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Nemrég Marosvásárhelyen tartották meg 
a Határon Túli Magyar Szervezetek 
(HTMSZF) harmadik fórumát. A tanácsko-
záson jelen volt Benedek László Argentí-
nából, a Latin-Amerikai Magyar Országos 
Szervezetek Szövetségének (LAMOSZSZ) 
képviseletében. Vele beszélgettünk a latin-
amerikai, nevezetesen az argentínai ma-
gyar közösségekről.

– Latin-Amerikában három olyan or-
szág van, ahol jelentős magyar diaszpóra 
él: Argentínában, Brazíliában és Venezue-
lában. Kisebb magyar közösségek élnek 
Costa Ricában, Paraguayban, Uruguayban 
és Chilében. Ezek eléggé sokrétűek, kezd-
ve a katolikus, evangélikus és református 
gyülekezetektől, az ifjúsági mozgalmakon, 
cserkészeten, néptánccsoportokon át, a 
sportegyesületekig és a hétvégi magyar 
iskolákig. Ez utóbbiakban óvodás kortól 
egészen a középiskola végéig magyar föld-
rajzot, történelmet, irodalmat és nyelvet 
tanítanak a gyerekeknek. A Buenos Aires-i 
Zrínyi kör már több, mint 50 éves iskola, 
és stabilan 60-80 gyerekkel foglalkozik.

– Hogyan állnak a kisebbségi jogok te-
rén? Az itteni helyzethez hasonlóan alkot-
mány vagy esetleg törvények védik az Ar-
gentínában élő kisebbségek jogait? 

– A dél-amerikai országok lelkületüket 
tekintve befogadók. Nincs semmi bajuk a 
különböző (bevándorlásból adódó. Szerk.) 
kisebbségekkel. Tehát elnyomás nincs, 
ugyanakkor nem is támogatnak. Ezek a 
közösségek az argentin, venezuelai vagy 
brazil államtól sem normatív, sem egyedi 
támogatásban nem részesülnek. Szabadon 
élhetnek, de önfenntartóak.

– Az állami oktatásban biztosítják az 
anyanyelvi oktatást? 

– Réges-rég, amikor magyar apácák 
hoztak létre rendes iskolát, vagyis hét-
köznapit, a támogatást az oktatási mi-

Jelentős magyar diaszpóra él 
Argentínában, Brazíliában és 

Venezuelában

Székelyföldi híradás az argentínai magyarokról
Benedek László: A magyar kormány minket is 

vegyen figyelembe!
A nyugati szórványmagyarság harcol a beolvadás ellen

nisztériumon keresztül ugyanúgy kapta, 
mint a többiek. De ma Argentínában ilyen 
jellegű magyar iskola nincs. Ami van, az 
hétvégi iskola, annak pedig semmi köze az 
argentin oktatási rendszerhez. 

– Milyen a magyar közösségi élet Argen-
tínában? 

– Nagyon aktív. Gyakorlatilag az óvo-
dáskorú gyerekektől a felnőttekig a teljes 
hétvége magyar környezetben szokott le-
folyni. Az intézmények azonban hétköz-
ben is kínálnak munkát, hiszen mindenki,  

aki részt vesz bennük, fenntart egy-egy 
intézményt vagy szervezetet, dolgoznia 
kell érte. Mivel az önfenntartási költsé-
gek igen magasak, jellemző, hogy az ilyen 
jellegű munkát mindenki önkéntes alapon, 
társadalmi munkában végzi. 

– Nem sokat hallani önökről. Eddig nem 
is tudtuk, hogy például Dél-Amerikában 
ilyen komoly, aktív magyar közösségek 
léteznek. 

– Amikor a dél-amerikai magyar szer-
vezetek kiváltak a Magyarok Világ-
szövetségéből, megszűntek a hivatalos 
képviseleti lehetőségeink. A Határon Túli 
Magyar Szervezetek Fóruma kínálta erre 
újra az esélyt, amikor meghívást kaptunk a 

szabadkai tanácskozásra, hogy - úgymond 
- ismét visszakerüljünk a magyarság tér-
képére. Mert tapasztaltuk, hogy gyakor-
latilag sem Magyarországon, sem pedig a 
Kárpát-medencében semmilyen informá-
ció nincs arról, hogy igazi magyar közös-
ségek működnek Nyugaton. Ezért mond-
juk azt, hogy egy új célunk és feladatunk 
is keletkezett egyidejűleg. Ez pedig az, 
hogy (gazdasági kifejezéssel élve) mar-
ketingmunkát kell végeznünk, mert nem 
ismernek minket. Például arról, hogy évti-
zedeken át létezett egy újság, a Dél-Ame-
rikai Magyar Hírlap, amely megszűnt. 

Az ember azt gondolta volna, hogy így is 
marad, de másfél évi szünet után néhány 
ember nekiállt és elkezdett dolgozni, és ez 
év márciusában megjelent az Argentínai 
Magyar Hírlap. Ez az újság útra kelt, ma a 
nyolcadik számnál tartunk.

A nyugati szórványmagyarság esetében 
azt gondolhatnák, hogy a zsugorodási, 
beolvadási folyamat megállíthatatlan, de 

folyt. a 3. oldalon

A Buenos Aires-i Zrínyi kör 
már több, mint 50 éves iskola. 
Az államtól sem normatív, sem 

egyedi támogatásban nem 
részesül

Marketingmunkát kell 
végeznünk, hogy ismét 

visszakerüljünk a magyarság 
térképére

Mindenki önkéntes alapon, 
társadalmi munkában dolgozik

…megjelent az Argentínai 
Magyar Hírlap

Soós József (Baltimore):
Menekülés a vasfüggöny mögül (1. rész)

Előzmények
1956. október 24-ét írtunk, Sztálinvárosban (ma Dunaújváros)

Arra ébredtem, hogy a feleségem ráz-
za a vállamat: - Ébredj! Ébredj! - úgy 
alszol, mint egy mormota, elkésünk a 
munkából... Sietve, kapkodva öltöztünk, 
reggeliztünk és rohantunk a buszmegál-
lóhoz. Feleségem egy építkezési vállalat 
irodájában statisztikusként dolgozott, 
én a Vasmű központi laboratóriumának 
műszerüzemében. Ahogy beérkeztem 
a munkahelyre, a munkatársak azonnal 
körülfogtak: - Na, mit szólsz a tegnapi 
eseményekhez? - szegezték nekem a kér-
dést. Fogalmam sem volt, mihez és miért 
kell hozzászólni. Kollégáim tudták, hogy 
jó néhány évet töltöttem el Rákosi Mátyás 
“értékmegőrző” helyein. (“Legfőbb érték 
az ember” - hangoztatták a kommunisták 
- talán ezért őrizgettek bennünket a bör-
tönökben és munkatáborokban? 1952. 
október végén kerültem Sztálinvárosba 
a Dudujka-völgyi kényszermunkatábor-
ból.) Egymás szavába vágva sorolták: 
Pesten kitört a forradalom, tüntetések 
voltak, a Rádiónál belelőttek a tömegbe... 
Egész nap az előző napi eseményeket 
tárgyaltuk, hoztuk-vittük egymásnak a 
napi híreket.

Sztálinváros úgynevezett “szocialista 
város” volt. Többségében a párthoz lo-
jális, “lekáderezett” munkások lakták. 
Hozzám hasonló kommunistaellenes, 
“reakciós” börtöntöltelék kevés volt arra-
felé. Minket az ÁVÓ “delegált” oda, hogy 
büntetésünk letöltése után rendőri fel-
ügyelettel “építsük a szocializmust”. Ez 
azt is jelentette, hogy este nem hagyhattuk 
el a szálláshelyünket, nem járhattunk 
szórakozóhelyekre, nem mehettünk se-
hová, ahol csoportos összejövetel volt. 
A várost is csak rendőrségi engedéllyel 
hagyhattuk el, vasárnap délelőttönként 
pedig jelentkezni kellett a rendőrségen, 
s mindaddig ott tartottak, amíg mise volt 
a templomban. 

Jóllehet nálunk napokon át nem történt 
semmi különös, mégis látni lehetett, 
hogy mindenki lelkesedik a fejlemé-
nyekért, a többség a rendszer bukását 
kívánja. Ahogy Pesten felgyorsultak az 
események, megmozdult Sztálinváros 
is. Nagygyűlés volt a Bartók téren, fel-
vonulás a város utcáin, megalakították 
a forradalmi bizottságokat, a vasműben 

megválasztották a munkástanácsokat, s 
a műszerüzemébe engem is beválasz-
tottak. A felkelők egy csoportja megtá-
madta a város szélén lévő légvédelmi 
tüzérlaktanyát. A laktanya kommunista 
parancsnoka sokáig ellenállt, s ennek sok 
halott és sebesült lett a következménye, 
de végül, felsőbb utasításra, a laktanya 
is átállt a forradalom oldalára.

Amikor a Vörös Hadsereg megtámadta 
Budapestet, a város forradalmi bizottsága 
felhívással fordult a lakossághoz: önkén-
tesek jelentkezését kérte. Jelentkezzenek 
a laktanyáknál fegyverekért, hogy felké-
szülhessenek a város védelmére, ha azt is 
orosz támadás érné. Mi is jelentkeztünk, 
egy baráti társaság a műszerüzemből 
- feleségeinkkel együtt. Felszereltek 
bennünket egyenruhával, fegyverekkel, 
kézigránátokkal, amiket hazavittünk a 
lakásunkra.

Nem is késett sokáig az orosz támadás. 
Az Alföldről Dunaföldvárnál jöttek át a 
tankcsapatok. Délről támadtak, de erős 
ellenállásba ütköztek. A forradalom 
oldalára átállt légvédelmi alakulatok 
gépágyúkkal vették körül a várost, úgy 
védték a támadókkal szemben. A gép-
ágyúk nemcsak a repülőgépek támadásai 
ellen voltak kiválóak, hanem a harckocsik 
ellen is. Városunk így több napig képes 
volt ellenállni a támadásoknak.

A forradalom történetéből ismerjük a 
“szocialista város” munkásainak hősies 
ellenállását, amely bizony nagyon sok 
halottat, és sok-sok sebesültet produkált. 
Sajnos korábban a városba telepített 
kommunista görögök egy 
éjszaka hátbatámadták a vá-
rost védő katonákat. Ennek 
“eredménye” is több halott 
és sebesült lett. Ezeket az 
orvtámadókat a forradalom 
után Csehszlovákiába telepítették. A 
sors iróniája, hogy a szovjet hadsereg 
több napi heves harc után, november 
7-én, a “Nagy Októberi Szocialista For-
radalom” 39. évfordulóján foglalta el 
Sztálinvárost. Éjszakára kijárási tilalmat 
rendeltek el. A legkisebb mozgásra vagy 
fényre odalőttek.

Mivel lakásunk - egy első emeleti 
saroklakás - a város főútvonalára nézett, 
az első éjszakákat a pincében töltöttük. A 
harmadik éjszaka azonban fent aludtunk, 
ami majdnem végzetessé vált számunkra. 
Az előttünk levő téren egy tank őrizte a 
pártházat. Éjfél után belelőtt ágyúval a 
lakásunkba. Szerencsénkre a hálószoba 
és a nappali között levő fal irányában 
érte találat, s így nem tudta áttörni a 
külső falat. (1990-ben - a forradalom óta 
először - hazalátogattam, és felkerestem 
régi lakásunkat, a becsapódás helye még Városi barikádharcok...

folyt. a 3. oldalon
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Az Olvasó írja...

Először Cunámi. Aztán Katrin. Majd Rita, és foly-
tatódik a sorozat: orkánok, földrengés, sárlavina…

A természet visszavágott. Nem először, és nem utoljára. Tragikus 
ebben az, hogy a szegények legszegényebbjeit tette tönkre, és mérhetet-
len szenvedés okozója volt. Szörnyülködve hallottuk a híreket, láttuk a 
képeket. Még nem ismerjük a halottak számát. Sem a következményét 
a természeti katasztrófáknak.

Katrinnak van azonban egy pozitív oldala. Az utóbbi időben az 
észak-amerikai adminisztráció az iraki, afganisztáni kudarc miatt ideges, 
meggondolatlan kapkodása volt észlelhető. Szíriát és Iránt már vizír 
alá vették! Egyre élesebben a katonai „preventív csapás” lehetőségét 
emlegették, sőt stratégiai atom-fegyverek bevetése is a szelek szárnyára 
került. Ma már mindenki tudja, hogy minden ok nélkül támadtak Irakra! 
Hazug volt a tömegpusztító fegyverek léte is. Mi vezérelhette az elnököt 
eltökéltségében? Vajon az, hogy Nagy Sándorként, Hannibálként kerül 
majd a történelembe? Ebben a kalandban részt vett „barátai” már kaptak 
egyfajta számlát.

Dehát az Úr bölcsebb nálunk és New Orléansra szabadította „pusztító 
haragját”, mint annakidején Szodomára és Gomorrára… (igaz, semmifé-
le fáma nem szól arról, hogy ezután az emberiség megjavult volna…)

Ez a jó oldala Katrinnak. Talán, katonai és gazdasági fölényei tu-
datában, USA nem rohan le egyszerűen több szuverén államot, fittyet 
hányva az ENSZ-re, az erkölcsre, a nemzetközi jogra. Talán ezt aka-
dályozta meg az Úr. Nyilvánvalóvá lett az egész világ, de főképpen az 
őt támogató tömegek számára, hogy a korlátlan lehetőségek országa 
komoly, váratlan esetben mennyire tehetetlen tud lenni. Elnökük tá-
mogatottsága a minimumra zuhant. Egyre többen követelik az iraki 
csapatok visszavonását. Mint már ott is, most a totális anarchia képét 
mutatta New Orléans, és itt még nincs vége az eseményeknek.

Észak-Amerika hihetetlen gazdag ország, de nem annyira, mint amit 
most követel tőle a józanész. Háborúkat folytatni, újraépíteni, hatalmas 
hadsereget, támaszpontokat fenntartani a világ számos helyén, ez még 
nekik is sok. Hozzájön az olajválság, aminek a végét még nem látjuk. 
New Orléansra 60 milliárd dollárt szavazott meg a Szenátus, de 200-ra 
lenne szükség a város újjáépítésére. Szeptember közepén még hiányzott 
a víz, az infrastruktúra, és még legalább egy hónapra van szükség, hogy 
tisztára szivattyúzzák a várost. 

Farkas Nándor, Budapest

Tisztelt Szerkesztőség!
Bár sok szerkesztőségnek küldjük értesítőnket, a HOLLÓ-t, igen 

sokan még ma sem tudnak munkánkról. Néhány héttel ezelőtt az egyik 
ismert kanadai hetilap hasábjain megjelent cikkben az alábbi szöveg 
olvasható: “...akár a Ceausescu-korszak virágkorában, tekintélyes 
román tudósgárda foglalkozik azzal, hogy a legjelentősebb nyugati 
könyvtárakban megtalálható legyen az erdélyi és regáti magyarság 
román eredetét taglaló munkák egész sora. Miközben mi, magyarok 
egyetlen vékonyka angol nyelvű monográfia terjesztésére is képtelenek 
vagyunk...”

Az egyébként a jól megírt cikk szerzője ezek szerint sohasem hallott 
munkánkról és más, hasonló erőfeszítésekről. Így nem tudja, hogy az 
elmúlt közel húsz év alatt legalább 23 különböző, románokkal fog-
lalkozó könyvet terjesztettünk ingyen, az egész világon. A honla-
punkon többek között van egy csángókkal foglalkozó rész, és Pozsony 
Ferenc prof. könyvét most fordítjuk.

Tény, hogy a nagyobb magyarországi lapok nem foglalkoznak a 
nyugati magyarság által évtizedek óta kifejtett „fehér propagandával”, 
lobbyzással és más jellegű tájékoztató tevékenységünkkel. Így csak 
kevesen értesülhetnek munkánkról. Az is tény, hogy a románok, szlo-
vákok, szerbek, ukránok többet tudnak rólunk és munkánkról, mint a 
magyarok. Az Adevarul és más román lapok többször írtak rólunk, mint 
a budapestiek. A magyar kormányokról pedig ne is beszéljünk. Róluk 
csak annyit, hogy az egyik fő külügyér ki akarta dobatni az egyik tár-
gyilagos és adatokkal alátámasztott könyvünk több száz példányát, mert 
szerinte “sértette a csehszlovákok érzékenységét...” Ezért elhatároztuk, 
hogy félévenként tájékoztató sajtótájékoztatót adunk ki, amelyet minden 
hazai és kinti nemzeti beállítottságú lapnak megküldünk.

Tisztelettel Magyaródy Szabolcs, cscst. 
HUNYADI Öregcserkész Munkaközösség

(A Hunyadi ÖCS.MK. által kiadott könyvek megtalálhatók a HKK 
könyvtárban. Szerk.)

Kedves Zsuzsó!
Én is csak gratulálni tudok 

Neked és Általad az argentínai 
magyar közösségnek, hogy ilyen 
gazdag magyar életet őrzött meg 
a hazától oly távol, s hogy erről 
ilyen alaposan, egyben pedig ér-
zéssel tudósítod a világ magyar-
ságát. Annak is örülök, ha ország-
világ értékeli sok munkádat!

Sok erőt a további munkához!
Jeszenszky Géza

Külügyminiszter (1990-94), 
Washingtoni nagykövet (1998-2002)

Tisztelt Szerkesztő Asszony!
Kedves, Argentínai Magyar Hírlapot olvasó magyar emberek!
Hónapok óta kapom az AMH-t, így ez által lehetőségem van 

„képben lenni” az Argentínában élő magyar közösségünk életéről, 
mindennapjairól.

Az első szó, a köszönet, a szerkesztőség felé szól. Úgy látom, 
hogy minden egyes lapszám tartalma, a benne lévő írások, tu-
dósítások (mint Erdélyt járó, és oda sok szállal kötődő, különös 
örömmel olvastam a Kapocs csoport és a Regös cserkészek ma-
gyarországi és erdélyi útjáról szóló beszámolókat!) alapján mond-
hatom, hogy egy igazán színvonalas, minden igényt kielégítő la-
pot „készítenek”.

A második dolog pedig, - amiért szintén tollat ragadtam, - hogy 
szeretném felhívni a hazalátogató argentínai magyarok figyelmét 
az alábbiakra.

Nemrégiben többen látogatást tettünk a szépen felújított gödöllői 
Királyi Kastélyban, /Grassalkovich Kastély/, majd felkerestük a 
máriabesenyői Kegytemplomot és a szomszédságában lévő, gróf 
Teleki Pál miniszterelnök, a Cserkészet megalapítója sírját, és vi-
rágot tettünk rá. 

Az egyik szintén ott lévő látogató ekkor hívta fel figyelmünket 
a mint-egy kétszáz méterre lévő „Magyar falu”-ra, amit fel is ke-
restünk. (Itt ismertük meg Esztergály Előd urat, a „Magyar falu” 
megálmodóját és építőjét. Mint megtudtuk, ő a magyar eredetku-
tatással foglalkozó tudományok lapja, a TURÁN kiadója is.)

Ebben a faluban a magyar hagyományokat, kultúrát, eszmeisé-
get jelenítik meg, még az utcák elnevezése is: Hun utca, Szkíta 
körút, Nagyboldogasszony tér, stb. Ha a kedves olvasók közül va-
lakit érdekel ez a „Magyar falu”, vagy foglalkozik a hazatelepülés 
gondolatával, érdemes felkeresnie. Itt egy valóban nyugodt körül-
mények között „élhető” lakókörnyezetet találhatnak maguknak.

Hát ennyit szerettem volna megosztani kedves Mindnyájukkal.
A szerkesztőségnek, pedig további sikeres munkát kíván,

Fűrész L. Ferenc, újságíró, Budapest
(Bővebb információ kapható a Magyar faluról a HKK könyvtárban, 
Hungária Egyesület, Pje. Juncal 4250, Olivos. Tel. 4799-8437. Szerk.)

A kedves cimbalom-virtuóz 
művésznőtől jöttek e sorok:

Kedves Zsuzsó! 
Köszönöm a híreket. Szeretettel 

gondolok vissza a Buenos Aires-
i napokra. Nagyon jól éreztem 
magam. Most Kínába készülök, 
de előtte még sok koncertem van. 
Ez az időszak mindig nagyon zsú-
folt. Aztán novembertől egy kicsit 
könnyebb lesz.
Mindenkit szeretettel üdvözlök:

Herencsár Viki, Budapest

Herencsár Viktória a nagykövetségen 
FOTO JAKAB

Nyelvtörő mondóka

a tó
a tatai tó
az itató tó
a tatai itató tó
a tátit itató tó
a tatait itató tó
a tatai tátit itató tó
a tátit itató tatai tó
a tatai tátit itató tatai tó…

Tovább lehetne még bővíteni ezt 
a mondókát:

a tó titkai
a tatai tó titkai
az itató tó titkai… - és így tovább.

A „nyelvgyötrő” mondókáknak 
abba a fajtájába tartozik ez a ta-
tai tó, amelyeknek a kiejtésében 
tulajdonképpen semmi nehézség 
nem volna. Könnyen kiejthető 
hangok arányos elrendezésben, 
mássalhangzó-torlódás és egyéb 
bonyodalom nélkül. Egy baj van 
csak, de az elég is: sok benne 
az ismétlődő hang, ismétlődő 
hangcsoport. Mégpedig úgy 
ismétlődnek a hangcsoportok, 
hogy egyik az egyik szóhoz tar-
tozik, másik a másikhoz. Más 
szerepet játszik a tó, ha külön 
áll, és mást az itató szó végén. 
Vagyis más-más szerepet játszik, 
ugyanabban a ruhában. Ebbe za-
varodunk bele, ha gyorsan mond-
juk a mondókát. Mintha olyan 
színdarabot néznénk, amelyben 
ötös ikrek játszanak öt különböző 
szerepet, tökéletesen egyforma 
öltözetben, egyforma hanglej-
téssel, egyforma gesztusokkal… 
Gabalyodás!

Az Argentínai Magyar
Hírlap előző számai

interneten is olvashatók
http://epa.oszk.hu/amh
www.lamoszsz.hu/amh

Decemberi lapzárta
november 10

Anyag  é s  h í r ek  bekü ldésé re
4711-1242

amagyarhirlap@yahoo.com

Köszönet mindazoknak, 
akik színvonalas munká-
jukkal, anyagi támoga-
tásukkal segítik a lap 

folyamatos megjelenését!

Hivatalos órák: Péntekenként 19 - 21 óra. 
Hungária Egyesület, 1. em. (Pje. Juncal 4250, Olivos. 

Tel. 4799-8437. haynal@fibertel.com.ar) 
Esetleges más órarend egyeztetésére 

Tel. 4798-2596 / 4723-3655.

HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Fölszólítás
Nálunk, itt, a déli féltekén megjött a lágy idő, min-

den rügyezik és részben már virágzik, lelkünk fölüdül és 
készülünk az ünneplés hónapjára, decemberre, majd a 
nyári vakációra!

Azonban novemberben Mindenszentek és az Halottak 
napja arra késztet, hogy gondoljunk mindnyájan a földi éle-
tünk utolsóelőtti fejezetére, az elkövetkező öregkorra. Ezért 
novemberben még a fiatalok és az egészségesek köztünk is 
gondoljunk arra,

 
hogy támogassuk a Szent István 

MAGYAR ÖREGOTTHONT. Biztosítanunk kell, 
hogy néhány idős testvérünk anyanyelvi környezetben, 

jól ellátva tölthesse el élete alkonyát. Az adakozásra 
hajlandók telefonáljanak szerkesztőségünkbe, vagy az 

Öregotthonba: 4729-8092.
  
Európában a november hónap a hívő ember életében a 

befelé fordulás ideje. Az ősz hangulata, a szél sodorta fa-
levelek, a megkopaszodott fák, a dér, a megfagyott virágok 
látványa segítik ott az embereket, hogy ne csak az elmúlás 
jusson eszükbe, hanem hitük fényében gondolkodjanak a 
halálról, és a halál utáni ÉLET-ről. Ezt a hívő látásmódot 
olvashatjuk Gárdonyi Géza (+1922): Útra készülődés című 
versében:
Miatyánk Isten, mindeneknek Atyja,
Kihez hajlunk, mint fű a Nap felé,
az én szívem kétség nem szorongatja,
midőn indulok végórám felé.

A halál nekem nem fekete börtön,
nem fázlaló, nem is rút semmiképpen:
egy ajtó bezárul itt a földön,
s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen:
ez a halál.

(HKZS)

Utólag bejött kép a magyar estről a Teatro Colónban 
(szept. 14):

CORAL 
HUNGARIA, 

Ars 
Hungarica 
zenekar, 
előtérben 

balra a vendég 
Kirkósa 
Orsolya 
szoprán, 

Leidemann 
Sylvia 

vezényel
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az a közösség, amely ott él, harcol elle-
ne, és nem hagyja! Az ilyen termékekkel 
újraszületik. 

Dél-Amerika az 56-os forradalmat 
követően gyakorlatilag friss utánpótlást 
nem kapott, ez törvényszerűen egyfajta 
zsugorodáshoz vezet, de azt is el kell mon-
danom, hogy az elmúlt két évben az aktivi-
tásunk soha nem látott reneszánszát éli. 

– Miben nyilvánul meg? 
– Például ösztöndíjprogramokat dolgoz-

nak ki. Az elmúlt 8-9 évben 20-25 argen-
tínai magyar fiatalt juttattak el 10 hónapra 
Magyarországra, továbbképzés céljából. 
Tehát aktivitás van, talpon akarnak marad-

ni, s nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezt 
valamilyen módon ismertessük, tudassuk. 
Azért is, hogy amikor például Szülőföld-
programról beszél a magyar kormány, 
akkor ne csak Kárpát-medencében gon-
dolkozzon, hanem az összmagyarságot 
vegye figyelembe.

– A fórumon szó volt autonómiáról, euró-
pai integrációról és a magyar–magyar 
kapcsolatokról. Ez utóbbin kívül a többi 
mennyiben volt esetleg érdekes önök szá-
mára? 

– Amellett, hogy információs szem-
pontból érdekes, van egy olyan vonzata 
is, hogy súlyán kell kezelni a dolgokat. 
A latin-amerikai magyarok hozzájárulása 
minimális lehet, de az összmagyar szoli-

daritás elvét követve kötelességünk, hogy 
az összes Kárpát-medencei valós magyar 
törekvést támogassuk. Ez azzal is jár, hogy 
a helyi országokról, amennyiben lehet, új-
ságcikkekben, vagy bármi más módszer 
révén szóljunk, beszéljünk. Vagy pedig 
egy ilyen fórum alkalmával mi is beállunk 
azoknak a sorába, akik támogatják más 
magyar közösségeknek az ilyen jellegű 
törekvéseit. 

Dél-Amerika az 56-os 
forradalmat követően 

gyakorlatilag friss utánpótlást 
nem kapott

Ösztöndíjprogramokat 
dolgoznak ki

…kötelességünk az összes 
Kárpát-medencei magyar 
törekvést támogatnunk

Szeretnénk, ha a nyugati magyarság va-
lamilyen képviseleti lehetőséget kapna az 
anyaországban is és - a szolidaritás elve 
alapján - számítunk a Kárpát-medencei 
magyar szervezeteknek a támogatására. 
Itt is szükséges a marketingmunka, mert 
a Kárpát medencében sem tudnak rólunk 
eleget. 

– ... a MÁÉRT-ra meg szokták hívni? 
(Magyar Állandó Értekezlet. Szerk.) 

– Nem, nem szoktak meghívni. Amikor 
az anyaországi politikai pártok, szerve-
zetek határon túli magyarokban gondol-
koznak, ezekből rendre hiányzik a nyu-
gati magyarság. Tehát mi tulajdonképpen 
szeretnénk azt elérni, hogy a mindenkori 
magyar kormány felfigyeljen ránk is, és 
az összetartozás meg a magyarság meg-
tartásának a jegyében minket is vegyen 
figyelembe akkor, amikor ilyen kérdések 
kerülnek szóba. 

– Mikor került ki Argentínába? 
Gyönyörűen beszél magyarul. 

– Kint születtem Buenos Airesben. De 
a családban, otthon, magyarul beszéltünk. 
A nagyszüleim vándoroltak ki 1945-ben. 
Anyám akkor 3 éves volt. 

– Mi motiválta, hogy a világ másik 
feléből eljöjjön erre a találkozóra? 

- Pillanatnyilag Budapesten dolgozom, 
de ettől még azt a közösséget, amelyet 
képviselek, teljes mellszélességgel képvi-
selem. Az a munka, ami kint folyik, na-
gyon nagy energiát igénylő munka, na-
gyon sok ember nagyon sokat dolgozik, 
csak azért, hogy a magyarságunkat meg-
tarthassuk. Ezt egész egyszerűen nem le-
het nem támogatni.
Mózes Edith nyomán (Forrás: Népújság, 
Marosvásárhely, 2005. október 18)

azt a közösséget, 
amelyet képviselek, teljes 

mellszélességgel képviselem

Amikor az anyaországi 
politikai pártok, szervezetek 
határon túli magyarokban 

gondolkoznak, ezekből rendre 
hiányzik a nyugati magyarság

akkor is felismerhető volt. Betömték, 
bevakolták, de a robbanás helyén más 
színe van a falnak.)

A h í re s  Rákócz i  adó t ,  ame ly 
Dunapenteléről sugározta adásait, a 
műszerüzemünk szerelte össze. Egy Ika-
rusz busz utánfutóján volt a leadótorony, 
a buszban az adókészülék a személyzet-
tel. A busz a városban és a város körül 
állandóan változtatta a helyét, hogy ne 
tudják bemérni.

Nagyon emlékezetes számomra a rádió 
1956. november 7-én, délután 1 óra 53 
perckor sugárzott utolsó mondatai: 
“A szovjet tankok és légierők támadják 

Dunapentelét...
A harc változatlan hevességgel továbbra 

is folyik... 
Adásunkat bizonytalan időre 

megszakítjuk...
Rákóczi adó, Magyarország -”

Az orosz tankok lecövekelték magukat 
a pártház, a tanácsház, a rendőrség és a 
vasmű főbejárata előtt, valamint minden 
nagyobb útkereszteződésnél. 

A Nagybudapesti Munkástanács 
sztrájk-felhívását a vasmű munkástanácsa 
nem szavazta meg, de közmegegyezéssel 
elhatároztuk, hogy sztrájkra buzdítjuk a 
munkásokat, kértük, hogy vállaljunk szo-
lidaritást a pesti munkatársainkkal.

A következő napokban sokan elme-
nekültek, főleg azok, akik aktívan részt 
vettek a forradalomban. Féltek a meg-
torlástól. Sokat töprengtünk mi is a fe-

leségemmel: 
M e n j ü n k ? 
N e  m e n -
jünk?
Tagja voltam 

a munkásta-
n á c s n a k , 
lelkesen agitál-
tam a sztrájk 
m e l l e t t ,  s 
aláírásunk ott 
volt a lakta-
nyában arról, 
hogy átvettük 
a fegyvereket 
és a kézigráná-

tokat. A város vezetősége kihirdette, hogy a 
fegyvereket be kell szolgáltatni: “Mindenki, 
akinél fegyver van, vigye vissza a laktanyába, 
vagy vigye a városháza elé.” Attól féltünk, 
hogy a fegyverek leadásánál lefognak ben-
nünket, ezért egy éjszaka elástuk a Duna-
parton egy építkezés csatornázásában. 

Sokáig nem történt semmi, a munkát 
felvettük, a rend kezdett helyreállni. Elér-
kezett karácsony, jött a hideg tél. Január 
második felében már hallani lehetett, 
hogy ezt is, azt is elvitték a pufajkások 
kihallgatásra. Voltak közöttük munkásta-
nácstagok, és olyanok, akik a laktanyában 
felfegyverezték magukat. Nekem különö-
sen volt félnivalóm! A káderlapomon 
nyilvántartották, hogy Rákosiék alatt 
hosszú éveket töltöttem különböző bör-
tönökben és kényszermunka-táborokban 
- többek között a Markóban, a Gyorskocsi 
utcában, Márianosztrán az MZ-n (MZ: 
magánzárka osztály). Nyilvántartották 
azt is, hogy a börtönbüntetésemnek az 
amerikai követséggel való kapcsolatom 
volt az eredője. Rossz pontként volt 
följegyezve az is, hogy a II. Magyar Had-
sereg katonájaként kint voltam a Don-
kanyarban és ott - Uram bocsá’! - egy 
tűzkeresztet is kiérdemeltem. Ráadásul 
teljes erőbevetéssel dolgoztam munka-
helyemen a forradalom mellett...

A rossz hírek hallatán felvetettem a 
menekülés kérdését azoknak a munka-
társaimnak, akikkel együtt fegyvereztük 
fel magunkat. Nálunk jöttünk össze a 
megbeszélésre feleségeinkkel együtt. 
Mérlegeltük, megtárgyaltuk, mi vár ránk, 

ha maradunk. Úgy döntöttünk, hogy el-
megyünk. Egy hét gondolkodási időben 
állapodtunk meg. Egy hét múlva újra 
nálunk találkoztunk, és megbeszéltük a 
részleteket. Mivel addigra a nyugati határt 
az oroszok és az őket kiszolgáló magyar 
barátaik, az új - pufajkás - karhatalom 
lezárta, így csak a déli határ, Jugoszlávia 
jöhetett számításba. Csoportunk egyik 
tagjának a felesége bolyi volt. Ez a falu a 
Pécs és Mohács közötti út mentén feküdt, 
közel a határhoz. A feleség ott született, 
ott nőtt fel, ismerte jól ezt a határrészt, és 
szülei 56-ban is ott laktak. 

Menekülés…

Február 1-jén, pénteken este össze-
csomagoltunk, és másnap korán reggel 
találkoztunk a Béke téri buszmegállónál. 
Megvettük a jegyeket a Pécsen keresztül 
Mohácsra menő buszra. Amíg az indulás-
ra vártunk, a ma Kanadában élő bará-
tommal a kioszknál megvettük az aznapi 
újságot. Ahogy az első oldalra rápillan-
tottunk, rémlátomásnak beillő kép tárult 
elénk. A címlapon nagy betűkkel ez állt: 
“Lezárták a jugoszláv határt!”, és a cikk 
ismertette a Minisztertanács rendeletét, 
amely letartóztatást és börtönbüntetést 
helyezett kilátásba azoknak, akiket ott 
elkapnak.

- Gyorsan dugd zsebre! - mondta a 
barátom. - Ha az asszonyok meglátják, 
azonnal visszafordulnak! 

Amikor Rákosiék felépítették a vas-
függönyt, a határtól mintegy 20-25 kilo-
méter széles, ún. határsávot létesítettek, az 
ott lakókat ellátták határsáv-igazolvánnyal. 
Ha a kívül lakók be akartak menni a ha-
társávba, a lakóhelyük rendőrségétől erre 
engedélyt kellett kérni, amit visszatéréskor 
be kellett szolgáltatni. Ha valaki ennek 
hiányában utazott a határ közelébe és 
elfogták, akkor letartóztatták, bíróság elé 
állították, és öt évig terjedő börtönbünte-
tést is kiszabhattak rá. 

A busz előállt, s mi szépen felszálltunk. 
Elindultunk, bele az ismeretlenbe...

 Szekszárdon álltunk meg először egy 
óra pihenésre. A következő hosszabb 
megálló Pécs volt, a Nádor szálló előtt, 
ahol közel két órát pihenhettünk. Ezalatt 
a buszt kitakarították, üzemanyagot vett 
fel. Szükség volt a pihenésre! A felesé-
gem hathónapos várandós volt, nehezen 
bírta a busz rázását. Mivel a busz minden 
helységben megállt, mire Pécsre értünk, 
jócskán beesteledett. Innen tovább indul-
va a befelhősödött égboltozatból az eső 
is megeredt, semmit nem lehetett látni 
a busz ablakain át. Úgy nyolc óra körül 
járhatott az idő, amikor a busz ablaká-
ból zseblámpafény integetésére lettünk 
figyelmesek. A fényjelzések előttünk 
villantak. A busz megállt és két fegyve-
res rendőr szállt fel. Kérték a határsáv 
igazolványokat.

Feleségemmel elől, közvetlenül az ajtó 
mellett ültünk, mögöttünk kettesével 
a barátaink. Először tőlünk kérték az 
igazolványt.

- Nekünk csak személyazonossági 
igazolványunk van, úgy tudjuk, megszün-
tették a határsávot – mondtuk.

– Igen – felelték –, de a mai nappal 
visszaállították. Hová mennek?

- Dunaszekcsőre,  egy barátunk 
esküvőjére igyekszünk – mondtam. Hir-
telen ötlettel Szekcsőt neveztem meg, 

amely kívül esett a határsávon. S valóban 
ott lakott egyik munkatársam, akinek a 
– véletlen összejátszása? – másnap volt az 
esküvője, amelyre mi is hivatalosak vol-
tunk... noha mi nem oda igyekeztünk.

A rendőr nagyot nézett. – Dunaszekcső 
nem erre van, az Szekszárd alatt a Mohács-
ra vezető út mellett fekszik – mondta.

- Tudjuk, de Sztálinvárosban azt mond-
ták, hogy még nem megy arra busz. 
Menjünk le Pécsen keresztül Mohácsra, 
és onnan vissza Szekcsőre.

Hogy a rendőr elhitte-e, amit mondtunk 
neki, nem tudom. Kinézett az ablakon, s 
látta, hogyan veri a havas eső az üveget, 
hallotta, hogyan zörög a busz tetején, 
majd rápillantott terhes feleségemre és 
visszaadta az igazolványainkat.

– A határsáv igazolványt kérjük – for-
dultak a mögöttünk ülő társainkhoz.

– Nincsen, nem tudtuk, hogy kell 
– mondták.

– Hová mennek?
– Bolyba.
– Kihez?
– Ott lakik egy barátunk – mondtak egy 

nevet és címet –, taxisofőr. Meghívtak a 
disznóvágásra.

- Bolyba nem lehet menni, az a határ-
sávban van. Tessék leszállni.

A következő pár szintén: – Nincsen, 
nem tudtuk, hogy kell.

- Hová mennek?
- Mohácsra, egy gyerekkori barátunkhoz 

– ők is mondanak egy nevet és címet. - A 
hajókikötőben dolgozik. Keresztelő lesz 
náluk, mi leszünk a keresztszülők.

- Oda nem lehet menni, mert a határsáv-
ban van. Kérem szálljanak le.

A negyedik házaspár azt mondta: 
A szüleinkhez megyünk, Bolyba. Van 
határsáv igazolványunk, de nem hoztuk 
magunkkal, mert úgy tudtuk, hogy már 
nem kell.

- De kell – felelte a rendőr és leszállí-
totta őket is. 

Ez a fiatalasszony lett volna a vezetőnk 
át a határon. Leszállás közben még meg-
súgta nekünk édesanyja bolyi címét…

(Befejezés a következő számban)

Drótakadály a határon

Sokféleképpen 
menekültek...

Családok is nekivágtak...

MENEKÜLÉS.... -  folyt. az 1. oldalról
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NOVEMBER 11-ÉN ünnepli a nyugati világ hálaadó Isten-
tiszteletekkel, koszorúzásokkal a “Nagy Háború”, az iszonyatos 
1. Világháború megnyerését.

Ugyanakkor gyászolja Magyarország az elvesztett háborúban 
elesett hőseit. Számos helységben, településen találunk a község 
fiainak emelt, I. Világháborús emlékművet.

 
Pl. a gödöllői áldozatoknak emléket állító szobor (1931)  

Siklódy Lőrinc alkotása. Az áldozatok névsorát a szobor talap-
zatán örökítették meg. 1990 októberében került vissza jelenlegi 
helyére, a Szabadság térre. 

Fél évszázadon át viszont nem lehetett Magyarországon a II. 
Világháborús áldozatokat megörökítő emlékművet emelni.

 (HKZS)

Gödöllön.... ... és Kocséron

BRAZÍLIAI  HÍRADÓ
(Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

A Győrhöz közeli Dunaszegből érkezett ez az 
Együttes augusztusban São Paulóba, hogy a ko-
lónia Szent István ünnepélyén részt vegyen. A 
Rezeda Együttes főleg a Kisalföld népi hagyo-
mányait ápolja és fő törekvésük a tradicionális 
előadásmód. 

A REZEDA DUNASZEGI NÉPZENEI EGYÜTTES

Művészeti vezetőjük Kozma László, felesé-
ge szoros munkatársa, és két leánya énekel és 
különböző hangszereken játszik a csoportban.

Népdalokat és szépséges középkori Szent Ist-
ván népénekeket adtak elő a legjellegzetesebb 
magyar népi hangszerek kíséretével, amelyeket 
utólag a Szent Imre Kollégium Zeneiskolájának 
növendékeivel ismertettek meg: a citerát, nádsí-
pot, tökdudát, dorombot, tekerőlantot, kobozt és 
ütőgordont.

A már többszörösen kitüntetett Együttes sze-
repelt Magyarországon kívül Ausztriában, Szlo-
vákiában, Svájcban, Németországban, Liechten-
steinben, Dániában és Csehországban. 

Ahogy a rezeda apró, színes, illatos virágú 
dísznövény, úgy válogatásuk is a magyar népköl-
tészet kicsiny gyöngyszemeiből álló tarka füzér. 
A magyar Millennium tiszteletére jelentek meg 
első CD-jükkel.

A brazíliai São Paolóban 
működő Magyar Házban létre-
hozott közösségi internethoz-
záférési pont ünnepélyes áta-
dására 2005. szeptember 30-án 
került sor Bársony András, a 
Külügyminisztérium politikai 
államtitkára jelenlététben. 

A 40 fős ünnepségen részt 
vettek a helyi magyar intéz-
mények vezetői és a magyar 
diplomáciai testület tagjai.

 Az első Kárpát-medencén 
kívüli eMagyar pont az Infor-
matikai és Hírközlési Miniszté-
rium „Szülőföldön az informá-
ciós társadalomba” programja 
keretében valósult meg, amely 

eMagyar pont nyílt Brazíliában
Megnyílt az első tengeren túli eMagyar pont. 

a magyarok számára közös-
ségi hozzáférési helyet kí-
nálva információt, tudást és 
kultúrát közvetít. 

Az informatika fontos 
eszköze a világban élő ma-
gyarsággal való kapcsolattar-
tásnak, így az eMagyar pont 

megnyitása a 10 milliós brazí-
liai nagyvárosban jelzésértékű 
lépés a Magyarországtól föld-
rajzilag távol eső magyar 
közösségek irányába. 

A korszerű számítógéppel 
és nyomtatóval felszerelt bra-
zíliai eMagyar pont létreho-
zása a New York-i székhelyű 
Magyar Emberi Jogok Ala-
pítvány közbenjárásával és a 
Puskás Tivadar Közalapít-
vány támogatásával valósult 
meg helyi erők kezdemé-
nyezésére. 2006-ban további 
eMagyar pontok megnyitása 
várható az észak-amerikai 
kontinensen. 

Késve kaptuk a hírt, hogy 
VÖRÖSVÁRY-WELLER ISTVÁNNÉ sz. Nyáry Irén       
Torontóban elhunyt június 12-én, 84 éves korában.

Sokan ismertük Buenos Airesben, ahova a 2. Világháború 
utáni emigrációval együtt érkezett. Férjével és Kerecsen-
di Kiss Mártonnal együtt ők alapították a Magyarok 
útja című, igen kedvelt, határozott világnézetű koloniális 
újságot. Néhány év után, a kedvezőtlen gazdasági és poli-
tikái helyzet miatt továbbvándoroltak Kanadába. Ott ismét 
az újságszakmában dolgoztak eredményesen: A népszerű 
Kékújság, a Kanadai (később Kanadai/Amerikai) Magyar-
ság hetilap az egész világon ismert volt. Röviddel ezelőtt, 55 
év megjelenés után, szűnt meg.

Irénke halálával az emigrációs történelem hosszú, gyakran 
viszontagságos, olykor dicső, máskor fájdalmas fejezetei ér-
nek véget. A gyász az összmagyarságot érinti, mert vesztesé-
get jelent mind az elmúlása, mind a Kékújság megszűnése.

Fájó szívvel gyászolja családja, valamint a kis csapatának 
dolgozói, akikkel oly sok évet éltek együtt, barátnői, barátai, 
a Kanadai/Amerikai Magyarság munkatársai, tisztelői és ol-
vasói szerte a világban – köztük mi is. 

Béke poraira!                                                     (HKZS)

A zene történetének egyik leg-
szerencsésebb pillére volt Chopin 
és Liszt őszinte, halálig hű barátsá-
ga. Mindketten tanultak egymástól 
és soha a művészi féltékenységnek 
még az árnya sem feküdt közéjük. 
A csendes, befelé fordult Chopin 
és a világfi Liszt, zenei párviada-
lok hőse, koncerttermek feje-
delme szinte egy időben oly sok 
gyönyörű zeneművet hagytak az 
utókorra, hogy még sokáig fogják 
gyönyörködtetni a zene igazi szép-
ségének a barátait. Mikor Chopin 
meghalt, Liszt olyan megható – és 
hosszú – nekrológot írt barátjáról, 
hogy alig található párja a zenetör-
ténelemben.

Így hát egyáltalán nem különös, 
hogy egy Chopin emlékkoncer-
ten Liszt művei is megszólaljanak. 
Különösen, ha stílusuk is merőben 
más: A mélyen lengyel Chopin 
mellett Liszt Rákóczi indulója és a 
II. Magyar rapszódia már eleve alá-
húzza Liszt zenei magyarságát.

Chopin 3 nocturne-je (Op. 9) 
introvertált lelkületének egyik 
nagyon jellemzően kifinomult 
darabja. Nem olaszos „balkon-
áriák”, inkább belső monológok, 
apró, csilingelő hangok, amelyek 
Bogányi igazi specialitásai közé 

Chopin és Liszt a Coliseoban
Bogányi Gergely pompás zongorahangversenye 

tartoznak. Mintha angyalok 
csengettyűi szóltak volna onnan 
fentről…

A mazurkák sem „hősies” 
darabok, hanem népi eredetű 
lengyel táncok, amelyek rövid-
ségük ellenére is végtelenül 
változatosak tudnak lenni. 
Hogy Chopin menyire szerette 
ezeket a darabokat, az mutatja, 
hogy eddig 54-nek a kottáját 
fedezték fel. Ezeknek Bogá-
nyi hivatott előadója. A magyar 
zongoraművész aprólékos zenei 
kidolgozása még ilyen kis dara-
bokban is szinte tündökölt.

Chopin 3. szonátája ugyanab-
ban a sötét, borongós h-moll 
hangnemben íródott, mint Liszt 
egyetlen, monumentális szonátá-
ja, és mind Lisztnek, mind Cho-
pinnek egy-egy a legnagyszerűbb 
zongoradarabjaik közt.

Az első tétel szabályos szoná-
taforma, de olyan változatos és 
gazdag, hogy egy másik szonáta 
is kitelne belőle. Ez nem az ál-
modozó, beteges Chopin, hanem 
egy lenyűgözően termékeny és 
sokoldalú komponista műve.

A scherzo egyetlen, megállás 
nélküli motívum a magas han-
gokon, míg a basszus támasztói 
a hangsúlytalan ütemrészeken 
lépnek be. Igazi chopin-i lele-

ményes alkotás! A largo ünne-
pélyes, lassú dallamossága a régi 
Bellini olaszos vokállírájának 
hagyományát éleszti fel. Persze a 
finálé is szolgál meglepetéssel. A 
rondó és a szonáta kombinációjá-
ban szerkesztett darab szinte hihe-
tetlenül komplikált zeneileg, amit 
még megnehezít, hogy a basszus 
ritmikája szinte állandóan válto-
zik, és mégsem borítja fel a tétel 
zenei egyensúlyát, ami ugyancsak 
dicséri Chopin zeneköltői ké-
pességeit. A szonáta látszólagos 
erőhiányát bőségesen pótolja a 
zenei alkotókészség szinte kime-
ríthetetlen gazdagsága.

Bogányi Gergely nagyon lel-
kiismeretes művész, aki nem saj-
nál hosszú időt eltölteni egy finom 
részlet tökéletes kidolgozásán, 
amit ezután szinte áhítatos csend-
ben kell hallgatni. (Ezt a csendet 
meg is kaptuk! Szerk.)

A Rákóczi indulóból – talán 
a magyar fülnek – hiányzott va-
lamelyest több erő, de ezt alkal-
masint a zongorának is lehet 
tulajdonítani, amelynek basszu-
sai kicsit meg voltak fázva. A II. 
Magyar rapszódiát nem is szabad 
másképpen játszani: Váltakozva 
hangerőben, színben, ritmusban, 
ahogy már a neve is mondja: 
rapszódia…                            Kcz.

Terjedelmes interjút közöl a 
wcc.sanluis.net honlap Lékó 
Péterrel az argentínai San 
Luisban szeptember 27. és ok-
tóber 16. között lezajlott sakkvi-
lágbajnoki-döntőről, amelyen 
napokkal ezelőtt a bolgár Ve-
szelin Topalov lett a győztes.

San Luisban óriási fölhajtás-
sal tartották meg a világbajnok-
ságot. A magas árak miatt saj-
nos naponta kevés volt a nézők 
serege, pedig nyolc világhírű 
bajnok mérte tudását egymás 
ellen. 

Köztük volt Lékó Péter is, 
akit az argentínai magyar koló-
nia számos tagja megismerhetett 

1994-i ittléte-
kor. A szegedi 
Péter, aki szep-
tember 8-án 
ünnepelte 26. 
születésnapját, 
ötödikként végzett.   A másik, a 
magyar színeket a mezőnyben 
képviselő versenyző pedig Pol-
gár Judit volt, mint egyetlen 
hölgy, aki a helyezésben utol-
só maradt az egymillió dollár 
összdíjazású viadalon. Ezt an-
nak tulajdonította, hogy a páros 
mérkőzésben a résztvevőkön 
óriási volt a nyomás, az ellen-
felek pedig mind erősek. Ezen 
kívül Judit csecsemője miatt 
nem tudott még a torna előtt 
elég időt a készülésre szánni. 

Gratulálunk mindkét bajnok-
nak a nehéz, kimerítő vb-ben 
való kiváló szereplésükhöz. 
Sokan közülünk sajnálták, 
hogy a nagy távolság miatt nem 
lehettek jelen, kellő szurkolás 
biztosítására…            (HKZS)

Lékó Péter: 
A sakk-vb-döntő: 

az év eseménye!

A jelenlegi világbajnokkal, Topalovval                         

Lékó Péter jókedvű



2005. NOVEMBER                                             ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                                        5.  OLDAL  

DŐRY ELENA (Ilcsi)
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Hívjon: 4812-5564               Fax: 4812-3239
elenadory@hotmail.com

Természeti katasztrófa: 
Az évezred árvize pusztított Székelyföldön 

A Korond-Székelyudvarhely-Székelykeresztúr háromszögben történt

„…A háború után sem volt ilyen! Ez nem is árvíz volt, ha-
nem égszakadás, özönvíz. A figyelmeztető rendőrt mindenki 
bolondnak nevezte, hiszen szépen sütött a nap. Az emberek-
nek egyszerűen percek alatt a nyakukba zúdult egy 2-4 méte-
res dühödt, hömpölygő ár és sepert maga elől mindent, embert, 
állatot, melléképületeket, hatalmas szénakazlakat, autót, buszt, a 
házak berendezését, egyszóval mindent. Menekülésre sem volt 
idő, nemhogy a javak mentésére… Mögötte maradtak a puszta fa-
lak - néhol az se -, simára sikált, iszapréteggel fedett kertek, döglött 
állatok, néhol holt-
testek és a megret-
tent emberek, akik 
azóta is vájják 
a bűzös iszapot, 
hogy mentsék, 
amit lehet - és 

éjszaka rémálmaik 
vannak az árvízről. 

Én nem ismerek pontos adatot, de 15 falut biztos 
érintett és Székelyudvarhelyet - ez utóbbiban ha-
mar helyreállt a rend a helybéliek, és a kívülről jött 

segítség 
révén. A 
falvak még most is csúnya képet mutatnak, főleg ahol 
hatalmasabb volt a pusztítás. Én személy szerint Si-
ménfalván jártam és a Malomfalva-i szörnyű pusztítás 
nyomait láttam a mentőből. Ez a Nyikó-mente. Még a 
legöregebb ember sem hallott - nemhogy átélt volna! 
- ilyen hatalmas áradatról errefele.

Hát ilyen árvíz volt itt, a második faluban, nálunk 
meg sütött a nap, és mindenki élte a mindennapi ru-
tinját, ott pedig az emberek már a házak tetejére ka-
paszkodva mentették a puszta életüket...”

(G.M.Cs.)
        

A j t ó n - a b l a k o n  á t  ö m l ö t t  b e  a  v í z                  F O TO  F Ű R É S Z

Tőkés püspök szemléli a kárt
FOTO FŰRÉSZ

Itt a szószékig ért a víz       FOTO FŰRÉSZ

Református templom, Bikafalva
FOTO BOGNÁR

Így élünk, éldegélünk . . . 
      (levélrészlet Magyarországról)

Ítéletidő volt az utóbbi hetekben Székelyudvar-
helyen és környékén. Minden elismerés megilleti az ottani székely 
embereket, mert nem vártak a román kormány segélyére, hanem ma-
guk teremtettek rendet portájuk környékén. Már, akinek megmaradt a 
portája. Mert sokaknak teljesen elvitte a víz a házát. S még örülhetett, 
akinek “csak” a vagyona lett oda. Mert bizony, ember és gyermekéle-
tet is követelt magának a mindent elsöprő áradat...

Viharok után csendes őszi napok köszöntöttek ránk. S mialatt a lan-
gyos napsugár kényeztet bennünket, vészesen közeledik felénk a tá-
vol-keletről kiszabadult madár influenza: már elérte szomszédunkat, 
Romániát! A Duna-delta vidékén több kacsa (nem hírlapi kacsa!) 
pusztult el, erről hivatalos tájékoztatást küldtek hozzánk. A jelenleg 
madarak és baromfi között terjedő halálos betegség egy világméretű 
járvánnyá, pandémiává fejlődhet. Idő kérdése, hogy a kórokozók 
egyik-másik mutánsa mikor vesz olyan végzetes fordulatot, hogy a 
betegség már madarakról emberre és emberről-emberre is terjedjen! 
Több millió áldozata is lehet, akárcsak a múlt században a hírhedt 
spanyolnátha idején. Németországban s Hollandiában már elrendelték 
a háziszárnyas zárt tartását. Nálunk ez elképzelhetetlen. De magyar 
kutatók megtalálták az ellenanyagot! 
(Várjuk a hír megerősítését! Szerk.)

Ami a hazai közéletet illeti: eléggé lármásan zajlik, szinte nem múlik 
el nap újabb botrány nélkül. Vegyük a különös, pikáns romániai kém-
históriát a minisztériumban, amelyet egy román lap szellőztetett meg 
(gondolom, Buenos Airesben is hallottak, olvastak róla). Egy Erdélyből 
hazatelepült, Szatmári nevű házaspárról és néhány fontos emberről 
szól. Szatmári Ildikó nagyon közel került a kormánykörökhöz, minden 
lényeges fogadáson ott volt a háttérben. A magyar titkosszolgálatok 
lehallgatták a házaspár telefonjait és az derült ki, hogy Magyar Bálint 
miniszter bensőséges kapcsolatban van Ildikó asszonnyal. A házaspár 
cáfol s perrel fenyegetőzik. A miniszter pedig hallgat. Persze az ügy 
roppant kínos. Nálunk egyetlen napilap van, amely fölött a kormány-
koalíció nem bír befolyással, így ez a hír jó szokás szerint szintén szé-
pen elcsendesedett, majd kialudt, mint a gyertya lángja…

Hasonló sorsra jut a história a hivatalos személyek által kétszeresen 
is kicselezett adóhivatalról. Annyi ilyen mocsok van, hogy már bele-
fásulnak az emberek!

Az EU pénzügyi biztosa megvizsgálta a pénzügyi kimutatásokat s 
megállapította, hogy rossz a könyvelés. A pénzügyi szakemberek nem 
fogadták el a magyar költségvetési mutatókat, merthogy a kölcsönből 
finanszírozott autósztráda építéseket rosszul számolták el. Ezért az 
államháztartás hiánya több mint egy százalékkal ugrik. Ez azt jelenti, 
hogy az euró 2010-es bevezetéséről szó sem lehet. 

Mindennapi botrányainkat hosszan lehetne folytatni. Pláne most, a 
választások előtt kerülnek napvilágra ezek a rendellenességek. Hide-
gedik az idő s gőzerővel folyik a gátlástalan ígérgetés. Kell mindeh-
hez egy jó adag humor is. Ilyen az a humoros eset, ami egy szocialista 
tésztaosztogatás okán kelt szárnyra. A Baranya megyei Sásdon hon-
védségnél megmaradt, lejárt szavatosságú tésztát osztogattak a szocia-
listák. Az egyik szegényember megkérdezte: Hát a hozzávalót mikor 
adjátok? Mert nekem a tésztából már nagyon elegem van!

A megnövekedett üzemanyag költségeket kiegyensúlyozza a ma-
gyar leleményesség: a dízelmotorok, 1:3 arányú keveréssel, étolajjal 
is működnek! A dízelolaj ára 270 forint, az étolajat pedig már 150 
forintért lehet kapni. Így talán még a mezőgazdaság is fellendül!...

Barkuti Jenő, Bátaszék, Magyarország

A HUNGÁRIA Egyesület vendéglőse
Omar, családias légkörben
szeretettel várja vendégeit
Nyitva: minden este, kivéve hétfőn

Pasaje Juncal 4250 - Olivos
Asztalfoglalás: 4799-8437 / 4711-0144

ESEMÉNYNAPTÁR:  
LÁSD  SPANYOL  
RÉSZ  UTOLSÓ  

OLDALÁN

HÍRFORGÁCSOK
A világ 

növeszik. 
Európa: fogy.  

Magyarország: 
jaj az öregeknek... 

A világ lakossága jelenleg 6,4 mi-
lliárd, évente 76 millióval gyara-
podik. Európa: gyorsult a népesség 
fogyása. Magyarország: csökkenő 
lélekszám. Száz élveszületésre 56 
abortusz jut. Hazánkban az idősek 
sokkal rosszabb állapotban élik meg 
életük utolsó szakaszát, mint európai 
uniós kortársaik.

Madárinfluenza a szomszéd-
ban. Beutazási tilalom több romániai 
megyében. A magyar kormánynak 
van akcióterve madárinfluenza eseté-
re, összül a madárinfluenza-járvány 
megelőzésére alakult bizottság.

Újabb magyarverések a Vaj-
daságban: Több hónapja történt, 
csak most szivárgott ki: Két szerb 
fiatal olyan súlyosan bántalmazott 
egy magyart a zentai laktanyában, 
hogy a fiatalembernek el kellett 
távolítani a lépét. 

Szabadkán szerdán megver-
ték egy gimnázium két magyar 
diákját. 

Falfirka Új-
vidéken. 
A Mihajlo Pupin 
Villamossági Szakközépiskola fa-
lán: “Szerbiát a szerbeknek, baltát a 
magyaroknak” (Foto Dávid Csilla) 
http://www.magyar-szo.co.yu/arhi-
va/2005/09/16/

Eltűnhet Európa utolsó vas-
függönye? Esély van rá, hogy 
eltűnjön az utolsó vasfüggöny 
Európa közepéről, amely egy 
színmagyar falut osztott ketté 
évtizedeken át. A II. világháború 
befejeztével a község - úgy mint 
Trianon után - közvetlenül Cseh-
szlovákiához került, ám a szovjet 
Vörös Hadsereg egy tábornoka úgy 
döntött, a falu közepén húzza meg 
a határt.

HÁBORÚ VOLT 1956-ban! A 
strasbourgi Bíróság elfogadta az 
56-os Rabparlament feljelentését. 
Az Európai Emberjogi Bíróság 
elfogadta az 56-os Rabparlament 
beterjesztését, Hornyák Tibor szó-
szólóval: „A magyar nép elárulóit, 
a szabadságunkért fegyvert fogókra 
a szovjet ellenséges csapatokat be-
hívó pufajkásokat, az MSZMP va-
lamennyi még élő vezetőit háborús 
bűnösként vonják felelősségre, s 
az elszenvedett károkért fizessenek 
kártérítést is a bűnösök! 

A Rabparlament szerveze-
tének tagjai valamennyien tíz 
évnél hoszabb időre voltak az 56 
utáni vérbíróság által börtönre 
ítélve, amelynek nagyobb részét 
letöltötték. A rendszerváltásnak 
mondott tizenöt év alatt hiába 
fordult bármelyik kormányhoz, 

eddig követelésüket lesöpörték az 
asztalról.”

“Görög” típusú személyi - 
kettős állampolgárság helyett? 
Speciális személyi igazolvány 
bevezetését mérlegeli a kormány, 
melynek révén a kettős állampolgár-
ság megadása nélkül is biztosítható 
lenne, hogy a környező államokban 
élő magyar nemzetiségűek a konti-
nens huszonöt államában szabadon 
mozoghassanak. Ehhez modellként 
szolgálhat az a megoldás, melyet 
Görögország alkalmaz az Albániá-
ban élő görög kisebbség esetében 
Brüsszel jóváhagyásával.

Pécset javasolja 2010-re Euró-
pa kulturális fővárosának a kor-
mány - jelentette be Bozóki András 
kulturális miniszter a szerdai kor-
mányülés után.http://www.mno.
hu/cikk.mno?cikk=314181&rvt=2
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N o v e m b e r  2 0 - á n  1 2  ó r a k o r
ZARÁNDOKLÁS   LUJÁNBA

MAGYAROK  NAGYASSZONYA  KÁPOLNÁJÁNAK 
BESZENTELÉSE  A  LUJÁNI  BAZILIKA  ALTEMPLOMÁBAN

Szentmise,  oltárkép elhelyezése és utána közös ebéd
Mindenkit szeretettel várunk! 

Egyben kérünk mindenkit, hogy ismerősei, barátai körében terjesszék e hírt, 
hogy minél többen legyünk együtt és gazdagodjunk ebből a különleges eseményből.

A u t ó b u s z o k r ó l  g o n d o s k o d u n k
Részletek: Mindszentynum: 4864-7570              Honfi János (elnök): 4747-1573   15-5799-5836

Argentínai Magyar Katolikusok Szövetsége  (Mindszentynum)

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS
(jelmagyarázat: öo = Szent István öregotthonban; MO = Magyarországon él)

NOVEMBER

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!        ¡Feliz cumpleaños!

1. Fóthy András / ifj.Grőber Bernát – 2. Antal Éva / Deák Miklós 
/ Egey Judit / Wenckheim László / Zaha László (Kanada) –  3. Co-
llia Alex / Dőry Gyula / Lajtaváry Márton – 4. Kulifay László – 5.    
Bethlen Géza / Gorondy Novák Sándor /  Kasza Ottó / Márki 
Tibor / Szeley   László – 6. Kalmár Silvia / Lomniczy Attila / özv. 
Paál Lászlóné, Magda – 8. Alitisz András / Gorondi Miklós (USA) 
/ Kasza Istvánné Fóthy Lumpi (MO) / Kerekes Miklós / Szígyár-
tó Dénes / Tcharykow Marcela – 9. Zombory Istvánné, Kemenes 
Kati – 10. Botka Erzsébet / Holzmann Gusztáv – 11. Haden Gusz-
táv / id. Honfi János – 12. Botond László – 13. Mattiauda Santiago 
/ Vattay Miklós / Vattay Miklósné, Kiss Ildikó – 14. Fernández A. 
Fernando - 15. Márthay Mariela – 16. Kasza Gábor (MO) – 17. Beis 
András / Söllner Ruth (öo) – 18. Juhász György / Vattay Richárd 
/ Venesio Kati – 19. Fernándezné Máthé Magdolna – 20. Bese-
nyi Botond / Ronanné, Panzone Benedek Inés (kórus) – 21. Balogh 
Kovács L-né, Kiss Bori / Molnár Imréné – 22. Beisné, Mocsáry 
Anni / Csaba Miklós / Demes Béláné (öo) / Lindqvist Zsófi – 23. 
Bergamino Matilde (öo) – 24. Szalontayné, Bernáth Pintyő / Zöldi 
Márton / Zombory Tamás (MO) – 25. Barotányi Gábor / Földesi 
Laci / Lovrics Konszti / Magyar Mária (öo) – 26. Baskay Gyuláné 
/ Pók Ákos – 27. Gorondy Novák Elemérné, Lindvay Mária - 28. 
Csaba Carolina / Krénn Attila – 30. Fóthy Istvánné, Judith / Vass 
Mátyásné, Magdi (MO)

KELLEMES MULATÁS: 
“Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország...”
Meglepetésszerűen, váratlanul 

érkezett közénk Farkas András, 
a Székelyföld (pontosabban Ko-
rond) fia, zenedobozával és vég-
telen mennyiségű dal ismeretével. 
Akinek jó az emlékezőtehetsége, 
talán felismerte a 15 évvel ezelőtt 
itt járt énekes madarat. Azóta is jár-
ja a világot. A közismert bürokra-
tikus küzdelmek után Torontóban 
kötött ki, azonban (saját bevallása 
szerint) alig tartózkodik Kanadában. A Zrínyi Kör Ösztöndíjbizottsá-
ga ügyesen kihasználta látogatásának alkalmát.

Az argentínai hosszú hétvége szombatján kétséges volt, hogy 
lesz-e elegendő érdeklődő? Az “egy ember fellépése” (vagy one-
man show) kemény dió. A műsornak az összeállítása, majd a 
műsor kivitelezése a szereplőnek  komoly feladatot jelent. 
Főképpen az utóbbit oldotta meg kiválóan Farkas András. Különös, 

hogy székely létére 
kitűnően megtanul-
ta a 40-50-60 évvel 
ezelőtti, közismert slá-
gereket. Népdalokat 
is játszott és énekelt, 
habár kisebb számban. 
Véleménye szerint a 
közép- és fiatal nem-
zedéket a népzene nem 
vonzza és nem is érde-
kli. (Szíves figyelmébe 
ajánlom, vegyen részt 
egy magyar cserkész-

tábortűzön, világszerte bármelyik magyar kolóniában!) 
Miért csinálja azt, amit csinál? Válasza: mert rendkívül szereti a 

magyarságát, és mert dalolva szerzi a megélhetését. Sok idősebb 
honfitársnak örömkönnyet szöktetett a szemébe. Ez neki is nagy 
elégtételt jelent. A Hungáriában valódi, élő magyar zenére táncol-
ni, - az is már nagyon régen adatott meg! Még ha látta volna (mert 
nem láthatta, nem figyelhetett oda) azt az egy-két fiatalt, aki mé-
gis ott volt és tombolva örült 
a magyar tánczenének és a 
csárdásnak. Csak kitartás és 
nevelés kérdése…

Búcsúzásra vasárnap, Papp 
Jenőéknél került sor. Virág-
énekekkel kezdte “munkáját” 
és a “szünetben” mesélte ér-
zelmi kötödését Korondhoz, 
Csíksomlyóhoz, székely és 
magyar mivoltához. Aztán 
visszatért Schneider Fánihoz 
és Dankó Pistához (a budapes-
ti Carlos Gardel-hez!), akivel 
a jelenlevők nagy részének 
óriási örömet szerzett. 

Köszönet illeti az Ösztöndíjbizottságot az igen kedves és szorgal-
mas szervezésért, Kerekes Ágit, aki többet foglalkozott a vendéggel, 
mint bárki más, Papp Zizit a nagyon szíves fogadásért és Kiss Pé-
tert a közvetítésért és a fuvarozásért. Világjáró, „bolygó hollandi” 
barátunknak további sikert kívánunk és - Isten tudja - talán lesz 
viszontlátás?!                                                          (Lomniczy József)

A Hungáriában...         FOTO TRIXI

b.-j.: Szinovszky Dezső, Farkas András, Arany 
László                                               FOTO TRIXI

Készülés a danolásra! (Papp Jenőéknél)
FOTO TRIXI

Az Irodalmi Társaság szokásos sorozatán belül a 
Szent László Kollégiumban szeptember végén 

rendezte meg eddig utolsó előadását.
Dombay Jenőt Terek Zsófia elnökasszony távollétében Vattay 

Miklós mutatta be. Jenci érdekfeszítő és színes előadása ("Me-
sék a régi világból") a hallgatók számára kellemes élménynek 
bizonyult. Az előadó saját fiatalkoráról, valamint a 2. Világhá-
ború legnehezebb idejéről beszélt. Akkor, 1945-ben, 15 évesen 
Németországban volt, mint fiatal katona. Nagyon szeretett vol-
na repülni. S mint katonát, meg is hívták egy német vadászgép-

be, egy gépfegyver mellé. 
Nagyon boldog volt, hogy 

végre repülhetett! Hamburg 
közelében szálltak fel, és 
csakhamar egy furcsa jelen-
ségre lett figyelmes. Lent, a 
sötétben, fényes pontok je-
lezték a lámpák helyét. A pilóta, előtte, szellemesen megjegyez-
te: Te, mi most Anglia felett repülünk, és azok a reflektorok ott 
lent minket keresnek, hogy leágyúzzanak minket! Jenci úgy félt, 
hogy csak úgy vacogott a foga. Hála Istennek, mégis visszajutottak 
Hamburgba, a bázisra. Azonban ezek után soha többé nem ült már 
se vadászgépbe, se gépfegyver mellé. Ehelyett rengeteget fázott, 
éhezett és szomjazott Németországban, a katonavonatokon. 

Aztán a háború véget ért, és ő szerencsésen átjutott Argentínába, 
ahol idővel jólétre tett szert, mint hivatásos énekes, és mint hivatá-
sos építészmérnök.                                                     (Keve László)Vattay Miklós           FOTO JAKAB

A vidám előadó              FOTO JAKAB

Amikor a pácienseim elmesé-
lik, hogy csaknem állandóan szo-
morúak, semmiben nem találnak 
örömöt  és hogy állandóan félnek 
a szerencsétlenségektől, amit a 
jövő fog hozni, hogy egyedül és 
a sorsuk börtönébe zárva érzik 
magukat, - kérdezem, hogy csak 
korunk egy különös betegségével 
állunk-e szemben, vagy pedig 
a múlt idők emberei is éreztek 
hasonlókat? 

Emlékezzünk költőink néhány 
versére. 

Arany János, kitűnő humora és 
kedves leírásai ellenére sok szo-
morúságot érzett. 
Fiamhoz c. versében ezt írja: 

Hála Isten, este van megint
Mával is fogyott a földi kín…

Bizony, aki ezt írta nem volt bol-
dog, habár lángelméje és alkotása 
sok elégtételt adhatott. Vojtina Ars 
Poétikája c. versében ezt írja:
Minden hazugság, földön, ami szép
Csontváz, ijesztő a valódi kép:

Azt vérrel, hússal ékesíteni,
jer költő!... hazudva isteni!

De élete végén kevés jókedve is 
elszállt. Egy elégiája: 

Tegnap, mint ma
Hurut, flegma,

Gyilkos asthma,
Emphysema,
Meg reuma,
Örök théma.

Habár Petőfi, mint vátesz, hősi 
halálát előre látta, ez nem okozott 

szomorúságot, inkább úgy érezte, 
hogy ez küzdelmes élete méltó 
betetőzése lesz, nem gyász, hanem 
öröm, mint az Egy gondolat bánt 
engemet c. versében írja:

Ott essem el én
A harc mezején,

Ott folyjon az ifjúi vér 
ki szívembül,

S ha ajkam örömteli 
végszava zendül,

Hadd nyelje el az acéli zörej,
A trombita hangja, az ágyúdörej.

Ellentétben Arany Jánossal, 
Petőfi verseiben a haragot érzem, 
de a bánatot nem.

Babits Mihály szomorú élete 
miatt bebörtönözve érezte magát, 
- érdemes elmélkedni A lírikus 
epilógja c. szonettjén: 

Bűvös körömből 
nincsen mód kitörnöm,

Csak nyilam szökhet rajta át: 
a vágy -

De jól tudom, 
vágyam sejtése csalfa.

Én maradok: 
magam számára börtön,

mert én vagyok 
az alany és a tárgy,

jaj, én vagyok 
az ómega és az alfa.

Messze-messze c. versében ezt 
írja: 

Ó mennyi város, mennyi nép,
Ó mennyi messze, szép vidék
Rabsorsom milyen mostoha,

Hogy mind nem láthatom soha!

Ady Endre is szenvedett az 
egyedülléttől: 

Sem utódja, sem boldog őse,
Sem rokona, sem ismerőse

Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek.

Kurucok így beszélgetnek c. 
verséből látjuk a teljes rezigná-
ciót:

Nekem, pajtás, úgyis mindegy,
Farkas esz meg, ördög esz meg

De megesznek bennünket.
Nekem pajtás, úgyis mindegy,

Bánja fene, hogy ki fal föl
Buta, bús mindegy minket.

Ebből a pár idézetből látszik, 
hogy a szomorúság, az egye-
düllét és a kilátástalan jövő 
költőink számára is ismeretesek 
voltak. És hasonlóan éreztek, mint 
a mai pácienseim. Költőink szá-
mára viszont lángelméjük tudata 
nagyon-nagy elégtétel lehetett, és 
bőven kárpótolta őket a szenve-
désért. (Gondoljunk Babitsra: «Ami 
szép, az nehéz; az anyag ellenáll, s az 
én lelkem csüggedései és indulatai... 
Hiszem, hogy ez a nehézség is hoz-
zátartozik a szépséghez, mint a harc 
és szenvedés a világhoz... Hiszek a 
nehézben, hogy nem lehetetlen. Ha 
nem hinnék benne, magam tenném 
lehetetlenné... Csak a hit teheti lehet-
ségessé!» Szerk.)
Más oldalról, közben az orvostu-
domány nagyon sokat fejlődött, 
és a mai pácienseknek tudunk 
hatásosan segíteni a szomorúság, 
az elkeseredés és az egyedüllét 
perceiben. 

Dr. Bingert Iván

Mit éreztek költőink?
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Mi történt? Társadalmi hírek, események. (Rovatvezető: Bonczos Zsuzsa)

Így szokás köszönteni az érkezőket. Engem 
ugyan senki sem köszöntött, mégis úgy éreztem, 
hogy Istennek köszönhetem, hogy visszaérkez-
tem szép hazámba, egy elég viszontagságos 
hosszú, európai út után. Eltelt egy hét, míg a fes-
tés utáni lakást helyrehoztam, és végre berázód-
tam. Akkor körülnéztem, és azt éreztem: itthon 
vagyok! Változott valami? Jártamban-keltem-
ben, Franciaországban, Németországban és Ma-
gyarországon egy árva szót sem olvastam vagy 
hallottam a híradókban Argentínáról.

Valóban a világ alsó csücskén, a világ “vakbe-
lében” élnénk? Az egyetlen új, ami feltűnt: El-
nökünk feleségének új lookja, szépségbajnok-
nak maszkírozva, csodálatos falragaszokon.

Aztán kezembe került a postacsomagban az 
ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP októberi 
száma! Uram fia! Ez már egy igazi magyar hír-
lap, gondoltam. Ebben – számunkra - mindig 
van újság. Sajnálom azokat, akik nem olvassák 
vagy nem fizetnek elő. Valóban hihetetlen, hogy 
mennyi esemény, rendezvény zajlott le távollé-
tem alatt, és mind milyen nívós, remek szerkesz-
tésben jelent meg az újságban. Hiába, ebben is a 
“gyakorlat teszi a mestert”… Honnan és hogyan 
jutna el hozzám mindez az információ az AMH 
nélkül? Alig tűnődtem ezen a kérdésen és kérdez-
tem egy-két barátnőt, amikor - legnagyobb meg-
lepetésemre! - közölték velem az aggasztó hírt, 
hogy az Argentínai Magyar Hírlapnak “napjai 
meg vannak számlálva.” Na jó! Mindannyiónk-
nak meg vannak számlálva napjai, hiszen egyszer 
mindenki meg fog halni…- válaszoltam én erre 
a baljós mondásra, de tudomásom szerint az IN-
TERNETES hírlevél, a HungArgenNews, szűnik 
meg, nem pedig a nyomtatott ÚJSÁG! (Így igaz, 
hacsak nem adódik újabb szerkesztője! Szerk.) 
Mindenki megnyugtatására közlöm veletek, hogy 
ennek a “rémhírnek” semmi alapja nincs. Egy 
félreértésről van szó, azok értesülése alapján, akik 
sem az INTERNETES hírlevelet, sem a nyomta-
tott ÚJSÁGOT nem olvassák. 

Ezek után a tárgyra térek és megírok néhány 
hírt rovatomba. Mert erre kértek fel, és ezt vál-
laltam. Kálvinista kötelességtudással látok neki, 
pedig higgyétek el, csak szeretek írni, ezért ne-
kem nem fizetnek. (és az AMH egyetlen, anya-
got beküldő munkatársának sem! Szerk.)

“ISTEN HOZOTT” Mégegy elkésett gratuláció

Ez már egy igazi megálló: 
Zombory István 50 éves lett

Augusztus 17-én ünnepelte születésnapját Zom-
bory István (a. Dudi). Általában nem tart igényt ün-
neplésre, de most felesége titokban, noha igen ha-
tározottan meghívta barátait és munkatársait erre a 
nem mindennapi eseményre. Ez valóban egy kivéte-
les alkalom, mert hiszen az ember csak egyszer lesz 
50 éves... Emlékszem milyen furcsának találtam, 
amikor nekem az 50. születésnapomon valaki azzal 
kedveskedett, hogy milyen érzés egy fél évszázadra 
visszatekinteni? Nem akarok ilyen kellemetlen len-
ni, csak a saját és az AMH nevében minden jót, sok 
szerencsét és boldogságot kívánni neki! 

Németh Laci látogatása Buenos Airesben

Németh Lászlót, Ausztriában élő magyar orto-
péd sebész barátunkat sokan ismerik Buenos Ai-
resben. Egyedül, zenekarával, máskor feleségével, 
Zsuzsával és leányaival, többször volt látogatóban 
közöttünk. Egy nemzetközi magyar cserkésztalálko-
zón ismerkedett meg az argentin magyar cserkészek 
tagjaival, ezelőtt jó pár évvel. Most azért jött, hogy 
személyesen gratulálhasson születésnapjára jó barát-
jának, Zombory Dudinak.

Éppen egy évvel ezelőtt látogattuk meg a Németh 
családot Szentendrei nyaralójukban, Magyarorszá-
gon. Könnyű az osztrák lakosoknak, pár óra alatt 
átruccannak nyaralni a Duna mellé. Gratulálok sike-
reihez!

Németh Laciék nyaralója Szentendrén

Egy rendkívüli szép születésnapot ünnepelt szep-
tember 21-én, tavasz első, ragyogó napján, Arany 
Lászlóné Edith. Meglepetésnek tervezték Kolbné 
Berkes Éva vendégszerető házában gyermekei és 
unokái. Edith sejtette, hogy valami készül, hiszen 
egy kerek számú születésnapról volt szó, de nem 
gondolta, hogy Éva ilyen csodás vacsorával és re-
mekül megrendezett ünnepséggel várja őket. Az 
ünnepelt engedelmével elárulom, bármennyire hi-
hetetlen, hogy 80 évet töltött be. Külön szerencsés 
körülménynek köszönhető, hogy Kanadában élő 
leánya Editke is éppen Argentínában tartózkodott, 
hivatalos kiküldetésben. Szívből gratulálunk a bol-
dog mamának és a szakmájában sikeres leányának.

Amikor kerek számú születésnapokról beszélünk, 
nem hagyhatjuk ki Kerekes Ági 60 éves születésnapi 
bálját. A Hungária termeiben rendezte meg és ünne-
pelte családja és barátai körében ezt a nagyon hangu-
latos estélyt. Semmi sem hiányzott. Kitűnő magyaros 
vacsora szépen terített kerek asztaloknál, a Sans Souci 
tánczenekar, hangulatos mexikói “mariachi” együttes, 
és legfőképpen a sok jó, régi barát. Tudott dolog, hogy 
ahol a háziasszony jókedvű és maga is jól mulat, ott 
mindenki jól érzi magát. Sajnálom, hogy erről a ki-
magasló eseményről lemaradtam. Csodálom Áginak 
rendíthetetlen életkedvét, energiáját, és kedélyét. Kí-
vánok neki magam és az AMH nevében sok boldog-
ságot és sikert. 

Argentínában született magyar tehetség

Az itt született Vass Miklós, aki Budapesten művész-
körökben már egy elismert és közkedvelt festőművész, 
e hónapban, október 6-án elnyerte a budapesti egye-
tem “Festőművészetek diplomáját” (Licenciado en 
Pintura). A megérdemelt diplomát tehetségének és 
évek óta kitartó munkájának köszönheti. 

Gratulálunk az ifjú művésznek, és osztozunk a 
büszke szülők, Vass Mátyás és Magdi örömében.

Októberben emlékeztünk
Villa General Belgránóban élő, kedves régi bará-

tunktól, Jándy Artúrtól kaptam a napokban pár sort. 
Eszembe juttatta, hogy ezelőtt egy évvel, amikor ma-
gyar közösségünkben még nem jelent meg ez a hírlap, 
amely a minadnnyiónkat összekötő kapocs szerepét 
tölti be, 2004. október 6-án meghalt szeretett felesé-
ge Véghelyi Katalin, életének 83. évében. Igaza van 
Artúrnak, amikor eszünkbe juttatja, hogy gyermekeik, 
Bí és Busi igazi jó magyar édesanyjuknak köszönhe-
tik, hogy mindkét leányuk jó magyar maradt, mert 
minden hétvégén elvitte leányait a magyar óvodába, 
cserkészetbe, Zrínyi körbe. A magára maradt Artúr-
ra szeretettel gondolunk, hiszen sokan emlékezünk 
rá boldog ifjú korunkból. Oszlopos tagja volt a híres 
“Chancho Rengónak”, Lányi Károly, Mesterházy Ist-
ván és Apor Anti munkatársaként. 

Magyarságunkat illető fontos történelmi évfordu-
lókra az AMH októberi számában már emlékeztette 
kedves olvasóit. Remélhetőleg ezeken az ünnepsége-
ken személyesen vehettetek részt!

Részemre október 14. személyes történelmi dátum, 
életem fordulópontjai: 1979.okt.14-én halt meg fér-
jem, Zilahi Sebess Jenő és 2004.okt.14-én érte halálos 
agyvérzés élettársamat, Zombory Istvánt. 

Az ember viszont nem dátum szerint gyászol és 
nem dátum szerint ünnepel.

Benyomások, élmények Magyarországon 
(1. rész)

Egy éve jártam itt. Magyarország már csatlako-
zott az Európai Unióhoz. Az átlag polgár azt remél-
te, hogy az ország nekilát a munkának, összefog. 
Megindul a várva-várt fellendülés. Új befektetések, 
új munkahelyek, jobb lehetőségek a láthatáron. Saj-
nos, akárcsak itt, Argentínában, azóta minden politi-
zálva van. A vezetők minden energiájukat, tehetsé-
güket pártvitákra, veszekedésre, kritizálásra fordítják 
és közben, a gyakorlatban, kevés terv valósul meg. 
Minden délelőtt, egyenesen a Parlamentből közvetítik 
a gyűléseket. Hallgattam néhányszor. Nagyon lehan-
goló volt. Magyarország ezen a téren nem kivétel. Ha 
jól megfigyeljük a választások idején Németországot, 
Angliát, Franciaországot (tehát a nagyhatalmakat) 
- még ott is hasonló a helyzet. Nagy szónoklatok. 
Minden lelkes szónok a saját pártját, a saját karrierjét 
akarja hatalomra juttatni és annak személyes előnyeit 
kihasználni. Régen voltak “karrierdiplomaták”, de 
nem ismertük a “karrierpolitikus” fogalmát. Ma már 
bármilyen szakon, nem sokat tanuló egyetemista, ifjú 
korától fogva “politikusnak” készül, mert az egy igen 
jövedelmező pálya. Vannak országok, ahol politikai 
pályán lehet a legnagyobb vagyont gyűjteni. (Találós 
kérdés: Melyik országokban?) 

A magyarországi utamról szóló híradásomban 
szeretnék még beszámolni egy csodálatos új alko-
tásról: Szeretném leírni egy különösen felejthetetlen 
élményemet Budapesten, ahol megszületett a világ 
egyik legnagystílűbb és legdrágább intézménycsar-
noka, a csodálatos Művészetek Palotája. 

Ebben a palotában három intézmény foglal helyet. 
Nemcsak elsődleges közérdekről van itt szó, hanem a 
kultúra megtestesítőjéről, amihez hasonló nincs egész 
Európában! Erről a világraszóló alkotásról azonban a 
következő számban referálok részletesen! 

A Müvészek Palotáját csodálja Mitchell Caro

AMI A NAPLÓBÓL KIMARADT…
(Ezt a címet plagizálom Márai Sándortól, de éppen 

illik az elmúlt hetek kimaradt híreihez)

G ra t u l á c i ó k  . . .

Mint már említettem, minden hónapban megjele-
nik lapunkban a kolónia születésnapjai című rovat. 
Szeptemberben és októberben is számos alkalmunk 
volt gratulálni. Elnézést kérek azoktól, akiket itt 
nem üdvözöltem. Egyelőre csak a “kerek” számokat 
köszöntöttem fel!
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- A megjelent írások nem fejezik ki 
szükségszerűen a szerkesztő véle-
ményét, 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 közlé-
snél 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

A Magyar Köztársaság 
nagykövetsége és 

konzulátusa adatai:
Embajada de la 

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

Cónsul : Zoltán Polák
Atención al público

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

consul@embhungria.com.ar

AZ ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP 
ALAPÍTÓ TÁMOGATÓI

Alapító Fővédnök:
Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

Alapító Védnökök:                      
Alitisz Constantino
Eickertné, Toinette

Gorondi István és Edith (U.S.A.)
Lomniczy József

Monostoryné, Ildikó
Móricz Istvánné

Papp Jenő
Takács István

Zilahi Sebess Jenőné, Bonczos Zsuzsanna
Zombory István
Zöldi Márton

Bejött adomány:                N.N.
Dr. Orbán László

Dr. Farkas Ferenc
Dr. Némethy Kesserű Judit (U.S.A.)

N.N.
Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

Az Argentínai Magyar Hírlap és az egész magyar
közösség nevében hálásan köszönjük támogatásukat!

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Esta edición fue impresa en IMPRENTA ALFA BETA S.A.

Dres. Constantino 
Miguel Alitisz y 

Silvina Laura Loria 
los atienden en su nueva 

oficina sita en
Libertad 480 2º piso,

en el horario de 14 a 18 hs.
4382-2990 y 4382-4895

h
“Kiművelt emberfők 

által tenni nagy
nemzetté a magyart!”

AMISZ - Federación de Entidades Húngaras de la República Argenti-
na (FEHRA) Capitán Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903. 
Presidente: Ing. Esteban Takács - ESTEBANTAKACS@aol.com. Vicepresidente 1°: 
Lic. Juan Honfi - juanhonfi@hotmail.com – Vicepresidenta: Sra. Catalina von Hefty 
- cvhefty@yahoo.com.ar - Secretario: 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  Tel. 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.
AGRUPACIÓN  HÚNGAROS DE SANTA FE (CAPITAL)  9 de Julio 6345, (3000) Santa 
Fe . Tel. 0342-469-5500  - Presidente: Zoltán Horogh - adorjan@arnet.com.ar
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.  Presidente: Esteban Szántó
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 cir-
culante 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 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. 4624-4461. 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.  Se-
cretaría: Martes a sábados 18 a 21.30 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 Lóránd Ferenczy - Sargento Cabral 851, 
1° A (1059) Capital Federal - Tel. 4328-8209 / 15-4949-9640. 
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 - amerke@argentina.com - Főgondnok: Pataky László 
Tel. 4798-5207 - depataky@argentina.com. Beosztott lelkész: Tóthné Bede Krisztina. 
Istentisztelet: vasárnap és vallásos ünnepnapokon 10 órakor.   Istentisztelet a Szent 
István Otthonban: minden páros szerdán 11 órakor.  Bibliaóra: márciustól decemberig 
minden hó 1. szerdáján 16 órakor. Culto conjunto castellano/húngaro: 3° domingo de 
cada mes, 10 hs. (con Rev. Gabriel Miraz).
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR. Minden szombaton 19.30-kor a 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.

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 választmán-
yi ülés. Minden tag, barát és 
jótevő meg van híva.

Gran Buenos Aires területén kérje 
pénzbeszedőnk látogatását! 

Alejandra Argüel lo
4711-1242  

amagyarh i r lap@yahoo.com

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45

B u e n o s  A i r e s
Tel.: 4322-0902

Kérjen órát.

Lic. Eva Barnaky
Psicóloga (UB)

Logoterapeuta
Belgrano  4541-0314
Palermo   4822-2865 

eva.proasi@mail.salvador.edu.ar

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                     www.lamoszsz.hu/amh

Decemberi  lapzárta november 10 !

ESEMÉNYNAPTÁR:  
LÁSD  SP  RÉSZ  

UTOLSÓ  OLDAL

Hirdessen az AMH-ban!
4711-1242

amagyarhirlap@yahoo.com

Szerezzen új 
előfizetőket!
Köszönjük!
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai

(Rovatvezető: Zólyomi Kati)

Rakd el  a  HUFI minden számát úgy,  hogy mint  kis  “könyvecske” a kezed ügyében legyen.
A néprajz,  néptánc,  cserkészélet  gyöngyszemeit  gyűjtögetjük számodra!

Olvasunk… és
 gondolkozunk:

“KÁRPÁT-MEDENCÉNK A MAGASBÓL, 2005-BEN”
Buenos Aires- i  magyarok út ja az Óhazába - 2005. január 31 – március 4   (5. /utolsó/ rész)

Teljesen eltekintve attól, hogy hány 
ezer kilométer választ el minket az Anya-
országtól, 2004. december 5-e óta furcsa, 
nyomasztó érzés szorítja szívemet. De 
nem azért, mert a váratlan eredmény más 
lett, mint amit - majdnem romantikusan - 
megtestesült álomként vártunk (főleg mi, 
a diaszpórában, de a határon túliak annál is 
inkább!), hanem azért, mert néhány nappal 
ezelőtt, itt Argentínában is újabb szava-
zás előtt álltunk. Ez a látszólag unalmas, 
politikát érintő gondolatmenetem, pont 
ellenkezőleg: sok nagyon érdekes átvizs-
gálni valót adhat nektek! 2005. október 
23-án (ez a dátum is fel-felidéz bennünk 
néhány fájdalmat!), többetek, HUFI olva-
sók, először szavaztatok életetekben. Hát… 
(és ide vezet aggodalmam egy része!), de 
kár, hogy emberek, családok, városok, 
nemzetek, régiók, sőt, talán egész kontinen-
sek sokszor téves, helytelen irányba kerül-
nek agyonvert sorsukkal, csak azért, mert 
a szavazatok oda viszik őket, ahova nem 
kéne. Ez azért történik, mert az információ, 
amit kapunk, a sajtótól és a televíziótól 
is, megszennyezi eszménket, szívünket, s 
ennek következtében fennáll az a veszély, 
hogy rosszul döntsünk!

December 5-én a magyarok többsége 
úgy döntött, hogy nem olyan fontos a kettős 
állampolgárságot megadni a határon túliak-
nak. Vajon itt, ahol mi születtünk, milyen 
mértékben szóltunk bele döntésünkkel az 
ország és az emberek további életébe?

Szavazni komoly dolog, a szabadság 
komoly dolog, a felelősség nagy dolog, 
ha úgy merjük mindezt használni, hogy a 
jogok, a béke és a tisztességes élet legyenek 
az elsők. A lényeg pedig, hogy tudjuk-e, 
mit teszünk?!

G ö d ö l l ő …
Ha cserkész vagy, tudod, hol van 

s mi történt ott. Ha ismered a magyar 
történelmet, akkor tudsz erről a városról. 
Ha valaha térképet böngésztél, tudod, 
ott fekszik szépen, Budapesthez egész 
közel, néhány HÉV állomásnyira. Talán 
jártál Magyarországon és te is voltál 
Gödöllőn. Én most voltam harmadszor, 
2005 februárjában, de ez különleges volt. 
Így még nem ismertem…

Puhán, vastagon lepte be a hó az 
utakat, a házakat, az erdőket, az állo-
másokat, minden leparkolt autó tetejét, 
a templomok tornyait is befedte, de 
úgy, mintha védő, meleg takaró lenne… 
Gödöllőre érkezve a hideg irgalmatlan 
volt, de a fogadók melege egy-két percen 
belül elöntött minket. Napsütötte reggel 
volt, és minden langyos sugár árnyalakot 
alkotott a hópaplanon.

Ez az ideális pillanat egy végtelenül 
“romantikus” légkört épített körénk. Él-
vezet volt nézni az arcokon az érdeklődés 
összes kifejezését, miközben teltek az 
órák. Bejártuk a gyönyörű kastély min-
den sarkát, akárcsak egy időalagútban… 
Többször volt, hogy összenéztünk, és 
megállapítottuk álmodozva, hogy micso-
da cserkészbált rendeznénk azokban a ter-
mekben (még palotástánc mozdulatokat is 
megkíséreltünk, s elképzeltük magunkat 
Sissi legszebb díszmagyarjaiban!).

Számomra kimagasló élmény volt 
meghallgatni Gödöllő fiatal, lelkes, 15 
éve mindig újraválasztott polgármesterét, 
Gémesi Györgyöt, ahogy szólt hozzánk… 
és éreztem, tudtam, ilyen embereket jó 
megismerni.

A visszaúton (a HÉV-en) vidám, 
spontán népdalozásba kezdtünk, egész 
addig, míg a kalauz nagyon udvariasan 
közölte velünk, hogy őt egyáltalán nem, 
de néhány utast “zavarja” énekünk…

Bárány atya ebédje
 
Aznap reggel nehezen keltem, s be-

vallom itt, mindnyájatoknak, nem igen 
volt kedvem az 
“argentin ebédre” 
elmenni (Buda-
pestre áttelepedett 
argentin családok 
és a Buenosból 
frissen érkezett 
Kapocs-osok, re-
gösök, ösztöndí-
jasok Bárány atya 
által szervezett ta-
lálkozója). Lehet, 
féltem valamitől, 
mindig  enyhe 
krízist jelente-
nek számomra a 
túlságosan 

“megszervezett” találkozók… De 
ez egyszer alaposan TÉVEDTEM! 
Régen nem éreztem magam olyan 
jól, régen láttam ennyi őszintén 
kedves arcot, régen ettem ilyen 
jóízűen…! Minden perc élvezetes 
volt, és, le a kalappal drága Bá-
rány atya! Leírhatatlanul közvet-
len, egyszerű és kedves voltál! 
Köszönöm mindnyájunk nevében 
ezt az otthonias, meleg hangulatot, 
mosolyodat, és hadd mondjam ki, 

fent:A Gödöllői kastély előtt (csoportkép) 
lent: A gödöllői kastély termei  FOTOS ZÓKA

b.j.: Szőnyi Ferenc, Zóka, Leidemann Sylvia, 
Bonapartian Edi                        FOTO ZÓKA

“isteni” ihlet szállt meg téged, amikor 
eldöntötted: összeszedsz minket, ván-
dorló “magyar” argentinokat!

Mindennapi élet
Hosszú (persze 

nekem nem volt 
elég) személyes 
k r ó n i k á m  v é -
get ér… de nem 
anélkül, hogy egy 
kis “magyar han-
gulatot” hagyjak 
nektek, akik el-
olvastátok utunk 
kalandjai egyes 
részleteit… Voltak 
egyszerű, látszó-
lag semmiben sem 
figyelemreméltó 
“mindennapok” 
is. Ezeket életünk 

végéig emlékezetünkben fogjuk 
megőrizni. Budapest utcáit jártuk 
nappal, éjjel, a fehér, csikorgó hi-
degben, s nem csak kameráink, de 
szemeink is fényképeztek, leltároztak, 
sírtak, nevettek, tűnődtek szüntelen. 
Pontosan ezért sokkal többet tudunk 
mostantól a “határon belüli” magya-
rokról. Mivel vidéken is, “határon 
túl” is jártunk, minden személyes 
kontaktus egy-egy egyetemi tanfo-
lyammal ért fel. Az emberek, de az 
illatok, a hangok, a színek, a szoká-
sok, a közös “nyelvünk” fordulatai, 
a kedvesség-nem kedvesség, az, 
hogy kézzel elérhetővé vált előttünk 
a modern könyvek és a hálózat sok-
sok magyar titka… Szavakat, neveket 
sorolok most fel, olyanokat, amelyek 
ennek az élménynek “jelvényei” ma-
radhatnának:

Ferihegy – a hólepte, esti fényben 
fürdő Lánchíd – Mátyás templom a 
szobánk ablakából – Andrássy út 60 
– Budai Vár – argentinok a Moszkva 
téren – kolozsvári havas eső – vajda-
sági magyar faluk – argentin csoport 
a metróban – magyar hangok min-
denhol – táncház hangulat – argentin-
magyar élet a Kulturinnov folyosóin 
– budapesti rigójancsi – Ezeiza 
– Hungária – sok jó baráttal a távolság 
és a levelezés - MAGYARSÁG A 
MAGASBÓL! (VÉGE)

A Lánchíd: A KAPOCS jelképe    FOTO ZÓKA

Így is lehet imádkozni:
Az ember lassan így marad,

egymagára az éjben.
öröme, kedve elapad

s töpreng a semmiségen.
Eloltja lámpáját,

s nehéz fejét
Párnára hajtja.
Imát se mond,

csak úgy gyalog
megy Istenhez
a gondolatja.

(Kerecsendi Kiss Márton, FÁRADTAN, 
“Rőzseparázs”, 1976). Az író-költő 
Argentínába érkezett 1948-ban és itt élt 
hat évet mielőtt továbbvándorolt Kana-
dába majd USA-ba, magyar újságot 
szerkesztett, és az emigrációs irodalmi 
kultúrának egyik legkimagaslóbb, leg-
mélyebb magyar érzésű megszólaltatója.
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A BUENOS AIRES-I MAGYAR NÉPTÁNCMOZGALOM
A dél-amerikai  feszt iválok története (2)

A rendező együttes mindig nagy izgatottsággal és aggodalommal indult 
neki a hatalmas rendezvénynek! Képzeljétek el, mennyi munkakör kell együtt 
működjön, hogy a találkozó jól sikerüljön! Egyrészt, nem kis dolog elérni azt, 
hogy egész Dél-Amerikából egy kitűzött dátumra minden együttes egy városban 
össze tudjon jönni, lehetőleg teljes létszámmal, szépen kidolgozott táncproduk-
ciókkal, méghozzá azt is, hogy a színházi előadások után legyen mindenkinek 
ideje (és pénze), hogy a továbbképző szimpóziumon is részt vehessen! 

Brazília 1988 plakátja

Konthur Adi (Magyar állami népi-
együttes), Bianco Frédi és Bálint Inci 
(São Paulo-i Zrínyi művészegyüttes)

São Paulo – edzés után

Szenek Guszti a Jankovics testvérekkel. 
A Zrínyi együttessel, a szimpózium alatt

Uruguay 1992:  Találkozó nyi tója

Buenos Aires- i  új  “Pacsir ta” São Paulo- i  “Zrínyi” Buenos Aires- i  “Regös”
Uruguayi  “Tündérkert”

Uruguay 1992:  Záró a  színpadon

Miért lett volna kevésbé izgalmas az 1992-es uruguayi 
találkozó?... Többek között “csak” azért, mert Buenos Aires 
néptáncosai (akkoriban született meg a “Pacsirta” együttes) 
majdnem színtiszta új-fi atal tagozattal léptek fel, a már be-
gyakorolt brazíliai és uruguayi együtteseivel szemben. Azért 
megálltuk a helyünket, és később azok a táncszámaink hatalmas 
sikerszámokká fejlődtek ki (Sárközi karikázó, csárdás, verbunk 
és mars; Szatmári verbunk csárdás és friss, illetve a felejthetet-
len Kalotaszegi bál). A szimpóziumot Román Sándor tartotta 
(Honvéd együttes, Budapest).

Másrészt, egy ekkora szervezés igen sok anyagi szükséglettel jár! Ennek 
a fedezésére a kiválasztott színházat meg kell tölteni lelkes, folklórt szerető 
nézővel, a műsorfüzetet pedig jó kövérre tömni hirdetéssel! Ezeken kívül, a 
sok vendégtáncost el kell szállásolni, kosztoltatni, szállítani-sétáltatni, és úgy 
ereszteni haza, hogy minden téren meggazdagodva, meggyőződve kijelenthesse: 
“de remek volt a találkozó!”

A második találkozó 
sorsvető volt… Ha ez nem 
történt volna meg, az egész 
álom szétoszlott volna, mint 
tűz után a füst… de MEG-
TÖRTÉNT! A megbeszéltek 
szerint, akkurátusan két évre 
rá, São Paulóban megren-
dezték a fesztivált és az első 
szakszerű szimpóziumot is! 
(Timár Sándor, Erkel díjas 

táncmester oktatott). Sajnos anyagi hiányok megakadályozták 
a Regösök brazíliai részvételét, (majd a venezuelait annál 
inkább!) de a szimpóziumra 
hárman átmentünk, így hát 
mégis hazahozhattuk a re-
göseinknek az ott elsajátított 
anyagot és tapasztalatot. A 
“szellem” eltávolodott, és 
azóta is tudjuk, ez a láng nem 
fog kialudni! Persze tőlünk, 
néptáncosoktól függ a jövő… 
hisz míg legalább egy-egyet-
len lelkes, felkészült magyar 
néptáncos dolgozik a dél-ame-
rikai országok magyar közösségeiben, lesznek együttesek, és ha 
azok vannak, találkozók is! Szerencsére már “hagyománnyá” 
váltak! Szerencsére már Magyarországon is hírét-nevét a mes-
terek szavai vitték át, már otthoni szakkörökben is emlegetik!

São Paulo- i  “Pánt l ika”

A találkozók céltudatosan indultak. Több ágú lombos fács-
kánkra kell vigyázzunk mindnyájan. Ha öntözzük, nő és nő, 
szebbnél-szebb lesz, mint közös munkánk fokozatos tükre. Azért 
csináljuk, hogy fejlődjön szaktudásunk, azért, hogy gyönyörű 
barátságunkat tápláljuk minden újratalálkozással, hogy meg-
mutassuk, mit érünk el a rendszeres foglalkozással.

1986 óta az együttesek s azoknak irányítói óriásit fejlődtek, 
a legjobb úton, s ez majdnem kizárólag a találkozóknak 
köszönhető. A találkozók serkentenek, tanítanak, mutatnak és 
hajtanak előre. A találkozók tették lehetővé sokaknak a magyar-
országi mesterek megismerését, felébresztették az érdeklődést a 
magyar ügyek iránt, s olyan ismeretségek jöhettek létre, amelyek 
által a fent említett fejlődés szinte kész ténnyé vált!
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SZÉP  ÉLET  A  CSERKÉSZÉLET
J U B I L E U M I  T Á B O R O K  -  

J U B I L E U M I  É V !
“I. Lajos seregszemlét hívott Budavárba…”

(más szóval: kik voltunk ott és honnan érkeztünk?...)

Az észak-amerikai tábor az életem 
legnagyobb élménye volt. Már csak 
látni azt, hogy a világ minden részéről 
sereglettünk össze, cserkészek, akik 
igazából egy szövetséghez tartozunk 
– ez  az érzés elmagyarázhatatlan! Hat-
százan egy céllal mentünk: cserkész, 
vagyis lovagi erények szerint,  megis-
merni egymást és együtt élni tíz na-
pon át, úgy, hogy ez megmaradhasson 
gyönyörű, örök tapasztalatnak!

Jóformán az egész tábor szuper 
volt! Altáborunkban nem volt könnyű, 
mivel nem ismertük egymást…  De mégis 
egy kitűnő vezetői gárda alakult ki, és az 
is sugárzott a cserkészek felé! Nem volt 

Tábori  mise

Argentin vezetők, Esztivel, Pupival

J U B I L E U M I  T Á B O R O K  D É L - A M E R I K Á B A N :  (1 .  rész)

1919 májusában a Tanácsköztársaság 
Vörös Hadseregének vezérkari főnöke, 
Stromfeld Aurél rendezte be főhadiszállását 
a Grassalkovich-kastélyban, majd a meg-
szálló román csapatokat vezető Károly ro-
mán trónörökös időzött itt. 

A két világháború között csaknem két 
és fél évtizedig tartó időszak kedvezően 
befolyásolta a község fejlődését. Horthy 
Miklós kormányzó rezidenciájaként ki-
egyensúlyozottan fejlődött a község. Ez 
a település rendezettségében, magasabb 
színvonalú közellátásában is megmutatko-

VILÁG-DZSEMBORI  MAGYARORSZÁGON

1920-tól Gödöllő életében a királyi időszakhoz 
hasonló évek folytak, mivel a kastély Horthy 
Miklós kormányzó pihenőhelye lett. Horthynak 
köszönhetően lett Gödöllő az 1933-as Cserkész Világ-
találkozó helyszíne, amelynek keretében 54 nemzet 
több mint 26.000 cserkésze táborozott a községben! 
1939-ben ugyanitt rendezték meg a Leánycserkész 
Világtalálkozót, a Paxtingot. Az akkori főcserkész, 
gróf Teleki Pál a máriabesnyői temetőben nyugszik 
(1946 óta).

Cserkész emlékmű

NÉHÁNY MEGEMLÍTENDŐ ADAT 
GÖDÖLLŐRŐL

Lord Baden Powell és gróf Teleki Pál 

Nagybányai vitéz Horthy Miklós, Magyaror-
szág kormányzója a gödöllöi világ-dzsembori 
megnyitó ünnepélyén               FUENTE HKK

zott. Itt alakult meg 1928-ban az első e-
gészségügyi mintajárás, amelyet amerikai 
tapasztalatok alapján és a Rockefeller Ala-
pítvány támogatásával hoztak létre. Ele-
meit, a védőnői hálózatot, a szülőotthont 
és az iskolafogászatot az 1930-ban szer-
vezett tisztiorvosi szolgálat fogta össze. 
A kormányzó vadászvendégeként olyan 
neves személyiségek jártak a községben, 
mint Viktor Emmanuel olasz király (1934) 
vagy Pacelli bíboros (1937), a későbbi XII. 
Pius pápa. Reprezentatív, nemzetközi hírű 
rendezvények zajlottak Gödöllőn ebben az 
időszakban, mint 1933-ban a Jamboree, 
majd 1939-ben a Leánycserkész Világta-
lálkozó. 

Vitéz nagybányai Horthy Miklós és 
családja tagjainak 12 évvel ezelőtti hazai 
földbe történt újratemetése évfordulóján 
2005. szeptember 4-én Kenderesen öku-
menikus istentiszteletet és ünnepi megem-
lékezést tartottak.

egyszerű feladatunk, sok új cserkész volt 
és nekik minden ismeretlen volt.    De türe-
lemmel és jókedvvel nagy élményt nyújt-
hattunk nekik! 

A tábor szempontjából remekek vol-
tak a programok, amiket a törzs készített: 
tábortüzektől a lovagi tornáig!  Különös 
hangsúlyt szeretnék fektetni a keretmesére, 
mert az adta meg az igazi értelmét a tábor-
nak. Az is jó volt, hogy a vezetőknek is 
köteles volt részt venni a programokban, 
mert ez erősítette a hangulatot és a testvéri 
barátságunkat is! 

A Jubi utolsó tábortüze, igazán mondva: 
fantasztikus volt! Tűzijátékkal, nótázással - 
de mégis a lovagavatás volt a csúcspont!   

Gratulálni akarok mindazoknak, akik 
lehetővé tették ezt a tábort, különösen Alex-
nek (Collia Alex cst.), aki sok erőfeszítéssel 
elérte, hogy mi is része lehessünk. Ugyan-
csak meg akarom köszönni a Nagy Lajos 
érmet, amely nemcsak nekem szól, hanem 
a csapat (18 sz. Bartók Béla cscs.) minden 
vezetőjének, akik velem együtt dolgoznak 
azért, hogy a gyerekekkel, mindnyájan, a 
cserkész erények szerint éljünk!

Jó Munkát!   
(Kerekes Marci cst.cspk.)

Argentin cserkészvezetők a Fillmore-i 
JUBI-táborban (vége)

JELENTKEZTÉL MÁR

A 2006. JANUÁRI 

JUBITÁBORRA?

jubitabor06@yahoo.com.ar
jubijelentkezes06@yahoo.com

Íme folyamatosan visszatekintő közleményeink elmúlt jubi-
táborokról, amelyekre nem lehet meghatottság nélkül vissza-
emlékezni! (a sorrend nem kronologikus, ebben a számunkban 
két, Brazíliában megtartott jubitábor kerül sorra. Ezek után 
következik majd a többi).

2006 januárját 
nagyon várjuk 
mindnyájan! 

Dél-Amerika ismét 
soron van a hagyomá-
nyos JUBILEUMI tábor 
levezetésére, mégpedig 
itt Argentínában! Ahogy 
olvashatjátok a HUFI-
ban hírét már néhány 
hónapja, egy teljesen 
különleges táborra ké-
szül a kerület! 

Az igazság az, hogy 
minden egyes JUBI-
nak megvoltak a külön-
legességei, mindegyik 
más volt, mint az előzök, és egyiket sem könnyű elfelej-
teni. Hogy emlékeinket, már az új JUBI közelségében, fel-
frissíthessük, de azok számára is, akik még nem voltatok 

JUBI táborban, ízelítőként az utóbbi három évtized JUBI-ról 
szólunk: A képek egy kis “megtekinthető hangulatot” mutat-
nak nektek, hogy már mostantól  elképzeljétek magatokat, 
büszkén, a 2006-os csoportképben!

BRAZÍLIA - 1971
Ez volt az én 

n e m z e d é k e m 
első ilyen “tö-
meg”-cserkész-
tábora. Felmér-
hetetlen élmény 
volt, annyira, 
hogy sokszor 
még emlegetjük! 

Most, hogy én 
is nézem ezeket 

a képeket, elgondolkozom azon, hogy 
vajon hol lehetnek mind azok a cser-
késztestvérek, akikkel soha többet nem 
találkozhattam?

BRAZÍLIA - 1981
Az odautazás a mesebeli Iguazú-i 

vízesésekkel ajándékozott meg! A tábor 
alatt is a vörös föld pecsétet nyomta-

tott-vésett minden egyes ruhada-
rabunkra… Mennyi jó baráttal 
találkoztunk megint! Megismer-
kedhettünk Rio de Janeiro teljes, 
csodálatos szépségével! Ezen a 
JUBI-n kezdődött több életre szó-
ló barátság, és néhányból házas-
ság is lett!                       (ZÓKA)
(Folytatjuk a következő számunkban. Szerk.)
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Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO

Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4744-2771 Fax: (5411) 4746-1779

E-mai l :  turul@arnet.com.ar

VIAMONTE 777  -   PATIO BULLRICH
UNICENTER   -   BUENOS AIRES DESIGN

- PLANTA INDUSTRIAL LA RIOJA - 
OUTLET: VIAMONTE 700

KALPASERVICE: 4394-6400
TELÉFONOS: 4394-1285 / 4393-6023

Levelet kaptunk a Tucumánban időző Horváth Botondtól:
Tisztelt Szerkesztőség!
Megkaptam az újság július-augusztusi és a szeptemberi számát, amiben 

benne vagyok... NAGYON KÖSZÖNÖM! Megmutattam az itteni vendéglátó 
családomnak is, akik nagyon büszkék voltak. Egyébként nagyon tetszik az 
újság, igazán érdekes dolgok vannak benne.

Azóta megjelent otthon, Magyarországon az itteni kollégiumomról egy 
cikkem. Itt a szalézi rend egyik fi úkollégiumában tanulok, nagyon tetszik... 
A nyelv egyre jobban megy. Már mindenkivel spanyolul beszélek, én tanulom 
a leggyorsabban a dolgokat az összes külföldi közül. Októberben egy egész 
napos előadássorozatot rendezett az a szervezet, amivel én is érkeztem (AFS), 
az egyik itteni kollégiumban és fel is kértek, hogy én is tartsak egy 10 perces 
előadást...

Tucumán egyre jobban tetszik, habár nem egy Budapest! Az emberek na-
gyon kedvesek, mindenki segít. Sokmindent csinálok, igazából nincs is nag-
yon szabadidőm, de ezért jöttem, hogy emberek között legyek és jól érezzem 
magam...

Patagóniai utam után megígérem, hogy röviden beszámolok. 
Tisztelettel,                                                         Horváth Botond, Tucumán

SZEMELVÉNYEK A HUNGÁRIA (HKK)
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL 

(…amelyek közt még a HUFI-olvasók is
találhatnak ínyükre valót!) 

Hivatalos órák: Péntekenként 19 - 21 óra. 
5091  Barabás, Pál: Gazdátlan asszony
5092  Michelis Karin: Az ügyvéd úr családja
5093  Róna István: Vadászélmények távoli földrészeken
5094  Mikes György: Amerika papucsban
5095  Szalay Lajos: Egy bevándorló impressziói (25 

tollrajz, magyar és spanyol nyelvű szöveggel)
5096  Gardner E.S.: A rámenős milliomoslány esete
5097  Szabó Imre: A kulturális jogok
5098  Sheldon Sydney: Vérvonal
5099  Updike John: Párok
5100  Böhm Edit (szerk.): Tanárunknak tisztelettel
5101  Steel Danielle: A cár balerinája
5102  Szőnyi Ferenc: Kötéltáncos szél
5103  Lengyel József: Tükrök
5104/5  Zola Emile: Rougonék szerencséje I-II. Mesék 

Ninonnak

A szeptember 17-én lezajlott fényes
47. CSERKÉSZBÁLUNKRÓLutólag néhány kép:
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A legkisebbek is  kivet ték a  részüket!                             FOTO MARKO

Lajtaváryné
ügyesen
levezeti a 
műsort                   
FOTO MARKO Haller Ines hangot ad szép spanyol-

nyelvű köszöntőjének FOTO MARKO

Kirkósa Orsolya 
Leidemann Sylviával és férjével, 
valamint Coral Hungaria tagokkal és 
Murányi Anna Máriával Mexikóból 
FOTO TRIXI

Z.I.K. ÖSZTÖNDÍJASAINK
MAGYARORSZÁGRÓL  ÍRNAK...

(Közöljük a Magyarországon tartózkodó 3. 
ösztöndíjasunk beszámolóját. Egyelőre ez 
az utolsó levél a sorozatból. Szerk.)

Mikor megjöttem Magyarországra, 
nagyon nem tetszett az egész. Nagyon 
hideg volt, sokat havazott, délután 4-
kor már sötét volt, és nagyon nagy 
honvágyam volt, vágyódtam az argen-
tínai napsütés után… Olyannyira, hogy 
az első hónapban nagyon úgy voltam, 
hogy hazamegyek minél előbb. 

Aztán itt megjött a tavasz, hosszab-
bak lettek a napok és minden elkezdett 
virágozni, még az emberek humora is, 
végre! Akkor már sokkal jobban bírtam 
az egészet, sőt el is döntöttem, hogy 
decemberig maradok, és nem megyek 
haza előbb.

A hétköznapjaink úgy telnek, hogy 
minden délelőtt beülünk az osztályte-
rembe. Négyen vagyunk: mi hárman 
Argentínából és egy fi ú Brazíliából. A 
délutánjaink általában szabadok. Mikor 
végre elmúlt a tél, elkezdtem “dolgoz-
ni”, mert hát az ösztöndíj az kicsit na-
gyon kevés… Munkám abból áll, hogy 
az utcakereszteződéseknél, mialatt az 
utcalámpa piros, mulattatom a várakozó 
autósofőröket, és közben zsonglőrözök 
(malabares spanyolul). Ez nálunk, Bue-
nos Airesben már régen divat, de itt nem 
szokás, és emiatt nagy sikerem volt. És 
egész szépen kerestem!

Májusban voltunk egy nyolc napos 
osztálykiránduláson, Erdélyben. Na-
gyon élveztük, sokat utaztunk és na-
gyon sok érdekességet ismertünk meg. 
Az emberek ott különösen nagyon ked-
vesek és vendégszeretők. Csíkszeredán 
laktunk, a Fodor és Lakatos családoknál, 
és onnan mentünk minden nap kirándul-
ni. Voltunk a Hargitán, Gímesen, az Ezer 
éves határnál, Udvarhelyen, Segesvá-
ron, Szovátán, a Békás szorosnál, Szent 
Anna, Medve és Gyilkos tónál, a parajdi 
sóbányában, Korondon, felmásztunk a Bál-
ványos várra, bementünk a Büdös Bar-
langba. Pünkösdvasárnap Csíksomlyón 
voltunk, a búcsún. Nagyon megható 
volt, amikor a félmillió ember a magyar 
és a székely himnuszt énekelte!

Június 19-én, miután minden vizsgát 
letettünk, és szobánkat átköltöztettük 
a Budaörsi kollégiumba, elmentünk 

egy kis magyarországi körútra. Ez úgy 
alakult, hogy keresztpapámtól, Szalay 
Banditól, születésnapomra ajándékba 
azt kaptam, hogy 10 napig kölcsön-
adja autóját, és Magyarországon belül 
mehetek, ahova akarok. Ennek nagyon 
örültünk, nemcsak én, de Csicsó, Lisa, 
Márta (Lisa Franciaországi szobatársa) 
és Ricsi (brazil ösztöndíjas) is, akikkel 
együtt tettük meg ezt a kalandos utat 
kelet Magyarországra.

Szeged felé indultunk. Előtte meg-
álltunk Kecskeméten, bementünk a 
Cifrapalotába, aminek igazán zöld az 
ablaka...

Sok helyet jártunk be. Voltunk Debre-
cenben, Miskolcon, ahol Ádám atyánál 
szálltunk meg, Sárospatakon, Tiszatón, 
stb. Úgy szerveztük, hogy mindany-
nyian 10 ezer forintot tettünk be a köz-
kasszába. Ebből fi zettük a benzint, a 
kaját, a különböző belépöket. Szállásra 
nem volt szükséges költeni, mert min-
den este kerestünk olyan helyet, ahol, 
miután megsajnáltak, megengedték, 
hogy kertjükben sátorozzunk. Az em-
berek nagyon kedvesek voltak. Min-
dig nagyon csodálkoztak, hogy milyen 
messziről jövünk, és mégis tudunk ma-
gyarul. És rájöttünk, hogy érdemes erre 
büszke lenni!

Egyik este, Tépén, egy asszony ott 
előttünk levágott egy tyúkot és főzött 
nekünk belőle paprikás csirkét tész-
tával. Nagyon kedvesek voltak! 

Összesen 1.400 km-t tettünk meg. 
Az utolsó napot a gödöllői vízpark-
ban akartuk tölteni, de túl drága volt 
a belépőjegy (3700 Ft/fő). Ezért elha-
tároztuk, hogy előző nap „dolgozunk”.  
Nagyon vicces volt, sokan fényképez-
tek is, és összeszedtünk 15 ezer forin-
tot, így bemehettünk másnap a vízpark-
ba. Ott voltunk reggel 10-től este 6-ig, 
és úgy leégtünk, hogy alig bírtunk alud-
ni. Most már sokkal jobban vagyunk, és 
szépen le vagyunk sülve!

Kihasználom az alkalmat, hogy meg-
köszönjem ennek a szuper élménynek 
lehetővé tevését a ZIK-nek, szüleimnek 
és mindenkinek, aki segített. És, na-
gyon fontos! Ne maradjon le róla sen-
ki, mert bár nehéz az elején, de aztán 
NAGYON megéri!

                       Zaha Tamás, Budapest

Hiába próbálják tisztára mosni!
Vértől iszamos a keze.
Körülötte hullahegyek,

Férfiak, asszonyok, gyermekek.
Sortűz, bitó, börtönök áldozatai.

A véreskezű muszkavezető
Gyáván oson az éjszakában,

Míg feldübörögnek mögötte a szovjet tankok.
Szuronyok, kivégzőosztagok,

Ez az ő világa.  Többezer áldozat!
Hogyan lehettek nyugodt éjszakái?
Nem sírt fel benne a kamaszgyerek,

Kit börtönben kínzott nagykorúságáig?

Aztán fel a bitóra, mert megdöntötte volna
A néphatalmat!

Ő volt a nép! S kezében a hatalom!
Mibe került ennek a nemzetnek,

Hogy ez a véreskezű báb,
Ez a szovjet helytartó
A leigázott országban

Biztonságban érezze magát?
Még harminc évig nyögtük a szovjet igát!

S ő a század embere? Ez a gyáva, lelketlen vigéc?
Szerencsétlen korunk! Csak ő jutott neked?

A nemzetre csak bút és bajt hozott,
Haló poraiban is legyen átkozott!

Árpád-házi Szent Erzsébet (1207-1231): 
November 19

Erzsébet 1207-ben született II. Endre király és 
merániai Gertrúd lányaként. Már négyéves korá-
ban eljegyezték Hermann thüringiai őrgróf fi ával, 
majd Thüringiába vitték. Vőlegénye halála után 
annak öccsével, Lajos őrgróffal kelt egybe 14 éves 
korában. Lajos és Erzsébet mintaszerű házas-
életet éltek, kapcsolatuk mindig egymás őszinte 
szeretetén és elfogadásán alapult. Erzsébet jólelkű 
adakozónak bizonyult, férje várában kórházat és 
menhelyet építtetett.

Nagyon megrendítette őt férje korai és tragikus 
halála, de megnyugodott az Úr akaratában. Hama-
rosan el kellett költöznie a várból, mert a rokonok 
nem néztek rá jó szemmel. Miután özvegységre 
jutott, javait egy kórház építésére fordította, s ő 
maga is szívesen szolgált a betegeknek.  Belépett 
Assisi Szent Ferenc harmadik rendjébe, és tökéle-
tesen a ferences eszmény szerint élte életét. Nemet 
mondott II. Frigyes császár házassági ajánlatára, 
mert egyedül Isten és embertársai szolgálatának 
akarta szentelni életét. Másokhoz jóságos, önma-
gához azonban rendkívül szigorú volt. Fiatalon, 
24 éves korában befejezte életét, s már halála után 
négy évvel szentté avatta őt IX. Gergely pápa.

1956. november 4-től kezdődött a megtört, dicsőséges Forradalom és Szabadságharc 
megtorlása. Íme egy erre emlékeztető vers:   Átányi László: A véreskezű Kádár
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MENSAJE  DE  LA  DIRECTORA RECORDANDO A REZSŐ FARAGÓ...
Sra. Directora:

El destacado periodista húngaro Rezső 
Faragó (fallecido el 26 de octubre de 1953) 
fue fundador y editor en la Argentina del Pe-
riódico DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG. 
Faragó tuvo un solo hijo, Jorge, nacido en 
Hungría en 1914 y fallecido en Buenos 
Aires en 1967, y hoy sus nietos Andrés 
y Fernando, firmantes de la presente, 
queremos compartir con la colectividad 
húngaro-argentina el cálido recuerdo de 
nuestro abuelo.

Nació el 23 de octubre de 1887 en Nagy-
lak, Transilvania. Con 17 años inició sus 
estudios como periodista.  A los 21 años ya 
era redactor jefe del principal diario de la 
localidad de Szabadka (hoy Subotica), lue-
go miembro del Directorio de la Federación 
Regional de Periodistas. En 1913 obtuvo 
una beca de 1000 coronas.

Durante la 1ª Guerra Mundial sirvió 
como Oficial. A su finalización, nuevamente 
periodista, fue responsable editor de diarios 
en Nagyszalonta y en Nagyvárad, desde los 
cuales emprendió una campaña enérgica y 
valerosa contra el cercenamiento de la tierra 
nativa, campaña que le valió persecuciones 
e incluso la cárcel en Fogaras, Rumania 
(ver su libro “Székely szenvedők”, editado 
en Budapest, cuya difusión sirvió para ci-
mentar su renombre y prestigio).

Rezső Faragó emigró a la Argentina en 
octubre de 1928 y el 29 de junio de 1929 
fundó el diario DÉLAMERIKAI MA-
GYARSÁG. Sus ideales: “Hacer conocer 
la milenaria Hungría, sus tradiciones, sus 
grandes creadores en las artes, las ciencias 
y los oficios, promover la amistad entre los 
hijos de estos países de América y aquellos 
de la patria de origen, será la misión de este 
periódico”.

El periódico sufrió dificultades y vicisi-
tudes, pero muy rápidamente se convirtió en 
la voz de Hungría para el continente austral 
- lazo permanente de información y comu-
nicación entre los húngaros de América del 
Sur y Europa. En sus páginas, su fundador 
y director mantuvo encendido el fuego sa-
grado de la patria y sus ideales históricos. 

Jamás se apartó de la misión y el propósito 
que enunció en su número inicial durante 
veinte años de esfuerzos y afanes.

Promovió la visita a nuestro país de ar-
tistas, sabios, escritores de origen húngaro, 
verdaderas embajadas del arte, de las letras 
y de las ciencias, que sirvieron para cimen-
tar los vínculos entre los hijos de Hungría 
con la Patria que los acogió.

En cuanto a cuestiones políticas, luego 
de su fundación, la circulación y distribu-
ción del DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG 
estaba prohibida en Rumania, Yugoslavia 
y Checoslovaquia, por su insistente actitud 
revisionista e irredentista respecto a las cláu-
sulas establecidas en el Tratado de Trianón. 
Durante el transcurso de la 2ª Guerra Mun-
dial, el DÉLAMERIKAI MAGYARSÁG, 

con una posición objetiva y neutral, repre-
sentaba siempre el ideal de luchar por una 
Hungría libre y sin cercenamientos...

Como periodista mereció las siguientes 
expresiones y editoriales en Hungría: “... 
Rezső Faragó tuvo méritos suficientes para 
ser recordado con respeto y gratitud en 
nuestra patria...” (Ferenc Herczeg, editorial 
del año 1936 del “Pesti Hírlap”). Miksa 
Márkus, presidente de la Asociación de 
Periodistas de Hungría, escribió al cumplir 
30 años como periodista: “... este aniver-
sario de Rezső Faragó como periodista, 
es un feriado especial para el periodismo 
húngaro...” En su libro “Los inmigrantes 
húngaros en la Argentina” (1999), Ladislao 
Kurucz escribe: “... Sus grandes méritos 
nunca se pueden recalcar bastante. Ade-
más de ser un excelente periodista, fue un 
hombre, recto, honesto y de buen corazón, 
promotor entusiasta de toda iniciativa posi-
tiva de sus compatriotas. Su periódico fue el 
vocero más importante de la colonia, y es el 
único que aún subsiste (bajo otro nombre). 
Siempre entendió los signos cambiantes 
de los tiempos y de la política y nunca se 
adhirió a ninguna parcialidad. Fue el perio-

dista más cabal 
de la prensa en 
el exilio y mo-
delo para todos 
los periodistas 
húngaros... “

Rezső Fara-
gó decide trans-
ferir el diario 
bajo su direc-
ción, - ¡con casi 
3000 ediciones 
impresas y con 
miles de lecto-
res suscriptos! 
- a nuevos due-
ños en abril de 
1949. Los suce-
sivos diarios de 
la colectividad 
húngara, bajo 

distintos nombres, siempre lo mencionan y 
recuerdan como el fundador original.

Al cumplirse más de medio siglo de su 
fallecimiento, en un mundo donde el desa-
rrollo tecnológico de las comunicaciones 
nos permite acceder casi instantáneamente 
a todo tipo de información de cualquier 
parte del mundo, es fácil observar las dis-
torsiones en las noticias que se publican 
diariamente. Sigue resultando admirable 
la tarea que durante décadas llevó adelante 
Rező Faragó como verdadero periodista de 
raza, leal, pionero dentro la colectividad, 
probo e inclaudicable en sus ideales que, 
sin ninguna duda, tienen hoy plena vigencia, 
un extraordinario valor histórico, y son un 
ejemplo para el periodismo actual.

Fernando Faragó y Andrés Faragó

Faragó, acompañado de su cuñado Dr. Székely y la Sra. Lidia de 
Székely

Nos escriben desde...BUDAPEST
¡Hola, Amigos! 

Hasta ahora siempre les he conta-
do sobre cosas que me gustan mucho de 
Hungría. Hoy decidí contarles algo sobre 
la otra cara de la moneda. Algo de lo que a 
mi juicio está muy mal y sería bueno que 
cambiase.

Una de las primeras “cachetadas” que 
recibí al venir a vivir acá, es darme cuenta 
de que la sociedad húngara de aquí no se 
parece en nada a la que dejé en la Argentina. 
Vi con inmensa tristeza que lo que me incul-
caron durante años en la Colonia Húngara 
Argentina, donde me crié, en el seno del 
“Hungária”, aquí no es una realidad. Los 
scouts, el “Z.I.K.”, el grupo de esgrima, el 
grupo folklórico “Regös”, todo me enseñó a 
estar orgullosa de ser húngara. Aquí sólo un 
pequeño porcentaje de la población siente 
igual que nosotros allí. Hay húngaros dise-
minados por todos los países del mundo, y 
otros que viven en minoría en los territorios 
anexos a la actual Hungría, perdidos merced 
al tratado de Trianón. Todos ellos se enorgu-
llecen de lo que son, cultivan sus tradiciones 
ancestrales, enseñan la lengua y la trasmi-
ten a las generaciones más jóvenes. Bien, 
aquí en Hungría, esto no está “de moda”. 
Muchos sienten que “no queda bien”, “no 
corresponde” o “no es bien visto” sentir 
así. Tener conciencia de que tenemos una 
lengua y una historia milenaria. Que nuestra 
tradición y cultura es una de las más ricas 
(y desconocidas) del mundo. Que hemos 
sido bastión de Europa y del cristianismo 
por centenares de años, y lo hemos probado 
en repetidas oportunidades a través de la 
historia. Que pertenecemos a la nación que 
más Premios Nobel y medallas olímpicas de 
oro ha cosechado en relación a la cantidad 
de su población... Ni hablar de los famosos 
músicos, poetas y artistas internacionalmen-
te reconocidos...

Hoy por hoy, aquí en Hungría, sentir 
así no es trendy. Si uno tiene este tipo de 
pensamientos o sentimientos y encima, ¡oh, 
horror!, se anima a decirlo o a declamarlo 

públicamente, ¡pasa a ser automáticamente 
un “recalcitrante nacionalista, extremista, 
de la ultra-ultra derecha”!

¿Por qué pasa todo esto? ¿Por qué es 
aceptado socialmente entre los ingleses, los 
franceses y los alemanes que antepongan 
a todo los intereses de su nación, de su 
gente y de sus minorías? Este fenómeno 
de Hungría no se da ni siquiera en los otros 
países que pertenecieron al ex bloque de la 
Unión Soviética. Los polacos son ante todo 
polacos - ¡y luego todo lo demás! ¡Miren a 
los rumanos! ¿Por qué aquí no? ¿Por qué 
fuimos capaces de renegar, en la votación 
del 5 de diciembre, de nuestros hermanos 
que viven en la actual Rumania, Eslovaquia, 
Eslovenia, Croacia, Serbia, y Ucrania? (aquí 
se hace referencia al referéndum llevado a 
cabo en Hungría para conceder la doble 
nacionalidad a esos hermanos excluidos del 
territorio nacional actual. La R.) ¿Por qué 
somos capaces de tener delegados políticos 
que, mientras se discute el futuro de estas 
- ¡importantes! -  minorías en la UE, se 
levantan de su lugar y se comportan como 
si se estuviera hablando del tiempo en la 
esquina de su casa, y no sobre el futuro de 
sus congéneres? ¿Por qué hablamos un hún-
garo cada vez más “chapurreado”, lleno de 
palabras extranjeras? ¿Por qué no se canta el 
Himno nacional en las fiestas patrias en los 
colegios? ¿Por qué decrece año tras año la 
población? Por qué… -  y así miles de por-
qués más… Lo que no pudieron lograr los 
tártaros, o las invasiones turcas durante 160 
años de ocupación, o el duro medio siglo de 
régimen dictatorial comunista, ¿lo logrará 
matar esta enfermedad interna? ¡Esto es un 
“cáncer” social, ni más, ni menos!

Sólo me queda desear que esto cambie, y 
en la medida de mis posibilidades contribuir 
a avivar “nuestro sano sentimiento patrió-
tico”, el que respeta las demás naciones, 
culturas y religiones, pero no por eso des-
merece lo nuestro y los valores propios.

Con este pensamiento los dejo, me des-
pido con cariño de Uds. ¡hasta el mes que 
viene!             Anikó de Emődy, Budapest

En este mes de noviembre recor-
damos A TODOS LOS SANTOS y a 
NUESTROS QUERIDOS DIFUN-
TOS. He aquí un pensamiento válido 
para nuestra vida:

“Si vives con arreglo a la na-
turaleza, difícilmente serás pobre. 
Si vives con arreglo al qué dirán, 

difícilmente serás rico. La natura-
leza exige poco; la opinión de los 
demás, mucho. Los deseos naturales 
se acaban; los que provienen de la 
falsa opinión no tienen cuándo dete-
nerse, pues lo falso no tiene término 
alguno. 

(Séneca, Cartas a Lucilo) 

(Ady es uno de nuestros magníficos y profundos poetas modernos, pero también uno 
de los más difíciles de traducir a otros idiomas. Hace valer en sus imágenes y simbolismo 
toda la espléndida riqueza del idioma húngaro, que raras veces se percibe en las traduc-
ciones en toda su plenitud. SKH)

Endre Ady
Nació en Érdmindszent (22 de noviembre de 1877)

Muere en Budapest (27 de enero de 1919) y es enterrado con honores nacionales

VIVO EN LOS CORAZONES JÓVENES
(„Ifjú szívekben élek”, 1915)

Vivo en los corazones jóvenes y más lejos
ando y en vano atacan a mi vida

los estúpidos viles y maliciosos viejos,
porque mi vida tiene millones de raíces.

De jóvenes deseos y fes, de rebeliones
santas permanecer el dueño eterno:

no se le otorga eso a todos a montones,
sólo a aquel cuya vida es cruenta, justa, recta.

Sí, yo así viviré, seré conquistador
al precio de una vida dolorosa, grandiosa,
no me alcanzan ya injurias, suciedad: el ardor
de corazones jóvenes me defienden de todo.

El florecer eterno mi destino es, seguro
ando y en vano atacan a mi vida,

sagrada como tumba; como féretro, duro,
pero es florecer, pero es Vida, y eterna.

Versión al castellano de Susana Vályi-Nagy.  Editorial Corvina, Budapest 1977
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Hola, Amigos:
Un poco tarde, pero 

les envío algunas fotos 
del festejo del 20 de 
agosto, porque sólo hoy 
conseguí de la Voz del 
Interior (el periódico 
más importante de la 
provincia de Córdoba. 

La R.) que me reenviaran unas fotos que 
sacaron ellos. Están haciendo unos fascí-
culos que salen los días domingos con el 
diario y, si todo anda bien, nosotros saldre-
mos dentro de par de domingos.

En la foto adjunta, ustedes ven a Dana, la 
hija de Gábor Bánáti (vicepresidente). 

NOTICIAS DE CÓRDOBA

Dana, en traje típico húngaro

También les envío algunas fotos del al-
muerzo y de las instalaciones. El quincho 
y la pileta es la parte que utilizamos no-
sotros.

Para abundar un poco más sobre ese día 
festivo: Para la comida hicimos una entra-
da de fiambres, körözött, luego székely-
gulyás, y para postre, ensalada de frutas, 
almás y túróspite. (¡Hmm, qué rico! La R.)

¡Hasta la próxima! 
Besos 

Lili Filipánics 
Presidenta del Círculo Húngaro 

de la Prov. de Córdoba

LA LEYENDA DE SAN MARTÍN, 
PATRONO DE BUENOS AIRES

(Extracto tomado del Libro “Rubén Darío, Cuentos Completos”,
 3ª ed., Editorial Nueva Nicaragua. Adaptado por SKH)

San Martín, devenido obispo de Tours, más tarde patrono de Buenos 
Aires, era oriundo de Panonia, a la sazón provincia romana, en cuyo 
territorio está emplazada geográficamente la Hungría actual.

…Como el mon-
je de la leyenda, 
escuchamos, si lo 
queremos, un rui-
señor que nos hace 
vivir mil años por 
trino. Oíd cantar 
al pájaro celestial, 
hoy día del patro-
no de Buenos Ai-
res, y caminando 
contra la corriente 
de los siglos, va-
mos a Panonia, a 

Savaria, en tiempos imperiales. 
He ahí a Martín, niño del Señor, desde que 

sus pupilas ven el sol. Su santidad desde el 
comienzo de su vida le aureola de gracia, 
y el Espíritu pone en su corazón una llama 
violenta, y en su voluntad un rayo.

Así el Cristo se revela en esa infancia, 
que a los diez años siente como nacer un 
lirio en sus entrañas. El niño fuese del ho-
gar pagano, pero buscó la miel y el lino del 
catecúmeno. Oye una voz que viene de una 
lira invisible y angélica. El adolescente es 
llamado por la trompeta de la tropa. Voz im-
perial. Va el joven a caballo; sobre el metal 
que cubre su cabeza soberbia, veríais con 
ojos misteriosos y profundos el tenue polvo 
de aurora que el Señor pone, en halo subli-
me, a sus escogidos. Va primero entre las 
legiones de Constancio; luego hará piafar 
su bestia por Juliano. 

Nada para él de Dionisio; nada de Venus. 
Y en aquella carne de firme bronce está 
incrustada la margarita de la castidad. Las 
manos no llevan coronas a las cortesanas.

Amiens, en hora matinal. Del cielo taci-
turno llueve a agujas el frío. El aire conduce 
sus avispas de nieve. ¿Quién sale de su casa 
a estas horas en que los pájaros han huido a 
sus conventos? De su cueva sale la Miseria. 
En los tejados no asomaría la cabeza de un 
solo gato. He aquí que cerca de un palacio 
rico, un miserable hombre tiembla al mor-
disco del hielo. Tiene hambre el prójimo 
que está temblando de frío. ¿Quién le soco-
rrería? ¿Quién le dará un pedazo de pan?

Por la calle viene al trote un caballo, y el 
caballero militar envuelto en su bella capa. 
- Ah, señor militar, ¡una limosna, por amor 
de Dios!

Está tendida la diestra entumecida. El ca-
ballero ha detenido la caballería. Sus manos 
desoladas buscan en vano en sus bolsillos. 
Con rapidez saca la espada. ¿Qué va a ha-
cer el caballero joven? Se ha quitado la 
capa rica, la capa bella; la ha partido en dos, 
ha dado la mitad al pobre. ¡Gloria, gloria a 
Martín, rosa de Panonia! Deja, deja, joven 
soldado, que en la alegre camaradería se te 
acribille de risas. Lleva tu capa corta, tu me-
dia capa…

Martín está ya en el lecho. Martín reposa. 
Martín duerme. Y de repente truenan como 
un trueno divino los clarines del Señor, 

cantan las arpas paradisíacas. 
Martín mira al dulce príncipe Jesús, el rey 
del amor que le sonríe. Martín, cristiano, 
quiere abandonar las obras de la guerra. 
Dice Juliano: -¡Nunca creí que en ti tuviera 
nido la cobardía!

Martín responde: - Asegúreseme hasta el 
día de la función: póngaseme entonces de-
lante de las primeras filas sin otras armas 
que la señal de la cruz y entonces se verá si 
temo a los enemigos ni a la muerte. Los bár-
baros partieron como un río que desvía su 
curso. Y Martín entró de militar de Dios.

En Poitiers está Hilario obispo; con él 
Martín. Hilario se maravilla: Es humilde, es 
casto, es amoroso…- Diácono has de ser ya 
– le dice.

… una de las más poderosas torres de vir-
tud, de fortaleza y de templanza al bueno 
y bravo Martín, el de la capa del pobre. El 
Señor asiste en los peligros. En Hungría, 
traer el cristianismo a su madre: fue por él 
cristiana. 

… y árbol ya, florecía. ¿A dónde va? A 
una isla del Tirreno, en donde comunica 
con las aves, se sustenta de yerbas, y tiene 
con las olas confidencias sublimes. Le ce-
lebraban su desdén de las pompas munda-
nas, su manera de hablar que era como para 
entenderse con las olas o tórtolas. Atacóle 
el diablo en la isla envenenándole; y él se 
salvó de la ponzoña con la oración.

Otra vez en las Galias el santo monje, en-
tre monjes, ejerce su caridad y Dios obra.

 Luego, hele ahí obispo de Tours: el hu-
milde es puesto por la fuerza en la dignidad. 
Y entonces acrecieron su fe, su esperanza y 
su caridad. Y el milagro tuvo una primavera 
nueva: a un pobre atacado del mal sagrado 
de la lepra, dio un beso de paz y le sanó; 
todo lo que tocaba se llenaba de virtud ex-
traordinaria y esotérica. Volvió a la vida a 
un catecúmeno. Y hace estremecerse a los 
doctores: suspendió el juicio de Dios, vol-
viendo a la vida a un suicida, hijo de Lu-
piciano, caballero de valía. Martín podía 
hacer brotar el fuego de Dios.

A Canda va, a calmar la iglesia agitada. 
Llega y su palabra triunfa de las revueltas. 
Mas cae en su lecho; con “cilicio y ceniza” 
y de cara al Cielo, aguarda el instante del 
vuelo a Dios.

-Sobre la ceniza – decía - se ve morir un 
cristiano. Dejadme, hermanos míos, dejad-
me mirar al Cielo, para que mi alma, que va 
a ver a Dios tome de antemano el camino 
que conduce a él.

De su cuerpo brotó luz de oro y aroma 
de rosas. 

Tal es, más o menos, la leyenda de San 
Martín, obispo de Tours, patrono de Buenos 
Aires, confesor y pontífice de Dios, beati 
Martin confesoris tui atque pontificis, como 
reza la oración; a quien la Iglesia romana 
celebra el 11 de noviembre, y cuya vida 
detallada podéis leer escrita en latín por el 
hagiógrafo Severo Sulpicio.

CARTA  DE  LECTORES

Un extraordinario recital a manos del 
joven pianista Gergely Bogányi pudo 
escucharse en el marco del Festival 
Chopiniana 2005. El programa, integra-
do exclusivamente por obras de Ferenc 
Liszt y Frédéric Chopin, no podía haber 
encontrado un servidor más responsable.

La técnica pianística y el pathos inter-
pretativo de Bogányi diríanse perfectos. 
El manejo de la dinámica por ejemplo fue 
sencillamente maravilloso, el fraseo impe-
cable, la claridad de la dicción, aun en los 
pasajes de mayor dificultad, soberbia.

La primera parte del programa estu-
vo constituida por la Marcha Rákóczi de 
Liszt, tres Nocturnos y cuatro Mazurkas 
de Chopin y la famosísima y endiablada 
2ª Rapsodia del genial compositor húnga-
ro. Pero fue en la segunda parte, integrada 
únicamente por la Sonata Op. 58 Nº 3 de 

C A R T A   A  
L A  N A C I Ó N

Señor Director:
Creo que entre 1936, con Alfredo Cor-

tot, y recientemente, con Marcelo Balat, 
tocando en el Teatro Colón, con la sola ex-
cepción de Paul Loyonet del que perdí su 
único concierto, he escuchado a todos los 
pianistas que meten miedo y que pasaron 
por aquí.

Ignoro qué circunstancias han llevado a 
que la prestigiosa crítica de La Nación no 
aparezca ocupándose del pianista Gergely 
Bogányi, que actuó en el Coliseo del 27 de 
septiembre último y, entonces, ruego que 
se haga aquí pública mi admiración por 
quien nos deleitó allí como un elegido de 
los dioses. 

Juan Diego Vila, Juez jubilado
3 Sargentos 421, Capital

(Adherimos plenamente tanto a la opi-
nión expresada en esta carta, como a la 
crítica de Rafael Ferreyra sobre Gergely 
Bogányi. Tampoco tenemos conocimiento 
de reseña crítica alguna en ninguno de los 
órganos de prensa locales. La R.)

Señora Directora:
Consuelo: CADA COMIENZO ENCIE-
RRA UN HECHIZO QUE NOS PROTE-
GE Y AYUDA A VIVIR 

(Hermann Hesse)
La primera lectura instintiva que hago 

de lo que recibo como noticia de este aban-
dono es una pequeña muerte (la Lectora 
se refiere a que esta directora cesa en su 
función paralela de directora del HungAr-
genNews, boletín electrónico. La R.)

Me agito, ahora comienzo a pensar: Es 
importante conocer nuestras limitaciones. 

Saber de ellas, y aceptarlas, habla de la 
nobleza de una persona Admitir nuestros 
límites: es sabernos criaturas y no dioses.

Para rescatar el periódico escrito es nece-
sario dejar de hacer el electrónico, en caso 
contrario tal vez se perjudiquen ambos.

Entréguese y deje de luchar para hacer 
mil cosas, el escrito está bien, siempre an-
duvo bien desde sus comienzos, para un 
humano mide excelente.

Su día tiene veinticuatro horas, no más, 
ya que dormiría menos. Si hasta ahora no 
se ha presentado otro soldado para el bole-
tín, ya se presentará.

Por mi parte, como húngara honoraria 
(tal como me han bautizado cuando ingre-
sé a este agasajo laboral y como me siento, 
porque ya no soy criolla ciento por ciento 
aunque quiera, puesto que me descubro en 
muchísimas características húngaras) le 
ofrecería mi tarea - en español claro - pero 
seguramente existen numerosos bilingües 
que pueden auxiliar y continuar la labor, 
encaminar lo iniciado.

Entender que no somos imprescindibles 
- aunque sí insustituibles - significa que el 
tiempo no pasó gratis, ya nos ha enseñado.

Todo está justificado.

Los húngaros de Córdoba

Aprecio su amor a la 
patria, también al otro 
país y a la amplitud de 
amar; más allá de la 
geografía.

Señora, ¡estamos contigo!
Olympia 

(La que suscribe esta carta está hace lar-
gos años a cargo de la dirección de la se-
cretaría de la Embajada de Hungría, en 
sus múltiples quehaceres. Conoce bien sus 
problemas y los de la colectividad local. 
Le agradecemos por su sincero sentimien-
to. La R.)

Chopin, donde se pudo apreciar la totali-
dad del arte de este pianista. Desde la pri-
mera a la última nota hemos asistido a una 
versión a todas luces magistral.

Bogányi viste, posee la delgadez, el cor-
te de pelo y hasta los gestos de Liszt. Tales 
semejanzas podrían pecar de ridículas en 
algún otro pianista menos dotado técnica y 
musicalmente. Aquí, lejos de ser chocan-
tes, se integran armoniosamente en el todo 
de su arte.

La irrupción de sonidos de teléfonos ce-
lulares y alarmas horarias de relojes pulse-
ra en repetidas ocasiones durante la velada 
no logró desconcentrar al maestro, pero sí 
destruyó la magia de algunos pianísimos, 
al menos para quien escribe estas líneas y, 
a no dudar, para muchos de los allí pre-
sentes. (Rafael Ferreyra)

Solista húngaro en el Coliseo

N o s  e s c r i b e n  .  .  .  
NOTICIAS DEL PARAGUAY

Estimados amigos:
Como ya algunos de ustedes estarán 

informados, en la última semana de sep-
tiembre tuvo lugar la Semana del Migrante. 
Se le dio inicio con un oficio religioso en 
la Iglesia Catedral, donde participaron nu-
merosos miembros de las distintas naciones 
que forman parte del grupo de inmigrantes 
que llegaron al Paraguay. Esto fue publici-
tado en los medios de prensa locales.

Durante esta semana, también fue ofi-
ciada en la Iglesia del Migrante una misa 
en recordación a los inmigrantes húngaros. 
Contamos con una buena concurrencia, con 
familiares y amigos.

Un abrazo y ¡será hasta pronto!
Arq. Gábor Póka

Presidente de la Asociación 
Húngara del Paraguay
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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 Solari    

INFORMES: Henriette Várszegi - 
henriette@arqa.com – Tel. 4461-3992

Cuando los húngaros decimos “¡presente”!
“LA  PLUMA  NEGRA”

EDGAR ALAN POE SUEÑA CON DANZAS HÚNGARAS
Una película que se conjuga con un “color local” húngaro, muy palaciego… 

Fragmento de la entrevista de Kati Zólyomi con el joven realizador de cine 
Ricardo José Adrián Ercolano (26)

Kati Zólyomi: Contanos cómo llegaste 
a nosotros, a la colectividad húngara para 
encauzar una parte de tu nuevo proyecto 
cinematográfico.

Ricardo José Adrián Ercolano: En una 
escena de mi película requería bailarines 
bailando el “csárdás de Monti”, música 
que a mí, particularmente, me encanta por 
su fuerza, alegría, y espíritu fogoso. Nece-
sitaba a alguien que nos pusiera al tanto, 
nos enseñara a bailar esa música. El cónsul 
de la Embajada de Hungría me contactó 
con ustedes, con Edi Bonapartian. Desde 
el primer momento nos pusimos de acuer-

do, y luego de 
una reunión pre-
liminar, ocurrió 
ya el primer en-
sayo con ustedes. 

KZ: Expli-
canos la rela-
ción entre Poe 
y el csárdás de 
Monti…

Richi: Bueno, Monti nace después de la 
muerte de Poe; de hecho, la conexión es 
la alegría. El único momento de felicidad 
en la vida de Poe es el momento particular 
de su unión a su gran amor. Cuando escri-
bí el guión, ésta fue la música que inspiró 
mi escena… Teniendo en cuenta la cultu-
ra y el “roce” del escritor americano, no 
hubiera sido extraño imaginarlo rodeado 
de amigos húngaros en el día de su festejo 
con Virginia, luego del cual vendría el des-
enlace fatal… su enfermedad y muerte.

KZ: ¿Por qué Poe?
R: Siempre me gustó, aunque comencé 

a leerlo de grande… en realidad yo iba a 

hacer “El cuervo”… ya estaba guionado 
el poema. Cuando el proyecto se hizo más 
grande, incorporo a Virginia en la escena, 
y al propio Poe relatando su obra - pocos 
instantes antes de su muerte - , contando 
su vida… 

Se dice que lo encontraron en un calle-
jón, con una botella de alcohol, un som-
brero de paja y una flor. Son estas leyendas 

las que inspiran mi película: explicar los 
instantes previos a su muerte.

KZ: Éste no es tu primer cortometra-
je…

R: No, ya en la escuela de cine se me 
ocurrió, a través de un ejercicio, armar un 
corto de pocos minutos, que terminó sien-
do de 22 minutos en súper 16 mm, formato 
de cine y, tras pasar por I-SAT, América, 
cines como el Tita Merello, el Cosmos, el 
Teatro San Martín, me invitaron a varias 
radios, se proyectó en Madrid, entró en 
competencia en España, Italia, Grecia, Co-
lombia, Rumania, y como último, en Hun-
gría (donde - casualmente (¿?) - no pude 
concurrir).

KZ: ¿Quién o quiénes son tus spon-
sors? ¿ Quién te apoya en tus creacio-
nes?

R: Yo me financio solo, invierto en otras 
cosas que me generan dinero, vendo los 
cuadros de una artista plástica, doy clases 
de música en mi casa… En un principio 
busqué, ya que yo no quería producir, pero 
no encontré productor a mi medida, de 
modo que tuve que decidir: si quería hacer 

cine, dependería de mí… Desde entonces 
produzco y dirijo mis productos. Si tengo 
el control de todo, no me va a faltar nada… 
filmo cada dos o tres años, cuando tengo el 
dinero que necesito. 

KZ: ¿Para cuándo prevés el estreno de 
este corto?

R: Quisiera que sea en octubre, aniver-
sario de la muerte de Poe, aquí en la Ar-
gentina, con una sola proyección. Luego 
ya sería visto sólo en Europa, en los festi-
vales. Además, luego de éste, pienso dedi-
carme a una serie de documentales, cuyo 
hilo conductor sería una condesa húngara 
(Erzsébet Báthory) y, ahora que los conocí 
a ustedes, creo que será más fácil y más 
viable armar el producto. Además, yo co-
nozco Transilvania, estuve en Cluj Napoca 
(antes de 1920, Kolozsvár, capital de la re-
gión de Kalotaszeg, en Transilvania), don-
de me invitaron para uno de los festivales. 
Conocí el paisaje menos terrorífico y más 
hermoso que pude imaginar. Desde ya, me 
encantaría volver…

Edi y Dani Bonapartian
FOTO ZÓKA

Los Bonapartian con Zóka, Palacio San 
Martín                             FOTO ZÓKA

En plena filmación (adelante der. Zóka, 
parados extr. izq. Edi, extr. der. Daniel)                             
FOTO ZÓKA

¿Cómo hace proselitismo de campa-
ña política nuestro compatriota, Csaba 
Emődy, 8 años después de haberse re-
patriado a su Hungría natal, junto con 
toda su familia? Vive en Szentendre, a 
pocos kilómetros de Budapest, y envió 
esta foto con el siguiente texto en cas-
tellano a todos los habitantes de origen 
hispano (aproximadamente un millar 
entre los 35.000 habitantes). Csaba se 
postula para el cargo de alcalde/inten-
dente:
 „Observar al fondo el perfil de la ciudad 
en que eligió vivir a los 55 años y repatrió 
los otros 4 miembros de su familia, quie-
nes nacieron en Buenos Aires, la gran ca-
pital argentina. También el distintivo de la 
solapa: las dos banderas entrelazadas, la 
húngara y la argentina, que sintetizan la 
vida entera de los Emődy.”

Éxitos de una compatriota
su país subirse al podio de los triunfadores 
en un deporte que lo ejercita de corazón?” 
Eva Szabó pensó: yo no pertenezco a los 

más jóvenes, pero asumo 
este desafío…

Después de un año de 
práctica fue Campeona 
Nacional. También como 
integrante del equipo na-
cional de tiro deportivo 
desde 1987 a 1998, parti-
cipó en esa disciplina en 
la Copa del Mundo de Rio 
de Janeiro /Brasil/, Atlan-
ta /USA/, en los Juegos 
Sudamericanos de Perú, 

en los Torneos Regionales Sudamericanos 
de Perú, Bolivia, Chile, Brasil y Argenti-
na, en los Juegos Panamericanos de Mar 
del Plata en 1995 y en la Copa de América 
1997.

De 1994 a 1998 fue directora de la es-
cuela de Tiro Deportivo en el Tiro Federal 
Argentino de Buenos Aires y, de 2002 a 
2004, Vicepresidenta de la Federación Ar-
gentina de Tiro. Desde 2005 trabaja en la 
Secretaría de Prensa y en la comisión de 
organización de campeonatos de la misma 
Federación.

Del 22 al 31 de julio pasado participó 
en los World Master Games en Edmonton 
/Canadá/, solventando sus propios gastos. 
Allí participaron 21.800 atletas entre 30 
y 99 años de 89 países en 27 disciplinas 
deportivas distribuidas entre hombres y 
mujeres por edades. Siete argentinos par-
ticiparon en tiro deportivo y obtuvieron 
cinco medallas de oro, tres de plata y una 
de bronce. En su categoría (50 a 59 años), 
Eva Szabó ganó la medalla de oro para la 
Argentina en la especialidad de pistola de 
aire a 10 metros. (Ver foto)

Lo principal de un evento deportivo 
como el mencionado es participar bajo el 
lema “deporte para la vida y la amistad” 
y transmite un especial sentimiento, mani-
festó Eva Szabó. 

Termina diciendo: “En el deporte se 
concretan muy valoradas amistades. 
Además, como el deporte es muy sano, 
es preferible participar en los torneos y 
gastar menos en medicamentos. He visto 
correr los 100 metros a una persona de 99 
años”. Y se despidió con un “¡hasta Syd-
ney 2009!”.   Fantástico.

¡Nuestras cálidas felicitaciones por tu 
nombramiento y por tu magnífico desem-
peño en esta hermosa y difícil disciplina 
deportiva! Esperamos obtener breves cró-
nicas tuyas sobre tus actividades deporti-
vas dentro del acontecer de la Federación. 
(La R.)

El 28 de agosto de este año, Eva Szabó 
fue nuevamente elegida como Vicepresi-
denta de la Federación Argentina de Tiro, 
entidad madre que condu-
ce el deporte de Tiro en 
todo el país. 

Luego de haber estado 
desde septiembre de 2004 
de descanso obligado, 
porque queda así estable-
cido por el Estatuto, du-
rante este tiempo interino 
igualmente colaboró con 
la Comisión de Prensa 
Campeonatos. Pero lea-
mos más sobre ella. 

He aquí el texto de una entrevista rea-
lizada por la periodista Helma Rissel, del 
Argentinisches Tageblatt (Diario Alemán 
de la Argentina que aparece semanalmen-
te), y publicada el 1º de octubre pasado, 
Día de la Unidad Nacional Alemana y tra-
ducida por Carlos Kohler, del Club Ale-
mán de Villa Ballester:

el deporte como ejercicio 
fÍsico y mental

Hacer deporte es sano o es exceso: ambas 
afirmaciones se contraponen muchas veces. 
Cada uno decide lo que cree correcto.

A sus tres hijos como a su marido, Eva 
Szabó los educó hacia el deporte, porque 
para ella el deporte “es desarrollarse, cre-
cer, llevar una vida sana”. Prosigue así: 
“Mis padres después de la Segunda Guerra 
Mundial fueron de Hungría primeramente 
hacia Alemania (Munich) donde yo he na-
cido, y luego a la Argentina, donde desde 
el principio me sentí partícipe de la colec-
tividad húngara.”

Eva Szabó comenzó estudiando aboga-
cía, pero sin terminar sus estudios trabajó 
36 años en el Poder Judicial. Al momento 
de retirarse de su actividad pública y por 
casualidad se dedica al deporte del tiro. 
Por motivo de su trabajo en el sector de la 
Cámara del Crimen no le eran desconoci-
das las armas, pero ella nunca había apren-
dido a usarlas. Le daba cierto temor.

Pero para perder el temor hay que cono-
cer y saber mucho sobre el tema. Ese fue 
el motivo de decidir hacer un curso de tiro 
deportivo, con lo cual aprendió a acercarse 
a una nueva dimensión. Este deporte ne-
cesita, como ella dice, mucha concentra-
ción.

El primer curso era solamente para muje-
res. En el segundo curso participaron muy 
pocas de ellas. En el transcurrir de las cla-
ses, el profesor pronunció una oración que 
a ella le quedó muy grabada en su futuro 
desarrollo. “Sabe Ud. qué significa para 

Este año la Universidad 
Nacional de Quilmes orga-
nizó en forma impecable 
un torneo de Espada Indivi-
dual con hándicap, con gran 
afluencia de tiradores que se 
sintieron muy bien recibidos 

por los anfitriones y que, además, contaban 
con importantes premios. Esto es algo que 
habitualmente no se ofrece. Zsolt Gáspár 
del Club Hungária resultó el mejor clasi-

ficado de la 
c a t e g o r í a 
Juvenil en 
este torneo 
y se hizo 
acreedor de 
copa y un 
l l a m a t i v o 
sable artesa-
nal peruano. 

Nuestros 
e s g r i m i s -
tas también 
viajaron a 
la Ciudad 
de Córdoba 
donde el 8 
de octubre 
se disputo el 
Campeona-
to Nacional 
Juvenil y 
Cadetes. 

Los resultados:
1º. László Gáspár – Espada Cadetes
3º. Esteban Gavajda – Sable Cadetes
1º. Zsolt Gáspár – Espada Juvenil

Annalisa Candelaria

2º. László Gáspár – Espada Juvenil 
Pero los Infantiles también tuvieron su 

torneo de Florete el 15 de octubre en el 
colegio St. Xavier. Los resultados para los 
esgrimistas del Club Hungária, cada uno 
en su categoría:

3º Candelaria Bogliano 
3º Annalisa Bommarito
3º Franco Rota

Torneo Infantil (Rosario)  
Club Hungária  (izq.a der.): 
Bruno Lai, Peter Gavajda, 
Franco Rota

Parrilla móvil en Hungría... (Foto Plósz)

C U R I O S I D A D E S
Mientras nosotros aquí ya podemos gozar 

de la naturaleza que se está poniendo cada 
vez más bella, con los verdes brotando, flo-
res, aromas, vida nueva por donde se mire, 
y con un clima bendito que nos brinda un 
sol cuya fuerza se va asentando (y, gracias a 
Dios, el agujero de ozono achicándose…) -- 
¿qué pasa con nuestros queridos compatrio-
tas “repatriados” a Hungría y, pobrecitos, 
sin los asaditos que tanto gustan? Y, para 
colmo, entrando en el invierno…

Pues – se las ingenian. Créanme. Y vean 
– cómo. Salen del paso con su parrilla mó-
vil. ¡Enhorabuena! (SKH)
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¡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

E R D É L Y I  
V e n t a  y  A l q u i l e r
d e  P r o p i e d a d e s

4229-8433
4205-1173          

Relojería Fülöp Sándor
Compra oro, alhajas, brillantes, 
relojes Rolex, Patek Philippe, 
Tag Heuer, etc.  Tasaciones a 
domicilio,  absoluta reserva.
Libertad 282 1º piso Loc.50 

Capital  -  Tel: 4382-3358
alejandrofulop@hotmail.com

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4581- 8895
15-5026-4512 

p l a y t r o n i c   
s . r . l .

Experiencia en
entretenimientos

V aleria De Pataky
Lic. en Psicología (UBA)

Jóvenes y adultos
Consultorio 4787-1793

155-046-5214

                

Para suscripciones y publicidades 
infórmese en  

Cierre de nuestra 
próxima edición: 
10 de noviembre

(fecha tope de la Redacción 
para recibir material y/o datos 
a publicar)

Marko Vombergar
fotografía profesional

4650-9040
155-502-7292

marko@foto.com.ar
www.foto.com.ar

E S E M É N Y N A P T Á R
NOVEMBER

CALENDARIO DE NOVIEMBRE
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones en la pág. 8

* * * * *
November 2, szerda, 17 óra: HALOTTAKNAPI SZENTMISE 
ÉS TEADÉLUTÁN. Mise az elhunyt tagok tiszteletére a 
Mindszentynumban
November 13, vasárnap, 12.30 óra: A VALENTÍN ALSINA-
I DALKÖR 70. ÉVFORDULÓJÁNAK MEGÜNNEPLÉSE, 
REGÖSÖKKEL. Av. Gral Viamonte 2635, Valentín Alsina. Tel.: 4244-
1674. Díszebéd, Sans Souci zenekar és tánc. A magyar Regös és 
a Temperleyi tánccsoport föllépése.
November 13, vasárnap, 17 óra: SZLOVÁK-MAGYAR KONCERT 
KÓRUSSAL ÉS ZENEKARRAL. Az Universidad del Sur José 
Ramírez Urtazún kórusa. Karnagy Carmelo Fioriti. Közösen a 
Coral Hungariaval, Leidemann Sylvia vezetésével. Sociedad Don 
Bosco, Bernabé Márquez 3000, Lomas de San Isidro
November 18, péntek, 18 óra: SZENT ERZSÉBET MISE A SAN 
ILDEFONSO TEMPLOMBAN (ATC TV 7-es csatorna filmezi). 
Guise 1941 (Güemes és Charcas között), Capital. Az ünnepélyes 
alkalomra kérik az egész magyar kolónia jelenlétét: Regösök 
népviseletben, cserkészek zászlókkal, Coral Hungaria
November 19, szombat, 16 óra: ELŐADÁS SPANYOL 
NYELVEN. Dr. Jorge R. Puricelli előadása. Szent László Iskola  
Címe: „Eutanasia ¿sí o no? K.A. Quinlantól T. Schiavoig”. Rendezi 
a Magyar Irodalmi és Kultúrtársaság. Utána teadélután
November 19, szombat, 17 óra: ZRÍNYI KÖR ÉVZÁRÓ 
ÜNNEPE. Hungária nagyterem. A ZIK összes csoportja. A Dió-
csoport egy egyfelvonásos színdarabot ad elő: Karinthy Frigyes: 
„Adjátok vissza az iskolapénzt!” Minden érdeklődőt szeretettel 
várnunk! Belépő díjmentes
November 20, vasárnap, 12 óra: ZARÁNDOKLÁS LUJÁNBA 
– MAGYAROK NAGYASSZONYA KÁPOLNA BESZENTELÉSE A 
BAZILIKA ALTEMPLOMÁBAN. Szentmise, oltárkép elhelyezése. 
Utána közös ebéd. Mindszentynum szervezése Tel. 4864-7570
November 27, vasárnap, 11 óra: SZENT ERZSÉBET ÜNNEPI 
MISE A MINDSZENTYUMBAN. Utána ünnepi ebéd. Jelentkezés 
Paál Magdinál (4864-7570)
December 2, péntek, 20 óra: CORAL HUNGARIA KONCERT AZ 
ERDÉLYI ÁRVÍZKÁROSULTAK JAVÁRA.  Evangélikus Egyház

Miércoles, 2 de noviembre, 17 hs.: MISA DE LOS FIELES 
DIFUNTOS Y TÉ COMUNITARIO en Mindszentynum 
Domingo, 13 de noviembre, 12.30 hs.: FIESTA DEL 70º 
ANIVERSARIO DEL CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. 
Av. Gral Viamonte 2635, V. Alsina. Almuerzo comunitario. Ameniza 
Orquesta Sans Souci. Se presenta el Conjunto Folklórico REGÖS 
y el Grupo de baile de Juventud del Sud, Temperley
Domingo, 13 de noviembre, 17 hs.: Sociedad Don Bosco, 
San Isidro (Bernabé Márquez 3000, Lomas de San Isidro): 
CONCIERTO CORAL E INSTRUMENTAL DE MÚSICA SACRA 
ESLOVACA Y HÚNGARA. Coro de la Universidad nacional 
del Sur “José Ramírez Urtazún”, director Carmelo Fioriti. Coral 
Hungaria, directora Sylvia Leidemann
Viernes, 18 de noviembre, 18 hs.: MISA DE SANTA ISABEL 
DE HUNGRÍA Y SU GRABACIÓN PARA LA TV. Parroquia San 
Ildefonso (Guise 1939 – Capital) Rogamos participación de 
scouts, grupos folklóricos Regös y colegios, con atuendos típicos 
y banderas, para hacer más festivo el acontecimiento frente a 
millones de televidentes
Sábado, 19 de noviembre, 16 hs.: CONFERENCIA EN IDIOMA 
CASTELLANO. “Eutanasia ¿sí o no? De K.A. Quinlan a T. 
Schiavo”. Dr. Jorge R. Puricelli. Colegio San Ladislao
Sábado, 19 de noviembre, 17 hs.: FIN DE CICLO – AÑO 2005 
– DEL CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI. EN IDIOMA HÚNGARO. Club 
Hungária. Actuarán todos los grupos. El grupo “Dió” presentará 
una obra de teatro. Entrada gratuita
Domingo, 20 de noviembre, 12 hs.: PEREGRINACIÓN A LUJÁN 
Y BENDICIÓN DEL NUEVO ALTAR DE LOS HÚNGAROS. Santa 
Misa, bendición del óleo María Patrona Hungariae. Luego, 
almuerzo comunitario. Informes: 4864-7570
Domingo, 27 de noviembre, 11 hs.: MISA DE SANTA ISABEL 
DE HUNGRÍA EN MINDSZENTYNUM. Luego, almuerzo. Aráoz 
1857. Tel. 4864-7570. Avisa a la Sra. Magdalena Paál 
Viernes, 2 de diciembre, 20 hs.: CONCIERTO A BENEFICIO DE 
TRANSILVANIA POR LAS INUNDACIONES. Iglesia Evangélica 
Luterana, Amenábar 1749, Capital 

BIBLIOTECA HÚNGARA
En el Club Hungária

(Pasaje Juncal 4250, 1° piso, Olivos. Tel.: 4799-8437)
Horario de atención al público:

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

¡Ayúdenos a encontrar más 
publicidad para la 

colectividad húngara! Gracias.
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