDRO DEMES

SÁBADO 11 DE JUNIO,  20.30 HORAS
PJE. JUNCAL 4250 - OLIVOS

ENTRADA CON CENA: $10 
(incl. 1 plato típico + 1 vaso de bebida + 1 pan)

VENTA ANTICIPADA: $ 8 
(Hungária: 4799-8437; Bella: 4745-2451;  

Miklós: 4792-6419)
ENTRADA SIN CENA $5 

(incl. 1 vaso de bebida)
A beneficio de viajes de estudios a Hungría
organiza COMISIÓN DE BECAS DEL ZIK
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Restaurante 
CLUB HUNGÁRIA

Pasaje Juncal 4250 - Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches, 
excepto lunes. 

Sábados y domingos 
almuerzo y cena

Reservas al: 4799-8437 
y   4711-0144 

Exquisitas Tortas 
Húngaras

Sra. de Bakos
haga su pedido al 4799-

3482

Horario de atención al público: 
los viernes de 19 a 21 hs. Para concertar otros horarios: 

4798-2596 o 4723-3655. haynal@fibertel.com.ar

BIBLIOTECA HÚNGARA
En el Club Hungária 

(Pasaje Juncal 4250, 1º piso, Olivos. Tel. 4799-8437) Agradecemos la difusión del
Argentínai Magyar Hírlap

4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

Cierre de nuestra 
próxima edición: 

martes, 17 de junio
(fecha tope de la 
Redacción para 
recibir material

y/o datos a publicar)

¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés
María M. de Benedek:  4799-2527 - mbenedek@arnet.com.ar
húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry:  4790-7081 - sbenedek@arnet.com.ar
Dora Miskolczy: 4503-0402 - teodorami7@yahoo.com.ar

Gestión Estratégica del Capital Humano
Nuestros Servicios:
 Asesoramiento en Procesos de Fusiones y Adquisiciones

 Gestión del Conocimiento Organizacional

 Gestión por Competencias

 Coaching Gerencial

 Programas de Capacitación Vivenciales

 Selección de Personal

 Outplacement

 Evaluaciones Individuales y Grupales
  O´Higgins 2056 4° P. of. 1 (C1428AGF) Capital

Telefax: 4781-3179  E-mail: info@piroskayasociados.com.ar            
Internet: www.piroskayasociados.com.ar

FE DE 
ERRATAS
DE JUNIO:

En nuestra edición de 
mayo, la frase final de las No-
ticias de Coral Hungaria quedó 
trunca. Debe leerse así:

«¡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 JUNIO
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones en la pág. 8

* * * * *
Sábado 11 de junio, 20.30 hs.: FIESTA CON BAILE EN EL 
HUNGÁRIA (organiza la Comisión de Becas del ZIK) ver p.SP.
III.
Sábado 18 de junio, 20 hs.: CENA EN MINDSZENTYNUM 
Bailan Conjuntos Regös y Tango. Reservas de mesa: 4864-7570
Domingo 19 de junio, 10 hs.: CULTO PARA LAS FAMILIAS 
EN IDIOMA CASTELLANO Y DEVOCIÓN CON MÚSICA 
- Sermón en castellano, reunión de los jóvenes, luego almuerzo 
comunitario. En el intervalo musical se oirá a Pál Schirl (violín) 
y Néstor Queral (piano) en una sonata de J.-Ch. Bach - Iglesia 
Reformada Húngara 
Domingo 19 de junio, 12.30 hs.: FIESTA TRADICIONAL 
DEL CHANCHO en VALENTÍN ALSINA: Ameniza la orquesta 
SANS SOUCI - Coro Húngaro de Valentín Alsina
Viernes, 24 de junio, 19 hs.: VELADA MUSICAL HÚNGARO 
– FINLANDESA - Museo de Arte Hispano-americano “Isaac 
Fernández Blanco” (Suipacha 1422 – Capital) (ver detalles en 
esta página)
Sábado, domingo 25 y 26 de junio: EXCURSIÓN DE LAS 
PATRULLAS SCOUT 
Domingo, 26 de junio, 12 hs.: ACTO DE HOMENAJE A 
SAN LADISLAO en el Colegio San Ladislao. Luego almuerzo 
comunitario.
Miércoles, 29 de junio, 13 hs.: MÚSICA DE CÁMARA Y 
CANTO HÚNGARO EN EL MARCO DE LOS “CONCIERTOS 
DEL MEDIODÍA” (Mozarteum) Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 
857, Capital) (ver detalles en esta página)

Relojería Fülöp Sándor
Compra  oro, alhajas, bri-
llantes, relojes Rolex, Pa-
tek Philippe, Tag Heuer, etc.

Tasaciones a domicilio, 
absoluta reserva.

Libertad 282 1º piso Loc.50 
Cap.  Tel: 4382-3358

alejandrofulop@hotmail.com

Cobranzas a domicilio
4711-1242

amagyarhirlap@yahoo.com

Dos programas del Ciclo de difusión musical de ARS HUNGARICA

Viernes 24 de junio a las 19.30, Museo Fernández Blanco 
(Suipacha 1422, Capital)

Velada finlandesa-húngara
Música coral y de cámara finlandesa y húngara
Solistas de Coral Hungaria:
Milagros Seijó (mezzosoprano), Marcela Sotelano y Carolina Wagner 
(sopranos), Haydée Schwartz (piano), Luis Slaby (clarinete)
Coro de cámara Ars Subtilis (Dirección: Hernán Schvartzman)
Coordinación Artística: Sylvia Leidemann
Auspicia: Embajada de Finlandia y Embajada de la República de Hungría
Programa finlandés
Variaciones para clarinete y piano de Erkki Muukkonen
Música Finlandesa para coro
Niityt kaikki kukkii taas (Todos los prados florecen otra vez) (ver-
sión original de Piae Cantiones (1584) y versión de Heikki Klemetti 
(1911)
Kirjeen sulle kirjootan (Te escribo una carta) Jussi Asu / Pekka Kostiainen
El Grito y Malagueña de «Suite Lorca» Einojuhani Rautavaara
Música finlandesa para canto y piano:
Kanteleelle (Para el kantele: instrumento nacional) Armas Järnefelt 
Sunnuntaina (En un domingo) Armas Järnefelt 
Juhannus (Fiesta de San Juan) Lauri Ikonen
Laatokka (El lago Laatokka - actualmente Rusia) Oskar Merikanto
Marja Liisa (nombre de una mujer) Väinö Hannikainen
Finlandia (para piano) Jan Sibelius 
Programa húngaro
Música húngara para coro:
A Székelyekhez (Al pueblo sículo de Transilvania), Zoltán Kodály
Távoli álom (Sueño lejano), Lajos Bárdos
Csodafiúszarvas (El ciervo mítico), Miklós Kocsár 
Música tradicional en dúos vocales de Zoltán Kodály, Miklós Pászti, 
Árpád Balázs, József Karai y Ferenc Könczöl
Danzas húngaras para piano de Leó Weiner y Pál Kadosa
Cuatro danzas húngaras de Dezső Kókay para clarinete y piano

Miércoles 29 de junio a las 13, Ciclo del Mediodía del Mo-
zarteum Argentino, Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, 
Capital)

Expresiones de la música húngara
Solistas: Marcela Sotelano (soprano), Oleg Pishenin (violín), Amalia del 
Giudice (clarinete), Inés Panzone Benedek (piano), Coral Hungaria 
Dirección: Sylvia Leidemann
Asistente de dirección: Juan Carlos Herrero
Asistente en técnica vocal: Marcela Sotelano
Programa
Obras para violín y piano, clarinete y piano, y violín, clarinete y piano: 
Música folklórica húngara en versiones de los compositores Béla Bar-
tók, Zoltán Kodály, Lajos Bárdos, Pál Járdányi, Miklós Rózsa, Endre 
Szervánszky, Dezső Sugár y Leó Weiner
Obras corales:
Csángó magyar szerelmi dal (Canción de amor del pueblo Csángó), 
Miklós Pászti 
Udvaromban van egy körte fa (En mi patio hay un árbol de peras), 
Lajos Bárdos
A magyar Nemzet (La nación húngara), Zoltán Kodály
Fragmentos corales de la opereta János Vitéz de Pongrác Kacsoh
Obras para canto y piano:
Aria para soprano de la opereta Gül Baba de Jenő Huszka
Aria para soprano de la ópera Bánk Bán de Ferenc Erkel

Dra. Gabriela Szegödi
           Abogada
  Estudio  4581- 8895

15-5026-4512 
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