
L. Monteverde 3132
(1636) Olivos

Bs. Aires - Argentina

I f júsági rovattal

PERIÓDICO HÚNGARO DE LA  ARGENTINA
C O N  S E C C I Ó N  E N  C A S T E L L A N O

III. évf. 25. sz.
2 0 0 7 .  Á P R I L I S

 (LXXVIII. évf. 15.831. sz.)

Húsvétvasárnap, 
Krisztus feltámadása

(Evangélium Jn 20,1-9)

A hét első napján, kora reggel, amikor 
még sötét volt, Mária Magdolna kiment a 
sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmoz-
dították a sírtól. Erre elfutott Simon Pé-
terhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus 
szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az 
Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!” 
Péter és a másik tanítvány elindult, és a 
sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de 
a másik tanítvány gyorsabban futott, mint 
Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, 
és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem 
ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő 
is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, 
amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt 
együtt a leplekkel, hanem külön feküdt 
összehajtva egy helyen. Akkor bement a 
másik tanítvány is, aki először ért a sír-
hoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis 
még nem értették meg, hogy Jézusnak fel 
kellett támadnia a halálból.

A Feltámadás azt is jelenti, hogy 
a jó, a tisztesség, az élni akarás soha 
nem tiporható el, bármerről is fújjon 
éppen a szél. 

„Isten gondol öröktől fogva téged
elméjében léted mint szikla áll.
Mi ehhez mérve habfodornyi élted
és mit változtat rajta a halál?” 

(Weöres Sándor)
A feltámadás öröme segítsen Mind-

annyiotokat az élet nehéz feladatai-
val megbirkózni. Legyen közelünk-
ben mindig egy angyal, aki leszáll a 
mennyből és elhengeríti az életünket, 
kibontakozásunkat akadályozó követ!

Boldog húsvétot!”                      (bb)

Amióta közösségben él az ember 
– politikai lény, hiszen a görög polisz 
városállam szóból származik a politika 
kifejezés. A politika a kormányzati cse-
lekvés területe, a hatalom megszerzése 
és megtartása, az intézmény-alakítás, 
a hatalmi szervezetrendszer, államrend 
működtetése. Minden ember ilyenfor-
mán politikus, de minden ember erkölcsi 
lény is, mi több: vallásos is, hiszen a 
kezdetektől ez az emberség ismérve 
(temetők, vallási kultuszok). 

A politikának és erkölcsnek kap-
csolata változott az évezredek során, 
változott a világvallások szerint, de még 
a kereszténységen belül is. A Hittani 
Kongregáció dokumentuma szerint 
„nem az egyház feladata a politikai 
megoldások előterjesztése - még kevésbé 
egyetlen megoldást javasolni egyedüli 
elfogadhatóként -, olyan világi kérdé-
sekben, amelyeket Isten minden egyes 
ember szabad és felelős döntésére bízott. 
Azonban az egyház joga és kötelessége 
erkölcsi megfontolásokat nyújtani a 
felmerülő kérdésekről, amikor hitbeli 
és erkölcsi törvények megkövetelik ezt. A 
demokráciát a megkérdőjelezhetetlen és 
igaz erkölcsi elvekre kell alapozni, mert 
természetük és szerepük alapján ezek a 
tartópillérei a társadalmi életnek. 

A politikai gondolkodásnak a történe-
lem folyamán két egymással ellentétes 
emblematikus alakja volt: Platón 
(+Kr.e. 347), valamint Niccolò Machiavel-
li (+Kr.u. 1527), akikre visszavezethető 
a keresztény, ill. a vele ellentétes társa-
dalomtudomány.

Platón Az Állam c. művében a helyesen 
megszervezett városállamot a három 
részből álló emberi lélek analógiájára 
építi fel. A lélek vágyakozó, indulatos 
és racionális részének az államban a 
kézművesek, az őrök és a filozófusok 
osztálya felel meg. Erényük a mértékle-
tesség, a bátorság, ill. a bölcsesség. „A 
filozófusoknak kell kormányozni, mert 
csak ők ismerik az igazságot.” Az újpla-
tonizmus, ennek nyomán a kereszténység 
a legfőbb igazságot Jézus Krisztusnak és 
az ő tanításának tartotta. Évszázadok fo-
lyamán erre épült az egyház társadalmi 
tanítása, amelynek pozitív végkicsengését 
XI. Pius pápa fogalmazta meg: „A poli-
tika a szeretet legszélesebb mezeje lehet.” 
Platónnak a gyakorlatban igen keserű 
volt a tapasztalata: a siracusai eszményi 
állam kísérlete csődöt mondott. Ekkor 
állapította meg, hogy az átlagpolitika 
vaksága azon alapszik, hogy képviselői 
a hatalomért harcolnak „mintha az va-
lami nagyon jó lenne”. Szerinte az igaz 
politikusnak olyan embernek kell lennie, 
aki ezt a látszatra és a külsőségekhez 
való törekvést már felismerte. Olyannak, 
aki a politikát szolgálatnak fogja fel, és 
mintegy teherként vállalja magára. Mert 
ha nem, akkor ő akar valami lenni és 
mindig a közvélemény rabszolgája lesz. 
Hízelegnie (elvtelenül kampányolnia) 
kell, hogy továbbra is érvényesülhessen. 
Kénytelen alkalmazkodni. Az emberek 
szája íze szerint kell beszélnie, igazodnia 
kell a változó eszmeáramlatokhoz, és így 
hitelét veszíti. Amit ma ugyanis dicsért, 
azt holnap már el kell ítélnie. Ezek után 
már nem is szereti igazán az embereket, 
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Politika és erkölcs
hanem csak saját magát, de ugyanakkor 
feladja önmagát is, az éppen uralkodó 
vélemény, a megélhetés és hatalom 
kedvéért.

Niccolò Machiavelli a politikát az 
államhatalom megszerzését, kiépítését és 
biztosítását célzó mesterkedések és csel-
szövések együttesének tekintette. „Szük-
séges, hogy a fejedelem hatalmának meg-
óvása érdekében megtanuljon rossznak 
lenni, és ezt a szükségnek megfelelően 
gyakorolja. (…) Nagy szenteskedőnek 
és színlelőnek kell lennie.” Ezzel felol-
dotta a politikát a kereszténység által 
formált klasszikus természetjog általános 
erkölcsi megkötései alól, hiszen a cél 
szentesítette nála az eszközt. Így a sajátos 
politikai okosságot és ügyességet már 
nem a hagyományosan érvényben lévő 
erkölcsi normák szerint kell mérni, ha-
nem azt a képességét kell vizsgálni, hogy 
mennyire hatékony a politikai eszköz a 
hatalom elérésében, kiterjesztésében és 
megtartásában. Könnyű belátni, hogy ez 
a fajta gondolkodás diktatúrába torkoll-
hat. A demokráciának is van diktatórikus 
formája, pl. amikor egy-egy képviselőt 
pénzbüntetéssel sújtanak, ha a lelkiis-
merete és nem a frakció elvárásai szerint 
szavaz. Így érthetjük meg Max Weber 
sommás megállapítását a politikáról: 
„az ember kompromittálta magát ördögi 
hatalmakkal.”

Legyünk hűségesek az igazsághoz! Az 
egyházat is megkísértette ez a fajta gon-
dolkodás, amikor a politikai teológiával a 
fennálló állami szervezet igazolását vagy 
megváltoztatását tekintette feladatának. 
Az előbbire a bizánci udvari-teológia 
a jó példa, ahol egy Isten, egy császár, 
egy pátriárka biztosította az uralmat. A 
hatalom erőszakos megváltozatását az 
ún. felszabadítás teológiája ideologizálta 
meg. Korunkban ezt Dél-Amerikában 
fogalmazták meg, ahol az evangélium 
tanítására rávetítették a marxista fogal-
mi rendszert. Az elnyomott tömegek 
felszabadítása érdekében a fegyveres 
harcra is volt példa (pl. Camilo Torres 
gerilla-pap).

A katolikus egyháznak Mórus Szent 
Tamás a példaképe, a polit ikusok 
védőszentje, akinek vértanúhalála „a 
sérthetetlen lelkiismeret méltóságának 
a kifejeződése” (II. János Pál). Szent 
Tamás elutasított minden kompromisz-
szumot, ami a lelki elnyomás különböző 
formáiban nyilvánult meg. A hűség és 
a törvényes intézmények megtagadása 
nélkül életével és halálával bizonyságot 
tett arról, hogy az ember sem a politiká-
ban, sem az erkölcsi életben nem tudja 
magát függetleníteni Istentől.

Hogyan lehetne összegezni a katolikus 
felfogást a politikáról és erkölcsről?

A politika a közjó okos szolgálata. A 
kormányzók és kormányzottak közötti 
igazmondás, a nyilvános adminisztráció 
áttekinthetősége, a közügyek szolgálatá-
ban a pártatlanság, a politikai ellenfelek 
jogainak tiszteletben tartása, a vádlottak 
jogainak védelme, a kollektív vádak és 
elítélések ellen, a közpénzek becsületes 
és helyes kezelése, a vagyonszerzés tiltott 
vagy méltánytalan eszközeinek, a hata-
lom mindenáron való megtartásának és 

Vasi Álmos:
Harmadik évfolyam

(2007. március)

Megszoktad már végre,
Nagy betű, vagy kicsi.
Rájöttél, újságot
Nem a betű teszi.
Már ritkán kritizálsz,
Látod az eredményt.
Kár lett volna korán
Feladni a reményt.
Ez már a harmadik.
Így tovább, szerkesztők!
Ne álljunk meg százig.
Legyetek honmentők.
Te, nyájas olvasó, 
Újítsad meg gyorsan
Előfizetésedet.
Légy első a sorban.
Élvezd az újságot,
Egyből csinálj kettőt.
Ne add kölcsön. Szerezz
Új előfizetőt.

És harmadnapon feltámadott halottaiból...

M. S. Mester Passióképe az esztergomi 
Keresztény Múzeumban

(M. S. Mester munkái Közép-Európában 
abszolút az élen álltak. A táblaképei 500 éves 
képzőművészeti rejtélyt jelentenek még a mai 
napig)

(Beküldte Nt. Tóth Kristóf)

Íme Béla atya üzenete Budapestről:
„Legnagyobb ünnepünk, a húsvét 

azt jelenti: 
A szeretet erősebb a halálnál! 

Hinni a keresztben és a feltámadás-
ban annyi, mint hinni a Szeretetben, 
abban a szeretetben, amit Istentől és 
egymástól kapunk, amelyet Istennek 
és egymásnak adunk, és amely majd 
megőrzi életünket az Örökkévalóság-
ban! 



2.  OLDAL                                         ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP                                       2007. Április

Az Olvasó írja...
Az AMH postarovata az olvasók fóruma. Az abban foglaltak teljes egészében az író véleményét tükrözik. A szerkesztőség 
ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy a beérkezett leveleket szerkesztve közölje.

POLITIKA ÉS ERKÖLCS.... folyt. az 1. oldalról

növelésének elvetése. Olyan elvek, ame-
lyeknek első gyökere és egyedülálló volta 
a személy transzcendens értékében és 
az állam működésének objektív erkölcsi 
követelményeiben található. Valahány-
szor ezeket nem tartják tiszteletben, 
meginog a politikai együttélés alapja, 
és fokozatosan az egész társadalmi élet 
válságba kerül és felbomlik.

Miután sok országban megbuktak 
azok az ideológiák, amelyek a politikát 
a világ totalitárius felfogásához kötötték 
(közöttük első a marxizmus), ma nem 
kisebb veszedelem fenyeget azért, hogy 
megtagadják az emberi személy alapvető 
jogait, és a politikában elutasítják a 
vallási kérdést, amely minden ember 
szívében lakik. Ez a demokrácia és az 
etikai relativizmus szövetségének a ve-
szedelme, amely a polgári együttéléstől 
elvesz minden erkölcsi fogódzópontot, s 
még mélyebben megfosztja az igazság 
elismerésétől. Ugyanis, ha nincs végső 
igazság, amely irányítja és vezeti a poli-
tikai cselekvést, nagyon könnyű hatalmi 
célok eszközévé tenni az eszméket és 
meggyőződéseket. Miként a történelem 
mutatja, egy értékek nélküli demokrá-
cia könnyen átfordul nyílt vagy rejtett 
totalitarizmussá. Így az erkölcs, amely 
az igazságra alapul és az igazságban 
kitárul az igazi szabadság előtt. Az er-
kölcs a személyes, családi, társadalmi 
és politikai élet minden területén eredeti, 
pótolhatatlan és igen nagy értékű szolgá-
latot tesz, nemcsak az egyes személynek, 
hogy gyarapodjék a jóban, hanem a tár-
sadalomnak is igaz fejlődése érdekében. 
Minden intézmény kimondatlanul is az 
emberről és céljáról alkotott elképzelést 
követ, amelyből származtatja ítéletének 
kritériumait, saját értékrendjét és visel-
kedési formáit. A társadalmaknak nagy 
része az intézményeket az embernek a 
dolgokkal szembeni elsőségére alapoz-
za. Csupán az istenileg kinyilatkoztatott 
vallás ismerte fel világosan Istenben, a 
Teremtőben és Megváltóban az ember 

eredetét és rendeltetését. Az egyház arra 
hívja a közhatalmat, hogy ítéleteit és dön-
téseit az Isten és ember ezen igazságának 
inspirációjához igazítsa. Azok a társadal-
mak, amelyek nem veszik figyelembe ezt 
az inspirációt, vagy az Istennel szembeni 
függetlenségük nevében elutasítják azt, 
arra kényszerülnek, hogy hivatkozási 
alapjukat és céljukat önmagukban ke-
ressék, vagy ideológiáktól kölcsönözzék. 
Nem tűrvén a jó és a rossz objektív 
kritériumának állítását, a történelem 
tanúsága szerint bevallva vagy alatto-
mosan az ember és sorsa fölött totalitá-
rius hatalmat gyakorolnak. Az egyház, 
amely küldetésénél és illetékességénél 
fogva semmilyen módon nem elegyedik 
a politikai közösséggel (de nem különül 
el a társadalomtól) az emberi személy 
transzcendentális jellegének egyszerre 
jele és biztosítéka. Küldetéséhez tartozik, 
hogy mindig és mindenütt legyen meg az 
a joga, hogy igazán szabadon hirdesse 
a hitet, előadhassa szociális tanítását. 
Akadálytalanul teljesíthesse hivatását az 
emberek között, és erkölcsi szempontból 
ítéletet mondhasson a politikai rendre 
vonatkozó dolgokról is, amennyiben 
megkövetelik az emberi személy alapvető 
jogai, vagy a lelkek üdvössége. Eközben 
használhassa mindazokat az eszközöket 
- de csakis azokat - amelyek a korhoz és 
a körülményekhez mérten összhangban 
vannak az evangéliummal és mindenki 
javával.

Amíg a klerikusoknak politikai pár-
tokban való aktív részvétel és közhiva-
talok vállalása tilos, kivételes esetekben 
a papoknak a püspök engedélyével, a 
püspöknek a Szentszék jóváhagyásával, 
addig a II. Vatikáni Zsinat a híveket 
aktív, elkötelezett és felelősségteljes 
szerepvállalásra biztatja a közéletben és 
a közhivatalokban.

(*) Kalocsa-Kecskeméti érsek. Beszéde 
elhangzott 2007. március 3-án, Kecskemé-
ten, a Nemzeti Fórum megyegyűlésén.

(Kiemelések tőlünk. Szerk.)

Meghalt Badiny Jós Ferenc
Gács (Felvidék) 1909. június 3 – 

Miskolc 2007. március 10
97 éves korában elhunyt Badiny Jós Fe-

renc, a magyar őstörténet-kutatás legen-
dás alakja, a sumér-magyar kapcsolatok 
kutatója. A Ludovika Akadémia elvégzése 
után repülőtiszt, a II. Világháborúban az 
1. nehézbombázó repülőszázad parancs-
noka. A háború után nyugatra menekült. 
Buenos Airesben az Universidad del 
Salvadoron a sumerológia kinevezett 
egyetemi tanára lett. Az Ősi Gyökér című 
kulturális szemlét 1972-ben alapította és 
évtizedeken át szerkesztője és kiadója 
volt. A lap 35 éves folyamatos megjele-
nésével segíti a magyar őstörténet eltitkolt 
területeinek kutatást, feltárását. A 90-es 
évek végén - második felesége elvesztése 
után - Magyarországra költözött, ahol 
idős kora ellenére aktívan bekapcsolódott 
a közéletbe. Az Ősi Gyökér szerkesztése 
Miskolcon folytatódott tovább. Könyvei 
nagy példányszámban fogytak az emigrá-
cióban, életművét sorozatba szerkesztve 
az elmúlt években kezdték ismét kiadni 
Magyarországon.  (VET Sajtószolgálat 
hírei nyomán)
(Jós Ferenc művei a HKK-ból kikölcsö-
nözhetők. Szerk.)

A bíróság végzése Képíró 
Sándor volt csendőrszázados

ügyében 
A „nácivadász” központ 
újabb kudarca – ítélet 

nincs is
A Fővárosi Bíróság (FB) végrehajtha-

tatlannak nyilvánította a Horthy-rendszer 
különbírósága (VKF) által a jelenleg 
Budapesten élő, 93 éves Képíró Sándorra 
60 évvel ezelőtt hűtlenség címén kisza-
bott, majd megsemmisített tízévi szabad-
ságvesztést. A büntetés letöltését a náciva-
dász akció részeként a Simon Wiesenthal 
Központ jeruzsálemi irodájának vezetője, 
Efraim Zuroff kezdeményezte „Utolsó 
Esély akció” elnevezéssel.

Tizenkét tiszttársával együtt 1944-ben 
Képíró Sándort vonta felelősségre a VKF. 
Az ítélet szerint a vádlottak – honvéd- és 
csendőrtisztek –, az egyébként jogszerű 
délvidéki razzia idején, partizánok után 
kutatva 1942 januárjában jogsértéseket 
követtek el: megingatták a fegyveres 
erőkbe vetett bizalmat. A Fővárosi Bíró-
ság sajtóirodájának közlése szerint az 
FB történész szakértőt hallgatott meg, 
levéltári iratokat szerzett be és február 
végén végzésében megállapította, hogy 
a hajdani ítélet végrehajthatatlan. A VKF 
döntését ugyanis még 1944-ben perújítás-
sal felülvizsgálták, a büntetést törölték. 
Képíró visszakapta tiszti rangját.

A Fővárosi Főügyészség részéről 
nem fellebbeznek az ügyben. Zétényi 
Zsolt, Képíró védőügyvédje fellebbezést 
jelentett be az FB végzése ellen, mert 
szerinte nem arról van szó, hogy az ítélet 
végrehajthatatlan, hanem arról, hogy 
ítélet nincs is: a volt csendőrszázados 
1944 májusa óta nem áll büntetőítélet 
hatálya alatt. A VKF döntését az említett 
időpontban megsemmisítették. 

(Magyar Nemzet, 
Kulcsár Anna írása nyomán HKZS)

Tisztelt Haynalné Kesserű Zsuzsánna!
Közeledik Március 15-e, az 1848-as forra-

dalom emléknapja, amelyet itten nálunk is 
rendszeresen megünneplünk a magunk módján, 
alkalmi kultúrműsorokkal. Az idén a zágrábi 
ünnepség meghívóján szószerint ez áll: Hazám, 
szülőföldem-című kultúrműsor. Ezzel kapcso-
latban kérdem önmagamat: Haza? Szülőföld? 
Gyökerek?

Az AMH olvasói mit gondolnak, rendjén van-
e ezt így írni, amikor a horvátországi magyarság 
99%-a se nem született Magyarországon, se 
nem élt soha Magyarországon, mint ahogy azt 
gondolom az argentínai magyarok többsége sem. 
Magyar vagyok, mert magyarok voltak őseim, 
magyarnak érzem magamat, magyarul beszélek, 
és nem akarom magyarságomat feladni, sőt utó-
daimra is próbálom átvinni. De mégis, rendben 
van-e esetemben Horvátországgal szemben azt 
mondani, hogy Magyarország a hazám, meg a 
szülőföldem, habár egyik sem igaz! Nem lenne 
talán jobb, ha azt mondanánk, hogy: Magyaror-
szág őseink földje, gyökereink földje! 

Csak felvetettem gondolatomat, de érdekelne, 
hogy a távoli Argentínában magyarjaink utódai 
erről mit gondolnak? Tisztelettel

Torma László, Zágráb, Horvátország
*

Kedves Zsuzsó!
Elolvastam húgod Némethy Judit könyvének 

spanyolnyelvű separata-ját és igen értékesnek 
tartom. Nagyon jó összegezése Judit könyve 
egyik időszerű fejezetének, amivel az 1956-os 
forradalom visszhangjait ecseteli az argentínai 
magyarok közt, tevékenységüket és írásaikat 
tisztán és rendben bemutatja. Jó volna, ha az itte-
ni magyarok is tudnák, hogy a külföldi magyarok 
hogyan reagáltak akkoriban a forradalomra - de 
sajnos itt édes-keveset tudnak arról, hogy tulaj-
donképpen mi történik a külföldi magyarokkal. 
Nagy nehezen tudnak valamit a Kárpát-medence 
magyarjairól, de messzibb az már sajnos egy 
ismeretlen fogalom a részükre!

Újból gratulálok az AMH-hoz, mindig nagyon 

várom, és kedvvel olvasom! 
Szeretettel,

Theész (Margit) Kuki, Budapest
*

Kedves Zsuzsó!
Azóta, hogy állandó brazíliai tudósítójuk, 

Piller Éva asszony az Argentínai Magyar Hír-
lapban beszámolt népzenei együttesünk São 
Paulo-i magyar közösségénél tett látogatá-
sunkról, folyamatosan figyelemmel kísérjük az 
Önök tevékenységét is. Azt látjuk, hogy Önök 
vezetőkként önzetlenül hallatlan erőfeszítéseket 
tesznek a felnövekvő ifjú nemzedék összetartá-
sáért, magyar identitásának megőrzéséért. Öröm 
számunkra, hogy ennek a munkának a legfőbb 
eszközét a magyar népzenei és néptánc hagyo-
mányok megismertetésében látják. 

A magyar identitás és a magyar hagyomá-
nyok őrzése és továbbadása az Önökétől eltérő 
indítékokból, de Magyarországon is egyre hang-
súlyosabb feladat lesz. Mi felismertük ennek 
fontosságát, örömünket leljük ebben a munká-
ban, és azt szeretnénk, ha ifjúsági együttesünk 
személyes példáját felmutatva más közösségek 
és egyének miénkhez hasonló törekvéseit se-
gíthetnénk. 

Eddigi ismeretségünk alapján azt reméljük, 
az Önök közösségében jó helyre kerül a Rezeda 
együttes CD-je. Kívánjuk, közösségükből leljék 
minél többen örömüket a számunkra oly kedves 
népdalokban. Mi a munkánkat belső indítékból 
és meggyőződésből végezzük. A CD fogadta-
tásának visszajelzéséből az igazi örömet az 
jelenti számunkra, hogy úgy ítélik, munkájukhoz 
használható küldeménnyel ajándékoztuk meg 
Önöket. Tisztelettel: 

Kozma László a Rezeda Népzenei 
Együttes művészeti vezetője, Dunaszeg

(l. kép és hír a MIT HALLOTT-ban, 6.o.)
*

Kedves Zsuzsánna!
Engedje meg, hogy ismeretlenül is felhívjam 

figyelmét lapunkra, a www.somma.hu című 
internetes napilapra. Azért teszem ezt, mert egy 

korábban készült Czanyó Adorján-interjút most 
van módunk közölni. Eközben bukkantunk rá az 
Ön által szerkesztett lapra, amely nagyon szép és 
olvasmányos. Fontos munkájához gratulálunk. 

Kérem, ha módjában áll, hívja föl az Argen-
tínában élő somogyi származásúak figyelmét 
lapunkra, hátha érdekel közülük valakit, miféle 
dolgok történnek errefelé. Szívesen vesszük 
visszaemlékezéseiket is, ha ilyesmi akad va-
lakinek. 

Jó egészséget kívánok kollégáim nevében is 
Önnek és kedves Mindnyájuknak:

Varga István főszerkesztő (Kaposvár)
*

Kedves Kesserű Zsuzsánna!
Gebauer Szabolcs vagyok, a Duna Televízió 

újságírója, a határon túli magyar nyelvű lapok 
kapcsolattartója.

A dél-amerikai magyarsággal a Duna Televí-
zió eddig nem tartott kapcsolatot, mert adásait 
sajnos nem tudják nézni még a kontinensen. 
Azonban a televízió közeli tervei között szerepel 
a dél-amerikai sugárzás beindítása. Engedelmé-
vel felvenném az Argentínai Magyar Hírlapot 
címlistámba, és a továbbiakban tájékoztatnám 
Önöket a televízió és a magyarországi média 
híreiről. Televíziónk műsorát az interneten 
követni tudják a www.dunatv.hu oldalon talál-
ható Duna Televízió és a Duna II. Autonómia 
emblémáival ellátott ÉLŐ gombra kattintva.

Naponta szemlézzük a határon túli magyar 
lapok oldalait, s rendszeresen nézem az Önök 
újságját is. Számomra azért is érdekes és fontos 
a dél-amerikai és különösen az argentin ma-
gyarság, mert rokonaim éltek Buenos Airesben. 
Mára csak egy argentin nagynéném él ott, akivel 
spanyolul levelezem. Szívélyes üdvözlettel:

Gebauer Szabolcs, Budapest
*

Kedves Szerkesztőség!
Nagyon megbecsülöm és köszönöm, hogy 

a Hírlap legutóbbi (január-februári) szá-
mával együtt nyugtát is kaptam a megújított 
előfizetésemről. Így legalább tudni fogom, hogy 
mikor kell majd megint valamilyen módot talál-
nom a folytatáshoz.

Bevallom, hogy eredetileg csak elvből fi-
zettem elő, hogy hozzájáruljak ahhoz, hogy 
legalább egy magyarnyelvű újság fennmaradjon 
Dél-Amerikában. Bizony nem is mindig olvas-
tam végig, részben a nyugdíjas nagymamák ha-
tározottan nem időmilliomos életformája miatt, 
másrészt nem ismerve az argentínai magyar 
kolóniát, sok hír nem érintett közelebbről. De 
egyre többször belenézek, egyre több érdekes 
magyarországi hírt és azok részletezését és 
kiértékelését olvasom benne, s egyre szebb, 
változatosabb, nívósabb az újság. Gratulálok!

További sok sikert kívánok áldásos szerkesz-
tőségi munkátokhoz! Szívélyes üdvözlettel

Geöcze Zoltánné, Ráth Veronika, São Paulo
*

Kedves Zsuzsókám! 
Ahogy megkaptam a Hírlapot, aznap ki is 

olvastam, nem tudtam letenni, a lap egyre jobb! 
Érdekes, színes, olvasmányos, és igenis a rövid 
szerkesztői megjegyzésekből is már tudni lehet 
a szerkesztő véleményét (számomra ez külön 
élmény, ahogy pár szóval helyre teszed a dol-
gokat). Külön köszönet, hogy betetted Piller Éva 
Drezdáról szóló írását. A tutajosok élménybe-
számolója is érdekfeszítő. Már nagyon várom a 
következőt, nagyon élvezem olvasni.

A jó Isten áldását kérem odaadó munkádra, 
nagyon tudom értékelni erőfeszítésedet, de meg 
is van az eredménye! Szeretettel, 

Rábai Kati
*

Tisztelt Argentínai Magyar Hírlap Szerkesztősége!
Nagy örömömre szolgált, hogy jó néhány 

hónapja felfedeztem az interneten az Önök 
havilapját. Hihetetlen és követésre méltó az az 
energia, amelyről több ezer kilométerre az anya-
országtól tanúbizonyságot tesznek, a lapban is 
tapasztalt módon. Az is nagy erőt adott, hogy 
Önök ilyen hatalmas távolság ellenére is haza-
fiasságukról és magyarságukról tettek, tesznek 
tanúbizonyságot.

Sajnos idehaza a hazafiasság kihaló félben 
van az emberekből, vagy félelem váltja fel. 
Félelem, ugyanaz a félelem, amely benne ült a 
Magyarban a Rákosi diktatúra alatt is. Ma itthon 
a magyarságot büntetik. Példa erre az október 
23-án igazságtalanul bebörtönzöttek és brutális 
módon megkínzottak tábora is.

Ma Magyarországon ismét, alattomosan és 
lassan, beköszöntött a sötét diktatúra időszaka, 
olyan csupán haszonszerzés és beteges hatalom-
gyakorlást alkalmazó emberek által, akik ma 
jelenleg a koalíciós többség. A részletekkel nem 
rabolnám drága idejüket, hiszen lapjukat olvas-
va, naprakész tájékozottságuk Magyarország 
tekintetében hiánytalannak tűnik.

Lassan két éve érlelődik bennem egy kérdés, 
ami jelen napjainkban teljesen aktuálissá vált: 
ha a magyart burkolt és aljas módon irtják, 
ellehetetlenítik, anyagilag megnyúzzák, meg-
félemlítik (bár ez már nem újkeletű dolog, 
sajnos), megfosztják a szabad élet, tanulás és 
véleménynyilvánítás lehetőségétől, el kell me-
nekülnie, szívet tépő fájdalommal a lelkében 
bár, de mennie kell. Mennie kell valahová, mert 
a saját hazájában nem élhet magyarként tovább. 
De hová menjen? Hová mehetne? A magyar nem 
tud integrálódni, mert magyar (ezt Önök tudják 
és érzik biztosan), nem tud másképp élni csak 
magyarul...

Én is ezt érzem magamban, fáj nagyon ami 
történik a hazámban! Maradok tisztelettel, 

Krivánszki Lajos, Magyarország
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néhány hangulatos utca, amire nagyon 
vigyáznak, bár alig laknak benne. 

És persze járnak a kirándulóhajók a 
Szajnán,  és még megvan a híres Moulin 
Rouge is, noha a valamikor nevezetes 
Place Pigalle már erősen megfakult, és 
egy külvárosi utcában már hiába kerestem 
azt a mulatót, ahol valamikor az akkor 
még csak kezdő Edith Piafot hallottam 
énekelni. Nem bontották le a gyönyörű 
Sacré-Coeurt...

Oly sok szép dolog van még Párizsban, 
amiről könyvet is lehetne írni... Mégsem 
lehet szó nélkül hagyni az Invalidusok 
fantasztikus hadimúzeumát, ahol elkerül-
hetetlenül - némi viszolygással - meg 
kellett hajtanom a fejemet, mert Napóleon 

koporsója csak felülről nézhető. Az óriási 
vörös porfír-márványt az akkor Oroszor-
szág legészakibb tartományából, Karéliá-
ból importálták, mert a ritka kő már akkor 
is csak ott volt kibányászható.

A híres clochard-ok ma sem tűntek el 
egészen. Egy ládából kinyúló láb tulajdo-
nosa, aki éppen morzsákat szórt a galam-
boknak nagyon rám ripakodott, amikor 
szemből próbáltam lefényképezni. Majd 
legközelebb… 

nemcsak a Notre-Dame-ot kell illően 
megcsodálni, hanem a már kívülről is 
áhítatot keltő Saint-Gervais  szinte „vegy-
tiszta” késő gótikáját. Mégis számomra 
a legmegragadóbb volt a Saint Eustache, 
amire kívülről is nagyszerű a rálátás, és 
belülről - szerintem - nincs hozzá fogható. 
Alig valamivel kisebb a főhajója, mint a 
Notre-Dame-é és a XVI. századi építése 
óta szinte semmit nem változott.

Nemigen hatott meg a technikailag 
nagyszerű, de esztétikailag kevéssé 
meggyőző Centre Pompidou külső 
csőrendszere. 

Tavasz van és a Trocadéro mellett a 
fi atalok már a zöldben élvezik az első 
napsugarakat.  

A Cité közepe mindig zsúfolt, de alig 
100 méterre Nagy Károly híres szobrá-
tól még van középkori maradványként 

Kurucz László:

            Párizsi kaleidoszkóp

Párizsba az EUROSTAR-ral érkeztem, 
ami Londonból alig 2½ óra alatt suhant 
át a La Manche csatorna alatt. A Gare du 
Nord-on már táblával várt a sokak által 
ismert Szekeres Zsuzsi, Szabó Zoltán 
író özvegye. Szép lakásának a város 
közepén csupán egy hibája van: minden 
elképzelhető és elképzelhetetlen sarok 
férjének nagyszerű könyvtárával van 
telítve. Azért kevés cuccomnak mégis 
szorítottunk helyet a faliszekrényben, 
viszont a szoba és az ágy nagyon ké-
nyelmes volt - mint ahogy azt már Ady is 
megénekelte... Jóformán csak a reggelinél 
találkoztunk: Zsuzsi dolgozó hölgy, Pá-
rizsban nem lehet „szociális alapból” élni, 
de még a nyugdíjból sem.

Mivel a 40-es évek végén hosszú időt 
töltöttem a világ - akkori - fővárosában, 
inkább csak nosztalgikus emlékeimet ele-
venítettem fel. A rue Lacrois-i hotel akkor 
is csak 1 csillagot tűzhetett ki a bejáratára, 
amire nem éppen büszkélkedhetett sem 
akkor, sem most. Viszont akkoriban csupa 
közép-európai menekült lakta, ma pedig 
jóformán csak arabok, ami némi változást 
jelent…

A Boulevard Strasbourg akkoriban 
elegáns főútvonalnak számított, ahol nagy 
szerencsével jutottam lakáshoz. Ma már 
az egész gyönyörű úton csak négerek 
laknak, nincs is más üzlet, mint néger 
fodrászat. Meg kell hagyni: mesés költe-
ményeket tudnak varázsolni a fejekre a 
fekete gyapjúból, de azért fellélegeztem, 
amikor pár utcával feljebb már „fehér” 
környezetbe jutottam.

Az Eiffel-toronyhoz elzarándokoltam, 
már csak azért is, 
mert valójában ke-
vesen vannak, akik 
felfogják a torony 
esztétikai szépsé-
gét és elképesztő 
technikai tökéle-
tességét. A 118 
éves kolosszuson 
csak csodálni lehet 
Eiffel zsenialitását, 
és az alig életnagy-
ságú mellszobra 

az egyik lábnál elég méltatlan hálája az 
utókornak. Legalább másfél órát kell 
sorban állni, amihez nem sok kedvem 
volt. Egy ott lézengő felügyelő-félének 
diszkréten a fülébe súgtam, hogy hadi-
rokkant vagyok (lám-lám! Az argentin 

„vívóság” szerzőnkre is ráragadt... 
Szerk.). Rám nézett, szó nélkül kézen 
fogott és a bejárathoz kísért. A monsieur 
hadirokkant - mondotta volt - félárú je-
gyet kap. Tíz perc múlva már a hihetetlen 
liftben voltam, aminek formája követi 
a vasszerkezet görbületét és 50 embert 
visz fel egyszerre. Lélegzetelállító arra 
gondolni, hogy mindezt több mint 100 
évvel ezelőtt készítették és azóta szinte 
megállás nélkül dolgozik. És vasak, 
vasak, vasak, amikről, csak akkor suhan 
el a tekintetünk, amikor a 360 fokos pa-
norámában gyönyörködhetünk. 

A Louvre udvarán elborzadva láttam az 
új bejáratot: a piramisformájú üvegkalit-
kát, viszont a szajnaparti bouquiniste-
eknél (könyvárusoknál), ahol annyi sok 
használt kottát vásároltam, semmi sem 
változott, csak legfeljebb most nagyobb 
a választék. 

A szinte 
m i n d e n 
s a r k o n 
l é t e z ő 
b i s t r ó k 
n é l k ü l , 
parányi 
a s z t a -
laikkal , 
e l  s e m 
l e h e t 
P á r i z s t 
képzelni 
- de azért 
Boszniá-
ban jobb 
k á v é t 
ittam...

(l. az AMH 2006. novemberi számát. Szerk.)
Bizonyára vannak még idős emberek, 

akik emlékeznek a Les Halles évszázados, 
nem éppen higiénikus piacaira. Ez persze 
mára már eltűnt, és egy nagyszerű építé-
szeti elgondolás alapján nyolc /!/ háztömb 

területén teljesen modern formában épült 
fel Párizs híres bevásárlási központja, 
ahol viszont még francia nyelvtudással is 
könnyen el lehet tévedni. Van ott minden, 

ami szemnek-szájnak és 
a női hiúságnak ingere. A 
forgalom persze elképesztő, 
főleg a híres sugárutakon, 
amiket még egy Hauss-
mann nevű úr kreált vagy 
150 évvel ezelőtt. Töret-
lenül állnak régi szépségük-
ben a nagynevű Printemps, 
Lafayette és más nagy áru-
házak.

Aki szereti a gótikus 
művészetet, ne hagyja ki 
a francia fővárost. Persze 

Az apró Szent Mihály sziget a Notre-
Dame apszisával

„Vasköltemény”

Saint Eustache

A vitatott Centre Pompidou

Ex Les Halles

Saint Gervais

Eiffel mellszobra

Bistro

Blvd. Haussmann

La Cité

A tavaszi első napsugarak...

Sétahajók

Itt nyugszik Napóleon

A cukorfehér Sacré-Coeur 
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Erzsébet 1207-ben született a Zemplén 
megyei Sárospatakon II. Endre király és 
merániai Gertrúd lányaként. Már négyéves 
korában eljegyezték a Thüringia-Hessen-i 
őrgróf 14 éves Hermann fiával, majd Thürin-
giába vitték. A 4 éves menyasszony, dúsgaz-
dag hozománnyal, ezüstbölcsőben utazott... 
Vőlegénye halála után annak öccsével, Lajos 
őrgróffal kelt egybe 14 éves korában. Lajos 
7 évvel volt idősebb nála. Mintaszerű, bol-
dog házaséletet éltek, kapcsolatuk mindig 
egymás őszinte szeretetén és elfogadásán 
alapult. Négy gyermekük született, közülük 
az egyik a későbbi IV. Béla magyar király. 

Erzsébet hírből megismerte Assziszi 
Szent Ferenc munkálkodását és miután 
maga is ösztönösen a szegények és elhagyot-
tak pártfogásával szeretett volna foglalkoz-
ni, beindult egy levelezés közöttük, egészen 
Szent Ferenc haláláig 1226-ban. Erzsébet 
lett az első Harmadrendű Ferences Rend-i 
apáca Németországban. Jólelkű adakozónak 
bizonyult, férje várában kórházat és menhe-
lyet építtetett, s ő maga is szívesen szolgált a 
betegeknek. Korán szembefordult az akkori 
kor szabatos léhasága és tartalmatlansága 
ellen. Aszkéta miszticizmusa, önsanyarga-
tása már régóta meghökkentette a körülötte 
élőket. A középkor társadalma ezt nem ér-
tette, pláne nem tudta összeegyeztetni egy 
előkelő származású és ráadásul dúsgazdag 
királylány viselkedésével, aki tökéletesen a 
ferences eszmény szerint élte életét.

Nagyon megrendítette őt férje korai és 
tragikus halála, de megnyugodott az Úr 
akaratában. Amikor azonban Erzsébet a 
wartburgi kastélyban meglátta, hogy az 
uralkodóház a legteljesebben szervezetlen, 
nem törődik a szociális problémákkal, a hi-
giéniával, és megdöbbentette a bántóan éles 
ellentét a gazdagok és a szegények között, 
megkezdődött a nézeteltérések sorozata 
családjával. Hamarosan el kellett költöznie 
a várból, mert a rokonok nem néztek rá jó 
szemmel. 

Nemet mondott II. Frigyes császár há-
zassági ajánlatára, mert egyedül Isten és 
embertársai szolgálatának akarta szentelni 
magát. Másokhoz jóságos, önmagához 
azonban rendkívül szigorú volt. 

Özvegysége alatt 28-ágyas kórházat 
építtetett a szegényeknek, amelyet élete 
végéig maga vezetett. A kórház mellé egy 
kis kápolna is került és ennek a helyén épült, 
1238-ban, a csodálatos marburgi Szent 
Erzsébet gótikus katedrális, amely Jeru-
zsálem, Róma és Santiago de Compostela 
után a kereszténység negyedik legfontosabb 
szentélye lett és az egyik leglátogatottabb 
zarándokhely.

Utolsó éveit tudatosan vállalt önkéntes ve-
zeklésben, szegénységben, lemondásban és 
önmegtagadásban élte le. Ócska kis kunyhót 
építtetett magának és olyan ételeket evett, 
amilyeneket a nincstelenek kényszerültek 
enni. Rongyos ruhában, sokszor mezítláb 
járt-kelt és koldult, főzött a szegényei javára, 
akik száma sokszor elérte a 900 személyt. 
Időt talált még szőni-fonni is, és ezzel a 
munkájával támogatta a kolostort, ahol 
leánya élt. 

Fiatalon, 24 éves korában befejezte 
életét. Kórháza kis kápolnájában temették 

B R A Z Í L I A I  H Í R A D Ó
 (Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól)

Árpád-házi Szent Erzsébet  (1207-1231)

Brazíliai tudósítónkat megihlette, amit az AMH január-februári számában olvasott a témáról a Santa 
Fe-i hírekben. Az Egyház kalendáriumában Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe ugyan november 
19-re esik, de az idén egy egész évet szánnak tiszteletére, lévén születésének 800. évfordulója. A 
cikket ezért már most közöljük. (Szerk.)

el. Mielőtt a koporsót lecsukták volna, II. 
Frigyes császár egy aranykoronát helyezett 
a holttest fejére. Halála után négy évvel 
szentté avatta őt IX. Gergely pápa. 1671-
ben, az egész katolikus világban, kötelező 
egyházi ünnepnap lett Szent Erzsébet ha-
lálának évfordulója.

Erzsébet legismertebb csodája a rózsává 
vált kenyerek a kötényében, de a legtöbb 
csodája betegek meggyógyulásával kapcso-
latos - 190 eset és 16 feltámadás. Utóbbiak 
közül az egyik történetesen egy fiatal ma-
gyar lány volt, aki Esztergomban halt meg, 
majd hívő szülei Marburgba szállították és 
ott, a 31 napos utazás után, a lány magához 
tért, feltámadt.

Árpád-házi Szent Erzsébetnek volt egy 
másodfokú unokahúga, Portugáliai Szent 
Izabella (1270-1336), akinek egész élete 
magyar nagynénje befolyása alatt állt és 
mindenben hozzá igyekezett hasonlítani. 
Izabella 1282-ben férjhez ment és portugál 
királyné lett. Templomokat építtetett, az 
elsőt Coimbrában, és azt nagynénjének 
szentelte. Kolostorokat, menhelyeket és 
kórházakat alapított. Betegeket gyógyított, 
megszervezte a szegények támogatását. 
Az elfogottak pártfogója lett. Alázatos volt 
és ő is vonzódott a Szent Ferenc Rend-i 
hivatáshoz, politikájához. Jótékony szívük 
egyforma volt, de a portugál királyné ki-
egyensúlyozottabb, érettebb és diploma-
tikusabb volt.

Brazíliában mintegy összefolyik a két 
szent személye. A brazil pékek (akik Santa 
Isabelt védőszentjüknek választották) és a 
kevésbé művelt brazilok nem tudják, hogy 
két Szent Erzsébet illetve két Santa Isabel 
volt. De a műveltebb emberek, papok igen. 
A templomokban ott ál néha a két Erzsébet 
szépen egymás mellett, ezzel a felírással: 
Santa Isabel Rainha de Portugal és Santa 
Isabel Rainha da Hungria.

Szent Erzsébet világító példát nyújtott a 
világnak, mire képesítheti a szeretet, a hit és 
az alázat a keresztény lelket. Földöntúli vi-
lágosság és rendíthetetlen hit töltötte el. Ár-
pád-házi Szent Erzsébetet egészen különle-
ges módon szerette az Isten. Ha körülnézünk 
a keresztény világban, jóformán mindenhol 
nyomára bukkanunk a szent tiszteletének. 
Alakja és csodái legtöbbször festményen 
vagy szoborban vannak megörökítve. Íme 
néhány híres festőművész, aki megfestette: 
Botticelli, Jan van Eych, Hippolyte, Flan-
drin, Flugger, Holbein, Mantegna, Murillo, 
Vriedt. Zeneszerzők, akiket megihletett: 
Richard Wagner: Tannhäuser, (1845), Joseph 
Haas: Volksoratorium Die heilige Elisabeth 
(1931), Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legenda 
(1862). Mosdossy Imre rajzművész Szent 
Erzsébet halálának 750. évfordulójára 
a Thomas de la Rue nyomdának rajzolt 
postabélyeget Kolumbiának és egy érmet 
Kanadának. Szent Erzsébetről van népdal, 
vallásos ének, költemény, regény, színda-
rab és dráma, valamint számtalan életrajz.

Szent Erzsébet tiszteletére épült 
kegyhelyek

Magyarországon szinte megszámlálha-
tatlanok. Németország (Marburg katedrá-
lis, Lübecki közkórház). Ausztria (Bécs 
Szent Erzsébet templom, Német Lovagrend 
templom, Innsbruck Hofkirche, Bad Ischl 
Szent Miklós templom, Forchtenstein a régi 
kastély tornyán, Heiligenkreuz cisztercita 
kolostor temploma 1135). Franciaország 
(Párizsi Szent Ferenc templom, Lyon 
Harmadrendű Ferences apácakolostor). 
Olaszország (Perugia domonkosrendi 
templom, Szent Ferenc templom, Klarissza 
nővérek kolostor, Szent Ágnes kolostor). 
Spanyolország (Madrid, az 1649-ben 
épített kórháztemplomban Murillo fest-
ménye Szent Erzsébetről, ahogy leprásokat 
gyógyít). Hollandia (Brugge Kistemplom, 
Brabant). Mexikó (Mexikó város Sagrado 
Corazón templom). Kanada (Toronto 
Saint Elisabeth of Hungary templom). 

Kolumbia (Bogotá prímási bazilika, Szent 
Ferenc templom, Német kolónia templom).
(Bibliográfia: Az Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Rio de Janeiro szemelvénye 1992. 
Ónody Olivér tanulmánya a Szent Erzsébet 
emlékhelyekről, saját látogatásai alapján).

Szent Erzsébet tisztelete és 
kegyhelyei Brazíliában

Petrópolis Katedrális (Rio de Janeiro 
állam) II. Dom Pedro leányának, Izabella 
(Isabel) hercegnőnek a kérésére üveg-
ablakok mutatják Szent Erzsébetet, amint 
beteget ápol és szegényeknek alamizsnát 
osztogat. 

Caxambu (Minas Gerais állam) Ma-
gyarországi Szent Erzsébet itteni temploma, 
Igreja de Santa Isabel da Hungria, ugyan-
csak Izabella hercegnő nevéhez fűződik, ui. 
férjhezmenetele után rögtön szeretett volna 
gyereket, hogy a Bragança-dinasztia bizton-
ságban legyen. Barátnői tanácsára a híres a 
caxambui gyógyvizekhez utazott. De nem 
bízván igazán a gyógyvizek csodálatos ha-
tásában, egy ígéretet tett Szent Erzsébetnek, 
hogy egy templomot építtet tiszteletére, ha 
sikerül megfogannia. A kis trónörökös 9 hó-
nap múlva megszületett és a Szent Erzsébet 
templom felépült Caxambun, hogy Izabella 
hercegnő ezzel is bizonyítsa ország-világ 
előtt meddősége megszűnését.

Salvador (BA) már két oltár van: Santa 
Isabel Rainha de Portugal és Santa Isabel 
Rainha da Hungria.

São João del Rei (MG) szobor Santa 
Isabel Rainha da Hungria.

Mariana (MG) nagy (1,70 m) szobor 
Santa Isabel Rainha da Hungria.

Ouro Preto (MG) Manuel Bandeira 
leírása szerint a 6 oltár közül egy Santa 
Isabel da Hungria, egy másik Santa Isabel 
de Portugal, és a sekrestye falain freskók a 
két szentről együtt Santa Isabel da Hungria 
és Santa Isabel de Portugal. 

Santa Isabel (ES) Pedro Calmon 
könyvéből idézet: „Carta de Dom Pedro II. 
a sua filha (1860): ... A Colonia da tua santa 
é muito bonita ... Na sacristia Igreja Matriz, 
encontram-se 2 estátuas, ambas com direito 
ao uso de uma coroa. O culto desta santa 
húngara foi trazido pelos primeiros colonos 
alemães, que vieram de uma região, onde 
ela era a mais preferida santa com nome de 
Elisabeth von Thüringen...”

Rio de Janeiro (RJ) Szent Antal ferences 
kolostor (1607). A tetőfreskón Árpád-házi 
Szent Erzsébetről két ábrázolás, alatta: Santa 
Isabel filha del Rei da Ungria felírás. Az ol-
tár mellett Santa Isabel de Portugal szobor. 
Igreja de São Sebastião: a bal mellékoltáron 
Santa Isabel Rainha da Hungria. 

Cafelândia (São Paulo állam) Igreja de 
Santa Isabel da Hungria 1930-ban épült, 
az olasz eredetű városalapító Zucchi család 
kezdeményezésére. 

São Paulo (SP) Igreja de São Francis-
co (1647) Árpád-házi Szent Erzsébetről 
egy festmény, koronával a lábai előtt, 
mellette egy szobor és egy másik szobor 
a sekrestyében. Sankt Bonifatius Kirche, 
a német kolónia templomában: üvegablak 
Árpád-házi Szent Erzsébetről, rózsákkal 
a kötényében. 

Vila Anastáció (SP) Szent István Király 
magyar plébániatemplom. A szobor is és az 
üvegablak is Árpád-házi Szent Erzsébetet 
ábrázolja, a Szűcs család adománya. A 
Szent Erzsébet ablakot a Pompeiai Magyar 
Nőszövetség adományozta. (A Vila Anas-
táció-i templomnak 3 Erzsébet szobra volt. 
Ebből egyet a Brazíliai Magyar Segélyegylet 
Szeretetházának adományozott. Most van 
javítás alatt, hogy ott a helyére kerüljön). 

São Bento de Morumbi (SP) A magyar 
bencések alapítványa A história da Salvação 
hatalmas oltár-falfestmény Claúdio Pastro 
műve (1982). A jobboldalon a pannonhalmi 
apátság előtt látható majdnem az összes 
magyar szent, és természetesen Árpád-házi 
Szent Erzsébet is.

Cserkészbál 
Los Angeles 

2007
A magyar cserkészet kettős célja az 

ifjúságot emberebb emberré és magyarabb 
magyarrá nevelni. A cserkész jellemnevelés 
100 éves tapasztalattal, képzett vezetőkkel 
történik. A cserkészet csak a szülők segít-
ségével tudja e hivatását betölteni. Szülői 
segítség nélkül - különösen külföldön 
- nehéz lenne megőrizni és ápolni a fiatal 
korosztály magyar nyelvét és kultúráját, 
átadni a hagyományokat.

Január 20-án tartották meg a Los 
Angeles-i magyar cserkészcsapatainak 
40. báljukat az elegáns Airport Marriott 
Hotelben. (Díszelnök: Szörényi Éva Kos-
suth-díjas művésznő, aki sajnos egészségi 
állapota miatt nem lehetett jelen, pedig ő 
maga is cserkészszülő és a cserkészet min-
denkori támogatója. Üzenetét Boros Timea 
olvasta fel, a hagyományos megnyitást egy 
kulacs meghúzásával pedig Szoboszlai 
Sándor ö.cs. jelezte).

Több mint 450 vendég szórakozott ragyo-
gó hangulatban. A fénypont idén is a fiatal 
párok nyitó keringője volt. Öröm volt nézni 
a kis hölgyek könnyed repdesését habos 
fehér ruhában, s a fiatal urak elegánsan 
táncoló alakját szmokingban. Gratulálunk 

szorgalmukért! Köszönjük minden nyitó-
táncos szüleinek, hogy lehetővé tették a 
próbákat a türelmes és jó ízlésű Szik Évi 
szakértő betanításával.

Ki gondolta volna ezekről a fiatalokról, 
akik közül a cserkészek táboroznak, kötelet 
csomóznak, tanulják a magyarság ismereteit 
és a természetet, hogy ilyen fegyelmezettek 
és kecsesek tudnak lenni? Csodálatra és 
többszörös vastapsra késztette a vendége-
ket. A nyitó tánc ismétlése, majd a gyer-
mek-szülő keringő-páros után a vendégek, 
a fiatalokkal egybe vegyülve, boldogan 
áramlottak a táncparkettre. (Zene: Cser 
Zenekar, változatos repertoárral). 

A sok új arc mellett jó volt még látni a 
messziről idejött cserkészbarátainkat. Sok 
visszajáró öregcserkész is jelen volt; nem 
akartak kimaradni a jó szórakozásból. A 
rengeteg fiatal zsibongott vidáman, még 
a folyóson is hömpölyögtek, és táncolva 
csip-csiripeltek egymással. 

Utóparti: Mint minden bál után, Lukács 
Béla cserkészbarátunk szép és érdekes 
lakásában szeretettel várt bennünket. Friss 
lángos és jóízű korhelyleves mellett még 
megtárgyaltuk a bál eseményeit és pihen-
tettük agyontáncolt lábunkat. Köszönjük, 
Béla, ezt a kellemes hagyományt!

A csapatok nevében ezúton küldjük hálás 
köszönetünket minden résztvevőnek is, a 
fővédnököknek és védnököknek, a lelkes 
cserkészvezetőségnek és a cserkészszülőknek, 
mindazoknak, akik munkájukkal, erkölcsi és 
anyagi támogatásukkal elősegítik a külföldi 
magyar cserkészet fennmaradását. 

Találkozunk újra a 41. bálon! 
Addig is: Jó munkát!

(Katona Michelle összefoglalója alapján Kalmárné 
Werth Adri olvasónk figyelméből. Képanyag: Ka-
szás George, Ősapay Péter, Katona Michelle)

A nyolc pár: Gábor Julianna - Anderson Christo-
pher, Herédy Ilsza - Bányai Gusztáv, Hines 
Elisabeth - Herédy László, Jenei Edina - Herédy 
Róbert, Kaszás Kelsey - Herédy Viktor, Kliewer 
Christie - Laskai Gábor, Koncz Violet - McCor-
mick Robert, Tractenberg Christina - Sárvári 
Sebastian 
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Tavaszt váró szomorkás hétköznap-
jainkban talán egyetlen olyan nap akad 
minden évben, amikor felszabadul a magyar 
lélek. Március idusa ez a nap, s oly mélyen 
él a magyar szívekben, hogy nem lehet azt 
onnan kitörölni. Bizonyára ezért van az, 
hogy ezzel a nappal mindig meggyűlik 
a gondja a nemezettől elszakadt, önző 
hatalmaknak. Olyan barométer ez a nap, 
ami mindig pontosan mutatja a magyar 
szabadság, a magyar demokrácia állapotát. 
Erről a napról, erről az eseményről szóltak 
a vezető hírek egész februárban. Igaz, 
ehhez jó alapot adtak a tavaly október 23-i 
rendőri atrocitások. Erről jelentést készített 
egy kormány által felkért bizottság, amely-
ben a régi idők szelleme köszönt vissza: 
a „vannak még hibák, elvtársak, de majd 
kijavítjuk...” Ez a jelentés az EU részére 
készült, amivel a koalíciós pártokon kívül 
csak kevesen voltak megelégedve. S egy-
szer csak jött a meglepetés. A sokáig hiányolt 
értelmiség megszólalt. Dr. Morvai Krisztina 
alkotmány-jogász és két, már nyugdíjas 
alkotmánybíró vette a fáradságot és tanúkat 
meghallgatva, híradó filmeket, híradásokat 
kockáról-kockáról végignézve, módszeres 
alapossággal kialakított egy véleményt és 
készített egy részletes jelentést, amelyben 
az október 23-i zavargásokért és az azt 
követő állapotokért a miniszterelnököt 
tartja felelősnek, aki a balatonöszödi beszé-
dével elindította a lavinát. A kormányoldal 
nyomban felháborodott, a civil egyesüle-
tek viszont üdvözölték a jelentést. Ennek 
hatására március 15-re több EU-országból 
független megfigyelők küldését ígérték. 
Mintegy jelezve azt, hogy komoly aggályok 
vannak a kormány szavahihetősége körül.

Hát ilyen hangulatban, ilyen előzmé-
nyekkel a hátunk mögött készültünk most 
a nemzeti ünnepre. A legnagyobb ellenzéki 
párt, a Fidesz, azt kérte a kormánytól, hogy 
ne használjanak lőfegyvereket a nemzeti 
ünnepen! Mintha csak arról lett volna szó, 
hogy ne öntsük ki a bort az abroszra... 
Akaratlanul is elmereng az ember ezen a 
kérésen: „Ne lőjenek a nemzeti ünnepen a 
felvonulókra!” Lám-lám, mivé lett a rend-
szerváltott nagy szabadság pár év alatt?

Amúgy a február hónap se múlt el 
izgalmak nélkül. Jókora meglepetésre, mint 
derült égből a villámcsapás bejelentették, 
hogy Budapesten a német, a holland, a 
bulgár, stb. „újfasiszták” megemlékezést 
tartanak a budai várból való kitörés emléké-
re. Ennek a hírnek senki se örült. Akik ui. 
a várban elesett katonákra és civilekre 
kívántak méltó módon emlékezni, azok 
nem akartak ezzel a katonai parádéval 
felvonuló társasághoz csatlakozni. Sőt, 
értetlenül és indulatosan fogadták ezt a 
provokációt. Találgatták is: ez megint kinek 
jó? Cui bono? Vajon kiknek állt érdekében? 
Nemsokára Szilvásy György, a kancellária 
minisztere azzal a megdöbbentő hírrel állt 
elő, hogy szélsőséges csoportok március 
15-én fegyveres támadásra készülnek, s már 
lőgyakorlatokat tartanak!

A Fidesz vezetői nyomban azt kérték, 
hogy - ha vannak ilyen emberek - akkor 
egyetlen percet se késlekedjenek és a 
rendőrség állítsa elő őket! Azt is hozzátették, 
hogy legyen már elég a szélsőségesekkel 
való riogatásból, ijesztgetésekből, akik 
érdekes módon mindig akkor bukkannak 
föl, ha a szocialistáknak gondjaik akadnak. 
Szélsőségesek nem kerültek elő, ámde 
február 13-án éjjel ismeretlen személy 
(vagy személyek) AK típusú géppisztolyból 
leadtak egy sorozatot a rendőrségi üvegpa-
lotára. Elmondások szerint milliós károk 
keletkeztek. A rendőrség nagy erőkkel 
nyomoz azóta is, és vérdíjat tűzött ki az 
elkövetőre. A pesti flaszteren pedig azzal 
viccelődnek, hogy jó lenne, ha ellenőriznék 
Szilvásy alibijét... 

Így vált március 15-e központi gon-
dolattá, közbeszéd tárgyává. Viták, 
vitaműsorok kezdődtek arról, hogy mi is 
lesz majd március 15-én? Ki hol fog ün-
nepelni? Ki mond beszédet? Kiktől kell 

tartani? Gyurcsány miniszterelnök szerint 
az lett volna jó, ha senki sem mond beszé-
det. S bejelentette, hogy ő nem fog meg-
szólalni. Két nap múlva aztán úgy döntött, 
hogy mégis kiáll a mikrofonok elé, de „zárt 
körben”...

Hát ilyen haszontalan, sótlan lózun-
gokkal terhelt hírek keringtek a médiában, 
miközben az iskolák, a kórházak alkalma-
zottai szó szerint élet-halál csatájukat vívták 
a megmaradásukért, munkahelyeikért, 
családjuk biztonságáért. Budapesten több 
száz fős megfáradt ember próbálta jobb 
belátásra bírni Molnár Lajos egészségügyi 
minisztert, aki sok minden volt már élete 
során. Orvosként egy alkalommal a gondjai-
ra bízott beteg jó fülét operálta meg a beteg 
fül helyett. S erről hiteles jegyzőkönyv is 
maradt! Aztán mennie kellett a kórházból. 
Azt beszélik, innen, ezekből a kudarcok-
ból fakad a kórházak iránti ellenszenve. 
Hódmezővásárhelyen tizenkétezren vonul-
tak az utcára - de a kórház leépítési terve 
nem változott. Egyedül a vasutasoknak 
sikerült megmenteni a MÁV-kórházakat. 
Igaz, esetükben komoly érvek estek a latba. 
A vasutasok szakszervezte ui. úgy foglalt 
állást, hogy ha sor kerül a MÁV-kórházak 
bezárására, akkor másnap leállnak a vona-
tok. Ez az érvelés hatásosnak bizonyult.

Aztán megint kiesett egy csontváz a 
magyar igazságszolgáltatás szekrényéből. 
Ezúttal a „móri mészárlás” néven elhíresült 
bűnügyben hozott több éves vizsgálat és 
ítélet keltett nagy robajt. De ennek megér-
téséhez egy kis időutazást kellene tennünk 
a múltba. Amit most hely hiányában csak 
nagyon röviden tehetek meg: a véres tör-
ténet öt évvel ezelőtt a Veszprémhez közel 
eső Mór nevű kisváros takarékpénztárában 
kezdődött, amikor ismeretlen bankrablók 
behatoltak a pénzintézetbe és mind a 
nyolc ott dolgozó alkalmazottat megölték. 
A rendőrség soha nem látott létszámban 
fogott a nyomozáshoz, s már másnap 
megneveztek két gyanúsítottat, akikről 
két nap után kiderült, hogy nincs közük az 
ügyhöz. Aztán évekig csend következett, 
csak a vérdíj emelkedett, egészen húsz 
millióig. S egyszer csak jött a szenzációs 
hír. Elfogtak egy Kajzer nevezetű embert 
és társát, akik alaposan gyanúsíthatóak a 
móri mészárlással. Elfogásukra lakossági 
bejelentés alapján került sor. Az ismeret-
len (már védett) személynek kifizették a 
vérdíjat. Újabb évek követték egymást, de 
Kajzer nem vallott. A gyilkos fegyverek 
sem kerültek elő. A helyszínen talált te-
nyérlenyomat se stimmelt. Mindezek elle-
nére Kajzert közvetett bizonyítékok alapján 
életfogytig tartó börtönre ítélték. A dologra 
leülepedett a felejtés pora - egészen ez év 
elejéig, amikor a sors szeszélye folytán két 
roncskereső a tatabányai erdőben fémdetek-
torral keresgélve véletlenül megtalálta az 
elrejtett „skorpió”-típusú gyilkos fegyvert 
s azt a postás zsákot, amit egy veszprémi 
postás megölése során raboltak el. Ezek 
után kétséget kizáróan bebizonyosodott, 
hogy Kajzer nem követhette el a postás gyil-
kosságot, mert akkor már börtönben volt. 
De viszont ugyanazt a fegyvert használták 
Móron, így megdőlt a vád. Majd három hó-
nap múltán elfogták a fegyver tulajdonosát, 
aki beismerte a bűncselekményt.

Ezt a rémes történetet azért érdemes 
megismerni, mert hűen rávilágít a ma-
gyar rendőrség és az igazságszolgáltatás 
állapotára. S ehhez jött az újabb adalék: a 
rendőrség öt szélsőségesnek mondott sze-
mélyt vont vizsgálat alá, akik (elmondásuk 
szerint) március 15-én meg akarták támadni 
a közintézményeket. S náluk fegyvereket 
is találtak... Aztán félénk újságírói kérdé-
sekre - ha lassan is, de - kiderült, hogy a 
gyanúsítottaknál légpuskát, számszeríjat, 
dobó csillagot és Molotov-koktél készíté-
séhez alkalmas anyagokat és - egy verset 
találtak!

Mit mondhat ezek után a sokat tapasz-
talt magyar? Aki már látott légpuskát! No és 
melyik háztartásban nincs Molotov-koktél 

készítéséhez alkalmas sebbenzin, üveg és 
rongy? A versről pedig inkább nem szólnék 
semmit... Kívülről nézve ezen bizonyosan 
jót lehet derülni. De itt ez a hír komoly 
aggodalomra ad okot. Mert ezek alapján 
bárkit vizsgálat alá lehet vonni, meg lehet 
vádolni!

S itt érdemes megállni egy sóhajtás 
erejéig. Hiszen a napnál is világosabb, hogy 
a rendőrség bizonyos igények, megrende-
lések szerint dolgozik. Eredményt kell pro-
dukálni - bármi áron. Bűnösöket, tetteseket 
kell találni. Ezt várja el a hatalom. S ez a 
szemlélet a múltba vezet. A kommunista 
rendszerek működésének alapfeltétele volt 
az ellenség folyamatos keresése. Néhányan 
kedves olvasóim közül talán még emlékez-
nek a jelmondatra: „Aki nincs velünk, az 
ellenünk van!” És hány embert bélyegeztek 
meg s hurcoltak el? Hány családot tettek 
tönkre ennek az elvárásnak a jegyében, mert 
eredményt kellett produkálni?

Most „szélsőségeseket” kell találni. 
Be kell bizonyítani azt, hogy az október 
23-i rendőri brutalitásnak volt létalapja! 
Az ellenség-keresést már a temetésekre is 
kiterjesztették. Február derekán elhunyt 
Illés Lajos, sokak által ismert, köztiszte-
letnek örvendő beat-zenész. Temetésére 
tér-megfigyelő kamerákat szerelt fel a 
rendőrség a temetőbe, és helyszínre vezé-
nyeltek négy autó rendőrt és egy rabszállító 
kocsit. Sokan azt kérdezik: mi lesz ezek 
után? Vajon ezután megfigyelik a lakodalmi 
rendezvényeket s keresztelőket is? Ennyire 
kell félni a néptől?

Aztán egymást követték az újabb meg-
lepetések. Kiderült, hogy a kormány olyan 
törvénytervezetre készül, hogy a 14 és 18 
év közötti gyerekekről a beleegyezésükkel 
pornográf-felvételeket lehessen készíteni 
az arra kíváncsi személyeknek! A kirob-
banó botrány nyomán a törvénytervezetet 
előbb tagadták, aztán a bizonyítékok súlya 
alatt beismerték. A vihar jóformán el se 
ült, amikor jött az újabb mellbevágó hír: a 
kormány titkosított tanulmányt készítetett 
1 millió Keletről származó személy befo-
gadására, letelepítésére. A tanulmányt a 
Kereszténydemokrata Néppárthoz juttatták 
el. A hírt szokásos módon először tagadták, 
majd fenyegetőztek, hogy titkosított doku-
mentumokat hoztak nyilvánosságra. Ilyen 
csatározások közepette teljesen váratlanul 
a miniszterelnök bejelentette: „Magyaror-
szágon soha nem látott méreteket öltött az 
antiszemitizmus”.

Az efféle bejelentésről azt érdemes 
tudni a távolba szakadt magyarnak, hogy az 
antiszemita kártyát akkor húzzák elő, ha már 
nagyon rosszul állnak a dolgok. Az antisze-
mitizmus vádja olyan, hogy akit azzal meg-
vádolnak, az jobban teszi, ha elbujdokol, 
mert rászakad a média gépezete: fasisztává, 
szélsőségessé, kirekesztővé, sovinisztává, 
rasszistává, stb. kiáltják ki, s megnézheti, 
hol kap majd munkát; de még az is meges-
het, hogy ismerősei áttérnek a szemközti 
járdára, ha meglátják... Akárcsak az ötvenes 
években, amikor az osztályidegenektől, 
kulákoktól kellett óvakodni...

Talán mondani is felesleges, hogy ennek 
a hisztérikus állapotnak a fenntartását a 
„független” média és a szocialista párt sza-
vatolja. Így aztán az antiszemitizmus vádja, 
mint Damoklész kardja függ az újságolvasó 
magyar feje fölött.

S véletlenül, vagy mindezek igazolá-
sára, meglepetésszerűen megérkezett két-
századnyi katonai uniformisba bújt izraeli 
katona Budapestre. Végig látogatták a zsidó 
emlékhelyeket, és úgy bátorították a zsidó 
közösséget, hogy: „Ne féljetek, mi itt va-
gyunk. Mégegyszer nem történhet meg az, 
ami a II. Világháborúban történt...” Hogy 
milyen érdekeket szolgált ez az üzenet? 
Ki rendelte meg? Mit akartak ezzel elérni? 
- Döntse el az olvasó.

Március 15-e előestéjén a média már 
olyan hisztérikus közhangulatot teremtett, 
hogy a budapestiek közül sokan vidékre utaz-

tak. Mindenről szó volt: 
szélsőségesekről, terro-
rista veszélyről, Molotov-
koktél készítőkről, rendőri 
azonosítókról, várható pénzbüntetésekről 
- csak március idusára, Petőfi, Vasvári, Jó-
kai, Kossuth emlékére már nem jutott idő... 
A kellően felbosszantott polgárok közül 
többen úgy fogalmaztak: „Egyszer legyen 
már vége március 15-ének!”

S végre felvirradt március idusának 
verőfényes napja. Igazi tavaszi napsütés, 
kellemes langyos idő köszöntötte az 
ébredőket. S az ünnep ilyenkor a parla-
ment előtti zászlófelvonással kezdődik. 
Amit a díszőrség, a lovascsapat ékesít, s a 
köztársasági elnök adja meg az engedélyt a 
ceremóniára, amin minden parlamenti párt 
képviselteti magát. Igen ám, csak most a 
Kossuth tér kordonokkal volt bezárva. Erre 
hivatkozva a Fidesz és a KDNP vezetői 
úgy döntöttek, ilyen körülmények között 
nem vesznek részt a ceremónián. Sólyom 
László köztársasági elnöknek is más dolga 
akadt. Erdélybe, Kolozsvárra utazott... Így 
a tisztesség Gyurcsány Ferencnek jutott. 
De amint megjelent a színen, elkezdődtek 
a füttyögések, bekiabálások. Az idézetektől 
inkább eltekintenék... 

Ebben a stílusban folytatódtak az 
ünnepi rendezvények a Múzeum kertben, 
csak itt már nagyobb hangerővel szólt az 
„elk--tad, elk--tad” rigmus. Majd a Petőfi 
szobornál, ahol Demszky Gábor Buda-
pest főpolgármestere mondott beszédet, 
már tojások, paradicsomok, almacsutkák 
is repültek, amit a testőrök nagy családi 
esernyőkkel próbáltak kivédeni.

Miközben a főpolgármester - a mikro-
fonba kapaszkodva és el-elhajolva a tojások 
elől - kissé összefüggéstelenül ezzel kiabál-
ta túl a bekiabálások zaját: Nem félünk! Mi 
vagyunk többen! Sehonnai bitang ember...

S ezt követően jött délután a Fidesz 
nagygyűlés, ahol hivatalos jelentések 
szerint negyedmillión vettek részt. Ze-
nés, vidám műsorok követték egymást. 
Zászlóerdők lobogtak, s a közönség együtt 
kiáltotta (énekelte) az előadókkal Petőfi 
emlékezetes sorait: „Rabok tovább nem 
leszünk!” A műsor zárásaként Orbán Viktor 
bátorította a csüggedőket s a népszavazási 
kezdeményezésre buzdított, amit majd 
akkor fognak elindítani, ha annak pontjait 
a különféle bizottságok jóváhagyják...

Alkonyatra előkerültek az utca fene-
gyerekei is. Becslések szerint ezer-ezeröt-
százan lehettek. Körülbelül ennyien le-
hettek a bámészkodó drukkerek is. Az 
Andrássy úton kezdődött a csetepaté 
annak íratlan szabályai szerint. Egyfelől a 
rendőrök, másfelől a tüntetők. A rendőrök 
könnygázzal, vízágyúval, a tüntetők pedig 
kövekkel voltak felfegyverkezve. Így folyt 
a menetelés hol lassabban, hol futva. Az 
operánál egy kis időre erőt gyűjtöttek a 
rendőrök, s ezalatt a tüntetők tüzet raktak a 
környéken található szemetes edényekből, 
padokból s egy tatarozás alatt álló ház 
anyagaiból. A kéznél lévő vízágyúval 
szerencsésen eloltották a tüzet a rend őrei 
s a tüntetőket a Hősök tere felé szorították, 
ahol elfogytak, fölszívódtak, mint a nyári 
harmat. Március 16-i híradások szerint a 
zavargások nyomán 110 köbméter törmelék 
maradt az utcákon.

Hát így múlt el a szépnek ígérkező, 
dicstelen március 15-i ünnep. De nem lenne 
teljes a beszámolóm, ha nem szólnék arról 
az egy emberről, akit őszinte örömmel 
fogadtak az utca emberei: Sólyom László 
az a bátor ember, aki délután hazatért 
Kolozsvárról, s csodák csodájára gyalog 
ment a parlamentbe! Útközben mosolygott, 
integetett. S az emberek visszamosolyogtak 
rá. Senki nem akarta lelőni, agyonütni. Sőt, 
tiszteletére az alkalmi utcai nyomdászok 
kinyomtatták a 12 pontot. S egy Szendrey 
Júliának öltözött hölgytől kokárdát kapott... 
- Hát így élünk, éldegélünk...

Barkuti Jenő, Magyarország
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Várva-várt nagy eseményekről tu-
dunk ez alkalommal beszámolni. 

Február 21-én könnybe lábadt a 
szemem, amikor megpillantottam Bari-
loche főterén a Centro Cívico-n a piros-
fehér-zöld lobogónkat. A város számon 
tartotta, hogy aznap érkezett látogatóba 
Józsa Mátyás magyar nagykövet. Ked-
ves, csinos feleségével Gabriellával és 
két vidám, tündéri gyermekével (ja! és 
kiskutyájukkal) összekötötték a hivata-
lost a kellemessel. Jöttek megismerni a 
barilochei magyar kolóniát és Argentína 
egyik legszebb, természeti kincsekben 
egyik leggazdagabb csücskét.

Másnap este a városháza dísztermé-
ben Józsa nagykövet ünnepélyes 
keretek között megnyitotta az 
56-os forradalomról szóló kiál-
lítást (“Su repercusión en la 
prensa argentina”), amelyet ok-
tóberben, Buenos Airesben a 
Biblioteca Nacionalban lehetett 
megtekinteni. Kb. 80 meghívott 
gyűlt össze, nemcsak magya-
rok, hanem a város és a többi 
közösség magasrangú képviselői 
is. Ez az egyedülálló és meg-
rázó képanyag egy hétig volt 
megtekinthető mindenki számára.

Ezután a barilochei magyar közösség 
egy belvárosi étteremben díszvacsorával 
látta vendégül nagykövet urunkat és 
kedves családját. Az egyesület elnöke, 
Szántó Esteban barilochei kerámiát 
nyújtott át ajándékként. Józsa Mátyás 
köszönetét összekötötte néhány buzdí-
tó szóval a krízisét élő magyar munka 
iránt. Úgyszintén felolvasott a magyar 
külügyminiszter részéről egy elismerő 
köszönőlevelet Halbritter Ferenc, 
volt tiszteletbeli konzul munkájáért. 
Pezsgőkoccintással és vidám hangulat-
ban záródott ez a kellemes este.

Másnap délelőtt ragyogó napsütés-
ben gyűltünk össze Bariloche egyik 
legszebb kerületében (Las Margaritas), 
hogy népviseletes zászlóvivők és a két 
himnusz kíséretével leleplezzük egy új 
utca tábláját: “HUNGRÍA”. (l. bővebb 
hír SP 2.o.) Büszkén számoltunk nem-
csak nagykövetünk és családja, hanem 
polgármesterünk és a város több ma-
gasrangú tisztviselője jelenlétével is. 
TV-adó és újságriporterek beszámolót 
készítettek és így az egész város értesül-
hetett erről a számunkra fontos és szép 
eseményről.

Retezár Mónica

M i t  h a l l o t t  a z  A M H †
Varga Lenke Irén

(Pápa, 1920. december 13 - 
Buenos Aires, 2007. február 11)

festőművész, író, műfordító, tanár
hosszadalmas betegség után 
csendesen elaludt.
Gyászolják: Fiai Járomy Árpád 
és Horváth László, valamint gyüle-
kezete tagjai és a kiterjedt baráti 
köre.

Nyugodjék békében!

A hav i  s zü le tésnapok  j egy -
zékét lásd a SP rész II. oldalán

Calle Hungría...                              Fotó Mocsáry Kriszti

Barilochei hírek

Az Angelica Leánykart 1988-ban ala-
pította az énekkar jelenlegi karnagya, 
Gráf Zsuzsanna. Az elmúlt 15 év alatt 
adott számos nagysikerű koncertjükkel 

kivívták maguknak, hogy mára 
Magyarország egyik legtöbbet 
foglalkoztatott kórusává vált, élő 
bizonytékaként a Kodály-szelle-
miség teremtő erejének. A kórus 
nagyszámú nemzetközi versenyen 
nyert első díjat: Debrecen (1988), 
Neerpelt, Belgium (1989), Arez-
zo, Olaszország (1992), Róma 
(1995), Cork, Írország (1997), To-
losa, Spanyolország (1998), Athén 
(2004). Jártak kétszer Észak-
Amerikában, felléptek a legtöbb 
európai országban és Japánban. 15 
éves pályafutásuk során 6 CD-t je-

lentettek meg, ebből kettőt a Hungaroton 
gondozásában. (SzM)

ANGELICA LEÁNYKAR

A “benépesítő” Fóthy-ivadékok:

Min i -Béb i g a l é r i a

Stern Leó
(Fóthy Tuku 
fi a)

Regueira
 Borja

(Fóthy Csini 
fi a)

Fóthy Mora
(Fóthy An-
drás lánya)

Elhalálozások
- Váratlanul hagyott itt minket 71. 

évében Égeni Tamás barátunk és lelkes 
előfi zetőnk február végén. Szokás mon-
dani, hogy egy fulmináns szívinfarktus 
„ideális” halál, pláne ha álmában éri az 
embert. Azonban a hátramaradottaknak a 
hirtelen egyedül maradás rettenetes érzés 
és nehéz magukat túltenni a fájdalmon. 
Felesége Wodnyánszky Györgyi és fi a 
Nicolás csak azzal vigasztalódnak, hogy 
szeretettjük nem szenvedett. Kérjük őket, 
fogadják ez úton őszinte részvétünket!

- Február 26-án, 75 éves korában 
elhunyt Megyery Ernő, 10 napos kór-
háztartózkodás után, amely alatt egy 
szövődményes tüdőgyulladásból nem 
épült már föl. Gyászolják ikerlányai Edith 
(Pötyi) és Cristina (Pici), mindketten a 
Szent Piroska cs.cs. volt cserkészei. A ba-
rátok, ismerősök részvétnyilvánításához 
csatlakozik az AMH is.

EZ-AZ
Fontos hír: Idén ismét a Ruralban 

tartják a nemzetközi könyvvásárt április 
16. és május 9-e között, amelyen Ma-
gyarország első ízben vesz részt az EU 
támogatásával. A magyar nemzeti jelké-
peinkkel ellátott 3 m2 ministandon bemu-
tatásra kerül a magyarországi magyar és 
spanyol nyelvű könyvkiadás néhány szép 
darabja, amelyeket a Külügyminisztérium 
felkérésére a könyvkiadók bocsátottak 
rendelkezésre. A külképviselet a kiállító, 
és ezen oknál fogva a könyveket nem 
árusítják. Innen a könyvek az év második 
felében tartandó chilei kiállításra kerül-
nek. A stand az ún. „európai szigeten” 
lesz, az Unió többi tagországa közvetlen 
szomszédságában. 

- Március 3-án volt az idei első érte-
kezlet a ZIK-, cserkész- és Regös-szülők 
részére. Döbbenetes, hogy milyen cse-
kély számú szülő követte a kedves, két 
nyelven megírt meghívók fölszólítását! 
Nem támogatják a tanárok, vezetők föl-
mérhetetlen értékű munkáját? Tudják-e, 
hogy a támogatás hiánya ellehetetleníti 
az eredményes munkát és a magyar nyelv 
fenntartását?!

- Március 1-én újból megindult a fi a-
talok által összeállított magyar témájú 
rádióadás. Egyre több az érdeklődő. 
Ajánljuk rendszeres hallgatását minden 
csütörtökön 21 és 22 óra közt az FM 88.7 
hullámhosszon. 

- A Hungá-
riában hirde-
tés-film ké-
szült a Zwack 
Unicum i s -
mertebbé te-
vése céljából. 
Miguel pincér 
segédkezik! 

- Február elején Paál Magdi vezeté-
sével magyar tévé-csapat jelent meg a 
HKK könyvtárban érdeklődni Páger 
Antal dél-amerikai életszakaszáról. A 
könyvtárfelelőstől bőven kaptak fölvilá-
gosítást, adatokat, fi lmezhettek képeket, 
műsorpéldányokat, valamint egy Vicente 
López-i utcáról rögzíthették azt a lakást, 
amelyben a Páger-család 1948-tól lakott 
egészen a családfő Magyarországra való 
távozásáig 1956 márciusában.

- Örömmel vettük, hogy az USA-ban 
Bika Juli szerkesztésében megjelenő, 
havi elektronikus Nyugati Hírlevél 97. 
(márciusi) számában hírt ad az AMH 
létezéséről és elérhetőségéről. Köszön-
jük! http://www.hhrf.org/nyugatihirlevel/

- A Centro Cultural Borgesben a Maka-
rius család három generációja rendezett 

igen sikeres kiállítást: Sa-
meer papa a fényképeivel, 
gyermekei Karim és Leila, 
valamint unokái Marlon és Greiner fest-
ményekkel. Gratulálunk! 

(Forrás: www.clarin.com)

- Ajándék érkezett a postán: a duna-
szegi Rezeda Népzenei Együttes megint 
meglepett legújabb CD-jükkel, amelynek 
címe „Hogy a világ vigadozjon”... 

Nagyon megörvendeztettek barátságuk 
eme újabb megnyilvánulásával, mert igen 
jó érzés, hogy az Anyaországban vannak 
olyanok, akik maguktól jönnek segíteni, 
hogy továbbra is együtt dolgozhassunk a 
mindkét félnek oly fontos hagyomány-
ápolásban! Köszönet érte!
(l. Kozma László vezető levelét 2.o.)

- Egyesek kétségbe vonták a szerkesztői 
megjegyzést Bonczos Zsuzsa egyik Mi 
Történt rovatában az argentinok szolidari-
tását illetőleg. Pedig ezt Bobrik Gyurka 
a még tavaly történt esete is tanúsítja. 
Amikor nagy sietve igyekezett lefelé a 
subte lépcsőjén a nagykövetség október 
23-i fogadására, megcsúszott és legurult. 
Pillanatok alatt körülvette egy aggoda-
lommal teli és együttérző kis tömeg, nem 
hagyták mozdulni, amíg jöttek a mentők, 
ezek bevitték az Argerich közkórház 
ügyeletére, ott gyors de alapos kivizs-
gálással megállapították, hogy nagyobb 
baj nem történt, tovább küldték a Német 
kórházba, és itt aztán 3 nap alatt rendbe 
jött. Megható epizód mindebben, hogy a 
baleset egyik vadidegen tanúja nem tágí-
tott mellőle, készségesen kiértesítette a 
családot és végigkísérte egészen a 2. kór-
házállomásig... Ez Argentína. Lehet ezt 
máshol is ilyen mértékben tapasztalni? 

LÁTOGATÓK – UTAZÓK
- Amikor már mindenki tér vissza 

szabadságáról, Szeley Cynthi a 3 hetes 
hegyitúra fáradalmait kipihenve egy hó-
napra átrepült USA-ba, Salopek Gábor 
látogatására. Ez netán szívügy?

- Widmer Max és felesége Kranauer 
(Judit) Fruska látogatóba jöttek Svájc-
ból Max 75. születésnapja alkalmából. 
Buenos Airesben Kesserűné Angyalka 
hívta meg vacsorára a szűk baráti kört. 
Punta del Estén szomszéd-barátaikkal 
töltöttek 2 hetet.

- Obrincsák Mária Buziosból, Magel 
András és Pintér Irma San Martín de 
los Andes-ből a buenosi Pintér Verával 
és a Hungária vezetőséggel együtt egy 
kellemes estét töltöttek a Hungária ét-
termében. 

- Kalmárné Werth Adrienne éven-
te 6 hónapot tölt Kaliforniában és ott 
élvezi a száraz meleget, ui. fi a, Kalmár 
László György (Öcsi) Temecula város-
ban lakik (San Diego és LA között). Ez 
alkalommal jelen volt a Los Angeles-i 40. 
Cserkészbálon (l. beszámoló 4.o.). Érde-
kességképpen említjük, hogy Temecula 
(indián nyelven) annyi, mint „a ködön át 
szemlélni a hegyeket”... 

AZ AMH, MINT 
„ROKONEGYESÍTŐ”...

Magyarországon sokan kitartóan böngé-
szik az internet lapjait és az AMH hasáb-
jain olykor rég nyomon vesztett, keresett 
rokoni vagy baráti nevekre bukkannak. 
Ilyenkor reménykedve írnak nekünk. És 
ekkor kezd bűvös irodavezetőnk Trixi 
szívós detektívmunkába. Már a néhai 
HungArgenNews elektronikus hírlevél 
révén is számos eset adódott a megható 
összevezetésekre, egymásra-találásokra. 
Minden siker számunkra is nagy öröm! 
Íme két egészen újkeletű példa:

- Fischerné Tóth Erika Szentendréről 
megtalálta unokatestvéreit, Tóth Endrét 
és Sándort, és őszintén köszönte a se-
gítséget. 

- Merő Gábor Budapestről megtalálta 
rokonait, a Siraky és Murányi családo-
kat, és nagyon hálás levelet írt.
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A mozgalmas argentin “Zenei élet” is megkezdődött 
Buenos Airesben. Az idei ismert, fontos zenei bérletek 
beosztását, időzítését, programját utolsó percig nem 
tudták közölni, híres operaházunk, a Teatro Colón átépí-
tési munkálatai miatt. Állítólag a jubileumi 2008-ban, 
megépítésének 100. évfordulóján május 25-én nyitják 
újra. Dacára ennek, az idei bérleteket már december 
végén meg lehetett újítani, de csak márciusban kellett 
véglegesen dönteni és fizetni. A szokásos “Colón- 
időbeosztás” is megszűnt agendáinkban. Azoknak, 
akiknek szokásosan volt koncert vagy operabérletük 
a Colónban, nem rendezhetik egyéb programjaikat e 
kulcsszó szerint előre, mert 2007-ben a Colón sem 
Colón, hanem Gran Rex, Teatro Coliseo, vagy Teatro 
Avenida... Nézzetek utána! 

*
Nyaralásom egyik legkedvesebb napját, február végén 

Keglevich Miklós és felesége María hajóján töltöt-
tem. Hihetetlen szép idő volt, kedves társaság és pazar 
ellátás. A csoda “Sans-Souci”-val körülhajóztuk a Punta 

del Este félszigetet és utána a Gorriti szigetnél horgo-
nyoztunk, napoztunk és úszkáltunk sok más luxushajó 
között. Mindig nagy örömmel tölt el, ha látom, hogy egy 
fiatalember tehetsége, szorgalma, kitartása és esze ilyen 
sikert eredményez. Büszke vagyok rá, mert egy magyar 
emberről van szó.

Miklós nemcsak az ASSIST-CARD igazgatója, aki az 
utazóknak segédkezik, hanem a magyar rendezvények-
nek, a Hírlapnak is segít - ha eszébe juttatjuk, mert neki 
aztán valóban sok dolga van.

*
Mondják, hogy Rio de Janeiróban, a FARSANG, a 

karnevál, még soha nem volt olyan látványos és fényűző, 
mint az idén. Sajnos én csak a televízión csodáltam. Uru-
guayban nem volt olyan nagy felvonulás, mint az előző 
években. Itt Argentínában, Mar del Platán és a többi 
tengerparti fürdőhelyeken sem volt nagyobb szabású 
farsang, csak éppen önfeledten mulattak és táncoltak az 
emberek. A mindinkább szekularizált világban teljesen 
feledésbe ment, hogy van valamikor egy húshagyó 
kedd, egy hamvazó szerda és egy nagyböjt. Remélem, 
találkozunk Virágvasárnap, április elsején a templom-
ban. Egyelőre semmi mást nem hallottam, csak azt, 
hogy az egész Nagyhét csupa pirosbetűs munkaszünet, 
amit feltétlenül ki kell használni egy kis pót-vakációra... 
Kívánok minden kedves olvasómnak kellemes húsvéti 
ünnepeket. Ezt szokták írni a nyuszis levelezőlapokra. 
Ezért, én kívánok nektek igazi 

HÚSVÉTI HITET ÉS REMÉNYSÉGET 
A FELTÁMADÁSBAN!

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

Ég a napmelegtől a kopár szik sarja, tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta...
Köszönöm nagy költőnknek, hogy ezzel a csodálatos 

Toldi-verssorral érzékelteti velünk a forró nyár, a tűző 
nap ernyesztő hatását mind a természetre, mind az 
emberre. Kerestem ezt a rég nem használt kifejezést: 
tikkadt.

Több mint 2 hónap álmatag nyárból a tikkadt szöcske 
ijedten néz körül a hirtelen csattogó viharban és süvítő 
forgószélben. Valahogyan így érzem én is. Mint egy 
gongütésre, egyszerre minden és mindenki elkezd mo-
zogni és sietni. Felébredtünk. A fővárosban már minden 
megindult. A politikusok is elkezdtek helyezkedni, 
egyezkedni, nyilatkozni. A bírók előhúzták a fiókból 
régnemlátott aktáikat. Az ifjúság megadással megkezdte 
az idei, 2007-es tanévet, de ebben azért örömük is van, 
mert hetekig mesélhetik társaiknak a nyári élményeket, 
új vagy régi szerelmeket... Minket, argentin-magyarokat 
itthon várt az AMH remek márciusi száma, tele izgal-
mas programmal, KALÁKA együttes, Nemzeti ünnep, 
látogatók, születések... Unatkozni biztosan nem fogunk. 
Végre megint ünnepelhetünk. Március 8-án például vi-
lágszerte a Nőket ünnepelték... 

Legelsősorban szeretném kedves olvasóimmal együtt 
megünnepelni az Argentínai Magyar Hírlap 3. évének 
kezdetét és, mint “Rendkívüli Nőket” annak lankadatlan 
szerkesztőjét Haynalné Kesserű Zsuzsánnát, valamint 
hűséges, odaadó munkatársát, Bonapartianné Trixit. 
Kívánunk nekik boldog, hosszú életet, egészséget, türel-
met, örömet és sok barátot. Úgy érzem, de látom is, hogy 
az elmúlt 2 év alatt még a kételkedők is megszerették 
a Hírlapot, sőt még a szerkesztőt is... Nevetekben én is 
szívből gratulálok. 

*
Még el sem csendesült bennünk a lelkes “éljen-éljen”, 

amikor március 9-én túlfűtött hangzavarra, lármára 
lettünk figyelmesek. Argentína “védnökét”, Chávez 
venéz elnököt lelkesen ünnepelték fővárosunkban, 
miközben a szomszéd országokban, Brazíliában és 
Uruguayban Bush észak-amerikai elnököt fogadták 
kevesebb zajjal ugyan, de fagyos mosollyal. Ugyan-
akkor a gyűlölettől fűtött kiabálás és lárma minden dél-
amerikai államba áthallatszott: “Le vele!” A televízió 
egyik csatornáján a Chávez iránti lelkesedést mutatták, 
a másikon a tiltakozást vagy átkozódást Bush ellen. Ér-
dekes volt megfigyelni a tüntetők zászlóit és azokon a 
feliratokat. A szélső baloldal remek céltáblát talált Bush 
elnök személyében. Ahány embert megkérdezel, hogy 
miért utálja Busht? - más-más rá a válasz. Van, akit az 
ábrázata “majomra” emlékeztet, van aki “diktátort” lát 
benne. Egyet azonban kivétel nélkül észrevehettünk: 
azt, hogy a rendszeres agymosás és a demagógia idővel 
mindig eredményes. 

A múlt hónapi Mi Történt rovatomban aláhúztam, 
hogy mi argentin-magyarok “ne dugjuk a fejünket a 
homokba”, ne nézzük közömbösen befogadó országunk 
sorsát... Most viszont azt mondom, hogy szerencsére 
nem kell beálljunk egyik lármázó csoportba sem. Igye-
kezzünk pártatlanok, de igazságosak lenni. Igyekezzünk 
gyermekeinket igaz emberré nevelni ebben a haladó, de 
hazug világban.

*
Gondolom hasonló gondolatok foroghattak a fejetekben 

és szívetekben az idei március 15-i magyar nemzeti 
ünnepünk alkalmával, a Hungáriában, március 18-án. 
Hálát adok Istennek, hogy Argentínában ilyen lelkes, 
második és harmadik generációs magyar ifjúságunk van. 
A nyáron találkoztam öt magyar turista házaspárral Punta 
del Estén. Megmutattam nekik az AMH “HUFI”-rovatát. 
Álmélkodva kérdezték: “Kinek köszönhetitek ezt, a 
jó Istenen kívül?” Nehéz lenne felsorolni mindenkit. 
Hogyan tudnám rövidre sűríteni idegenek számára 

érthetően? Két nagy kiinduló-központ jutott hirtelen e-
szembe: Plátanos, a magyar angolkisasszonyokkal, mint 
Mater Bodolai, Mater Erzsébet - és Vicente López, egy 
kedves fiatal házaspárral, Lomniczyékkal. Fiatalságuk 
minden szombatját a már Mater Juhász által megalapított 
magyar iskolának szentelték, éveken át saját otthonukban, 
néhány lelkes fiatal barát segítségével. Áldozatkészségük 
nem volt hiábavaló. A legtehetségesebb kis tanulók, mint 
Benedek Zsuzsi, vagy a kis Lomniczy Alexandra, és a 
többi Laci, Feri, Sanyi tanítják a mai kicsiket.

*
Honnan számítsuk a “generációkat”? Kezdjük 

azokkal, akik megérkeztek, partra szálltak a világháborúk 
után, vagy azokkal, akik már Argentínában születtek? Ha 
most, a 2000 után született gyermekekre gondolok, akkor 
nekik az ükapjuk érkezett Dél-Amerikába? Közülük már 
senki sem él. A nagyszülők is betöltötték már a 60-70 
évet és aprókák lehettek, amikor megérkeztek. 

Így aztán nem tudom, hogy a 2 kis ikerfiúcska: Gimé-
nez-Kesserű József és Tamás harmadik vagy negyedik 
generáció-e? Mert február 23-án megszülettek szeren-
csésen, császármetszéssel, Hernán Giménez és Kesserű 
Anikó, (Dr. Kesserű István és Balogh Judith negyedik 
gyermeke) egészséges két kis fia, a testvérkék, a 6 éves 
Julita és a 3 éves Anita nagy örömére. Isten éltesse a kis 
újszülötteket és a fiatal szülőket! 

Így aztán Angyalka nagymama biztosan nem fog unat-
kozni. Maga köré gyűjtheti 6 kis unokáját. Most, hogy 
a szülés izgalmain túl van a család, pár hétre ellátogat 
Katiékhoz Miamiba, meglátogatni a 2 Remete unokát. 
Ez alkalommal szeretnénk gratulálni Dr. Kesserű 
Katalinnak, Remete Tamásnénak, akinek hosszú és 
fáradságos különbözeti vizsgák árán sikerült az Argen-
tínában elnyert állatorvosi diplomát Észak-Amerikában 
honosítania. Szeretettel várjuk jelzett látogatását ez év 
folyamán Argentínában.

*
Némethy Mária, Kesserű Judit lánya New Yorkból 

látogatóban volt unokatestvérénél Gorondiné Haynal 
Edithnél és rokonainál Buenos Airesben.

A miramari 
tengerparton 
akarta még a 
nyárvégi nap-
sütést élvez-
ni,  ehelyett 
o t t  v a l ó d i 
a n t a r k t i s z i 
orkánvihar-
ban részesült. 
Mária  több 
nagynevű kór-
háznak küldte 
be pályázatát 

egész Észak-Amerikában, de végül is a keleti parton 
marad: N.Yorkban szerezte meg az óhajtott kinevezést 3 
évre, szigorító szakképzési rezidenciájának elvégzésére 
(emergency medicine). Júniusban ünnepélyes avatáson 
veszi át Harvardon az orvosi diplomáját. Gratulálunk, 
és sok sikert kívánunk fiatal honfitársunknak.

*
Kolóniánk tagjaival a KALÁKA estélyeken, kon-

certeken feltétlenül találkozni fogunk. Március 16 
és 20 között 6 alkalommal lép fel ez a kitűnő művész 
gárda. Senki sem panaszkodhat, hogy nem értesült róla 
már jó előre, lapunk márciusi hasábjain. Eszembe jutott 
egy régi magyar közmondás: “Lakodalom, sokadalom, 
nincsen akkor beteg asszony” Remélem nem is volt, 
ezen a sokadalmon sem.

j.-b.: Keglevich Miklós kapitány, felesége María és Zsuzsa 
rovatvezető                                                       Fotó Bonczos

Keglevich alias Onassis alteregó                               Fotó Bonczos

Pár nap kivételes karácsonyi pihenés a miramari erdőben
j.-b.: Haynal Alajos, Zsuzsó szerkesztő, Nina unoka, Dagmar meny, 
Haynal Attila                                                                 Fotó Dagmar

b.-j.: José és Tomás                                                       Fotó Edith

Fotó Edith
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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 és rövidítés jogát fenntartjuk.
- Szabályosan gépelt,  kijavított, és 
e-mailen beküldött  írások a közlésnél 
előnyben részesülnek. 
- Hirdetéseket csak a hirdetési díj 
befizetése után közlünk. 

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Dres. Constantino 
Miguel Alitisz y 

Silvina Laura Loria
abogados

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!”

IFJÚSÁGI CSOPORTOK - ACTIVIDADES JUVENILES
EMESE KULTÚRA ÉS IFJÚSÁGFENNTARTÓ TESTÜLET - ASOCIACIÓN CULTURAL 
EMESE, Patrocinadora de las Instituciones Juveniles Húngaras de la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4794-4986 - emese_zik@arnet.com.ar 
39.SZ. MAGYAROK NAGYASSZONYA LCSCS. - AGRUPACIÓN DE GUÍAS HÚNGARAS 
N° 39 MAGYAROK NAGYASSZONYA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 
4738-3183 - cynthipupi@yahoo.com.ar
18SZ. BARTÓK BÉLA CSCS. - AGRUPACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS N° 18 
BARTÓK BÉLA. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4837-0161 - 
kerekesmartin@yahoo.com.ar
KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG DÉL-AMERIKAI KÖRZET - DISTRITO 
ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - matias@noblegrain.com (54-11) 4131-7136  
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES -  CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-4740 - 
edibon1@yahoo.com
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL ZRÍNYI 
- Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4624-4461 
- beisfami@yahoo.com.ar

MŰVÉSZET, ZENE, KULTÚRA - ARTE, MÚSICA, CULTURA
ARS HUNGARICA KULTÚRA- ÉS ZENETERJESZTŐ CIVIL SZERVEZET - ARS 
HUNGARICA, Asociación Civil de Música y Cultura - szekasym@xlnet.com.ar 
- CORAL HUNGARIA -  sylvialeidemann@fibertel.com.ar -  Cuba 2445, (1428) 
Buenos Aires. Tel. 15-6134-1577 -  www.arshungarica.com.ar
HUNGÁRIA KÖNYVBARÁTOK KÖRE KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR - HKK 
-  BIBLIOTECA HÚNGARA – Pje. Juncal 4250, 1° piso. (1636) Olivos, Bs. As. Tel. 
4799-8437 - haynal@fibertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fibertel.com.ar   

KLUBOK - CLUBES
HUNGÁRIA EGYESÜLET - CLUB HUNGÁRIA, Asociación Húngara en la Argentina. 
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-8437 / 4711-0144 - 
mzoldi@dls-argentina.com.ar
VALENTÍN ALSINAI MAGYAR DALKÖR - CORO HÚNGARO DE VALENTÍN ALSINA. 
Av. Gral. Viamonte 2635, (1822) Valentín Alsina, Bs.As. Tel. 4244-1674
WILDEI MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE WILDE. Víctor Hugo 
58, (1875) Wilde, Bs.As. Tel. 4252-0390 - amjlmi@yahoo.com.ar

ISKOLÁK - COLEGIOS
ANGOLKISASSZONYOK INTÉZETE (WARD MÁRIA) - COLEGIO MARÍA WARD. 
Calle 43 N° 5548, (1861) Plátanos, Bs.As. Tel. 4215-1052
SZENT LÁSZLÓ ISKOLA - COLEGIO SAN LADISLAO. M. Moreno 1666, (1636) 
Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 - sladislao@ciudad.com.ar

SPORT - DEPORTES
HUNGÁRIA VÍVÓ CSOPORT - ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA. Pje. Juncal 4250, 
(1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4461-3992 - henriette@arqa.com

EGYHÁZAK - IGLESIAS
"KRISZTUS KERESZTJE" MAGYAR EVANGÉLIKUS GYÜLEKEZET - IELU -  
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA LUTERANA HÚNGARA "LA CRUZ DE CRISTO" -  Amená-
bar 1767 - (C1426AKG) Buenos Aires. Tel. 4503-3736 - cvhefty@yahoo.com.ar
MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ - IGLESIA REFORMADA HÚNGARA - Cptn. 
Ramón Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 / 15-5746-6505 - 
amerke@argentina.com 
"MINDSZENTYNUM" ARGENTÍNAI MAGYAR KATOLIKUSOK EGYESÜLETE 
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - mindszentynum@hotmail.com

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán Ra-
món Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@aol.com
ARGENTIN-MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA - CÁMARA ARGENTINO-
HÚNGARA DE COMERCIO E INDUSTRIA. - Av. R. Sáenz Peña 720 piso 9° “E”, 
(1035) Buenos Aires. Tel. 4326-5107 - info@camara-hungara.com.ar
MAGYAR SEGÉLYEGYLET "SZENT ISTVÁN ÖREGOTTHON" - ASOCIACIÓN HÚNGARA
DE BENEFICENCIA "HOGAR DE ANCIANOS SAN ESTEBAN" –  Pacífico Rodríguez 6258 
(ex 1162), (1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4729-8092 - hogarhungaro@hotmail.com
MAGYAR IRODALMI ÉS KULTÚRTÁRSASÁG - ASOCIACIÓN LITERARIA Y CULTURAL 
HÚNGARA. Moreno 1666, (1636) Olivos, Bs.As. Tel. 4799-5044 / 6141 - 
jakabterek@ciudad.com.ar
MHBK - MAGYAR HARCOSOK BAJTÁRSI KÖZÖSSÉGE - COMUNIDAD DE 
CAMARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – Sargento 
Cabral 851, 1° A (1059) Buenos Aires Tel. 4328-8209 / 15-4949-9640
SZENT ISTVÁN KÖR - CÍRCULO DE SAN ESTEBAN. Moreno 1666, (1636) Olivos, 
Bs.As. Tel. 4783-6462 - jakabterek@ciudad.com.ar 
VITÉZI REND ARGENTÍNAI CSOPORT - ORDEN DE LOS CABALLEROS VITÉZ. 
Capítulo Argentino. Tel/Fax (5411) 4715-2351 - nvattay@aol.com

VIDÉK - INTERIOR DEL PAÍS
BARILOCHEI MAGYAR EGYESÜLET - ASOCIACIÓN HÚNGARA DE BARILOCHE 
– Rolando 250, (8400) Bariloche, Prov. de Río Negro. Tel. 02944-461994
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 03543-1557-6631 
- gabor.banati@gmail.com
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE 
(CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe . Tel. 0342-469-5500 - 
adorjan@ciudad.com.ar
   Atención: 
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.

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

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Az  argentínai  magyarok  független  folyóirata
Kiadó-szerkesztő: Haynalné Kesserű Zsuzsánna

Rovatvezető Bonczos Zsuzsa
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.hhrf.org/amh                               www.lamoszsz.hu/amh

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martin Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

V aleria De Pataky
Lic. en Psicología (UBA)

Jóvenes y adultos
Consultorio 4787-1793

155-046-5214

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

Tel. 4799-8437
 haynal@fibertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

2007. Májusi lapzárta:  
április 10

Anyag és hírek beküldésére 
4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com

APRÓHIRDETÉSEK
CLASIFICADOS

Tortas húngaras:
Recetas Sra. de Bakos

Tel. Pablo 4799-3482

G-FOTO fényképész, 4796-1392 
15-5726-1192 - (Kiszely Gergely) 
info@gfoto.org       www.gfoto.org

VÁRJUK
ADOMÁNYÁT !

Z.I.K. 
ÖSZTÖNDÍJ-
BIZOTTSÁG 

Zaha Alexandra        
4794-4986

AZ  ARGENTÍNAI MAGYAR HÍRLAP TÁMOGATÓI
2005: Alapító Fővédnök: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

Alapító Védnökök: Alitisz Constantino - Eickertné Toinette - Gorondi István és Edith - Lomniczy József - 
Monostoryné Kövesligethy Ildikó - Móricz Istvánné  - Papp Jenő - Takács István (+) - Zilahi Sebess 
Jenőné Bonczos Zsuzsanna - Zombory István - Zöldi Márton
2005. folyamán kronologikusan bejött adományok:   Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit (U.S.A.) - N.N. 
-  N.N. - Dr. Orbán László. Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich
2006-ban bejött adományok: Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) - 
Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Móricz Istvánné - Erdődy József - Dr. Farkas Ferenc - N.N. - Gorondi 
István és Edith - K.I. - Dr. Orbán László - Gosztonyi Attila - Luraschiné Földényi Judith - B.Á. (Kanada)

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

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

2007-ben eddig bejött adományok:         Zombory István - Dr. Orbán László - Móricz Istvánné - 
Dr. Némethy Kesserű Judit (U.S.A.) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta

Nuestro agradecimiento especial a Alexis Pejacsevich

Esta edición fue impresa en  IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A. 4522-1855

Abierta todo el año. Atendida por 
su dueño húngaro László Jánszky

Cálida atención y trato familiar. Gran parque arbolado. Pileta de natación. 
Av. Dra Cecilia Grierson 383 - Los Cocos, Prov. Córdoba
Tel.: (03548) 492016 - info@hosterialaesperanza.com.ar

Conózcanos en: www.hosterialaesperanza.com.ar  

Hostería "La Esperanza" 

CARPINTERÍA
Ricardo E. Göttig Vágó
Naval - Bibliotecas - Restauración
Talla - Mueblería - Marquetería

Tel. 4746-2790  Cel.: 15-6502-2830
regmapex@yahoo.com.ar

       
“D E S C U B R I E N D O    I M P E R I O S”

Salida grupal: 16 de mayo 2007
San Petersburgo-Moscú-Praga-Viena-Budapest

Opcionales: Erevan. Atenas. Estambul
Av. Corrientes 922, 6º P, of: “34”  Líneas rot : 4393-0456  

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN
E.V.T. Leg N° 12.643 D.N.S.T. 2253/05

Baby-sitter        -        Kerekes Cili
4837-0161 vagy 15-6587-4261

¿DOLORES? ¿CONTRACTURAS?  
Csilla Vágó Masoterapeuta 
15-5478-3441    4792-2452 

Szerény fizetésért vállalnék 
házőrzést 

Keltos István  -  4747-4937
Vendo colección de 

estampillas
HUNGRÍA AÑOS 1871-1970

Tel.: 03722-427937
03722-15668547

Magyarországi műgyűjtő 
vásárolna festményt 

kiemelt áron 19. és 20. 
századi magyar festőktől. 
offenbacherkinga@hotmail.com 

mobil: 15 6646 4984
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
Hungária fiataljai   Ifjúsági rovat

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

A KÖRS (kör-
zeti őrs), a csapa-
tok parancsnokai 
s a hozzájuk oko-
san beosztott se-
gédtisztek illetve 
új rajvezetők már 
má rc iu s  3 -á n 
egész délután-
ra terjedő fog-
lalkozás kereté-
ben egyeztették 
munkájukat. A 
ZIK igazgatósá-
ga s tanári kara 
örömmel fogadta soraiba a frissen visz-
szaérkezett ösztöndíjasokat, mint új taná-
rokat. Ugyancsak megtörténtek a szülői 
értekezletek, egyik a másik után, amelyek 
alatt minden család tudomást vehetett a 
tudatosan kidolgozott évi tervekről. A 
kedélyek élénkek de nyugodtak voltak, s 
ahogy a percek teltek, egyre kellemesebb-
nek, melegebbnek tűnt a Hungária minden 
egyes terme, és az ide-oda siető felnőtt, 
fiatal s gyermek kedves természetességgel 
járta végig ezt az első szombatot. 

Azért húzzuk alá a lényeget: köszön-
jük minden egyes család támogatását. 
Ezentúl is elvárjuk azt, hogy minél több 
magyar származású gyermek s fiatal jo-
gosan részesülhessen eredete iránti szere-
tetében, nagyszülei, anyja vagy apja után 
örökölt magyar nyelvében, s az ezáltal 
szerzett egészséges, megbízható, életre 
szóló barátok társaságában!             (ZK)

2007. március 10. Szombat. Reggel. A 
Moreno utcán levő Szent László iskola 
nagy udvara megtelt több tucat emberrel. 
Az innen következő órák (s nincs ma-
gyarázat az érzésekhez!) egyre megrá-
zóbbak voltak. A hétvégi iskolánk idei 
első tanórái ricsajjal, jókedvvel s a diákok 
teljes jelenlétében zajlottak le. Később, 
déltől, néhány méterre, egy utcasarokkal 
arrébb, a Hungária mögötti cserkészház 
alja is felébredt a sok zöld-barna-kék-bézs 
színekbe öltözött Teleki Pál követőkkel. 
Remélem, a képekből az olvasó átvehet 
valamennyit a lelkes hangulatból. 

Az előzetes napokban már izgalmas 
összejövetelek kezdték megteremteni 
az eseményekhez szükséges gyakorlati 
eszközöket. A tanárok, a cserkészvezetők 
ülései következtében rendeződött el az év. 
Határozott célkitűzések alapján íródtak 
meg az első hetek programjai, így hát 
könnyen elképzelhető azoknak sikere is!

Március tizedikét nem idézhetem 
felületességgel. Mert ezentúl a magyar 
hétvégek mindennapisága már nem 
közönyösen megemlítendő a buenosi 
magyarság fiatalsága életében. Már egy 
ideje „csodás harcnak” is nevezhető. A 
szétszórtság magyar származású s ajkú 
fiataljai napról-napra - ha dolgoznak (és, 
igen, ezért dolgoznak!) - túlélik a felszí-
vódás fenyegető veszélyét. 2007 egész 
elejétől elkezdhettük a sikeres, tovább 
építő munkakörök egymás utáni felsoro-
lását. Szerencsére, úgy látszik újszerűen 
bár, de gazdagon, nincs vége a több mint 
fél évszázaddal ezelőtt beindított túlélési 
folyamatnak. Az íze talán más, de az erő 
él és tartja az olykor ijesztően a kialvás 
közelébe jutó lángot. Viharok voltak, 
iszonyatos szelek, záporesők s kételyek, 
percnyi csendek, beteg pillanatok - de 
vagyunk!

Olvasunk… és  gondolkozunk:
Nyílt levél a két Évának!  -  Kis “újságon belüli” fórum

Havi “HUFImondat”: 
„Szépséget a békében, - hitet a háborúban, - 

vigaszt az összeomlásban, - reményt a hontalanságban... 
Adhat-e valaki ennél többet Nemzetének?”

(egy híres színésznőről, Szeleczky Zitáról írták nemrég az 
emigrációs sajtóban. Azért közöljük, hogy eszünkbe jussanak 
a mindenkori tevékeny, hős magyarok is.)                         (ZK)

Kezemben a múlt havi AMH… Két 
egyidejű gondolattal, két félelmetesen 
hasonló, derűvel ellátott elmélkedéssel, 
két magyar anya írásával találkoztam, a 
kényelem teljesen véletlen kedvéért u-
gyan azon az oldalon, az újság 4. oldalán 
olvashattam el őket, nem tudván (egyúttal 
meg is kérdezhetem): egyáltalán ismerik-e 
egymást? São Paulo és Lugano a föld-
gömb területén igen messze fekszenek 
egymástól… Piller Éva és Saáry Éva 
nyilatkoztak, válaszokat adtak. Egy pilla-
natig elgondolkoztam azon is (rettegjetek, 
férfiak!), hogy az AMH nagy része “női 
kezekben” van… 

Mire végigolvastam a két írást, bán-
tam, hogy nem a HUFI oldalain jelentek 
meg. Ezt is csak azért, mert irgalmatlan 
érdekes és tájékoztató mindkét téma a 
fiatalabbak számára. Azért ragadom meg 
az alkalmat, hogy javasoljam, ajánljam 
mindnyájatoknak, hufisoknak, a két 
cikk elolvasását. A háborúk sokszor 
végtelen dimenziós hazugságaival ill. a 
tévesen híresztelt információval és a ma-
gyar identitás kérdéseivel fogtok találkoz-
ni, tisztán s teljesen átlátszóan, érthetően 
megfogalmazva. 

Akik - mondjuk úgy - a Forradalom 
után születtünk, s főleg itt “külföldön” 
(külhonban? szétszórtságban? diaszpórá-
ban? menekülés után? emigrációban? új 
hazában?) természetesen nincsenek euró-

pai háborús emlékeink, csupán családi s 
később közösségi anekdotakincsünkre 
hivatkozunk, amikor valamilyen módon 
mégis ahhoz a szörnyű, a magyarságot 
szétdaraboló s roncsoló időhöz-kor-
szakhoz akarunk viszonyulni, legalább 
is lelkileg… Ilyen jellegű módszerrel 
kerestük-keressük gyakran hovatartozási 
érzésünket is.

Hogy veheted észre, hufis-olvasó fiatal, 
hogy beléptél a magyar felnőtt korba? 
Hát többek között úgy, hogy az ilyen 
hátterű kérdések magányosan izgatnak 
és keresed a válaszokat, néha sürgető 
lázzal, művelődéssel, öntápláló, kitartó 
kíváncsisággal.

A két feljebb említett írás elolvasása 
ugyanis felvilágosításként segíthetne. 
Személyesen jól ismerem az egyik Évát 
(Piller). Ugyancsak a magyar út egy ré-
szét lejártam már én magam is (legalább 
is próbálkoztam). Mégis megörültem a 
két cikknek. Hálás vagyok kettőtöknek 
azért, mert érzem: őszintén, folyamatosan 
foglalkoztok a józan, felnőtt magyar élet-
hez tartozó igazságokkal, valóságokkal. 
Ez a 4. oldal két írása összeköltődött, egy-
máshoz tartozik, és fényt vet, özönlően, 
sok nem tisztázott kérdésre, és az utána 
következő mély gondolkozást, érdeklődést 
serkentheti. Köszönöm, szépen s nagyon! 
Ölellek titeket!

Zólyomi Kati

BRÁVÓ, HUFI! : A CSERKÉSZET ÉS A ZIK 
MAGYAR ISKOLA IMPOZÁNS KEZDETE!

M I N I H U F I   
Hadd harangozzak be előre egy szép 

év eljövendő eseményeiből néhányat. 
Mire ez a rovat az olvasó kezébe kerül, 
már megtörtént a KALÁKA együttes 
látogatása, fellépései, és a hagyományos, 
bensőséges Március 15 megemlékezése. 
Jön egy hatalmas létszámú Leánykórus 
Magyarországról. Az idén „nagyszabású-
nyilvános” Húsvéti ünnepet rendeznek a 
cserkészcsapatok. Készül a három hóna-
pig Magyarországon tanuló ZIK-diákok, 
a Meggyek „élő” beszámolója. Kezdődik 
a Regös év is. Úgyszintén a Cserkészbál 
éjféli táncának első próbái. Rendkívüli 
1956-os tiszteletbeli színházműsort ké-
szítenek az idén a ZIK, az ÁLOMGYÁR 
és a cserkészek. Vass Ilona (Ili) és Kiss 
Alexandra (Ae) együtt járják a Balassi 
Bálint ösztöndíjprogramot Budapesten. 
Gröber Lisa is „odahaza” végzi tanulmá-
nyait, Mihályfy Juli pedig Londonban.                                                  

(ZK)

                                                     ZIK kezdés a Szent László iskolában                                Fotó Zóka

Cserkészfoglalkozás kezdete a Hungáriában
                     Kerekes Miki st. átadja a cserkész vándordíjat Lajtaváry Richárd őv.-nek          Fotó Zóka

Gesztenye csoport történelemórán: b.-j.: Lomniczy Mica, Indaco Priscilla, Makkos Viki, 
Mattiauda Santi, Arcagni Sándor, Gröber Berni, Szilvássy Ignác                             Fotó Zóka 

Dió csoport földrajzórán: b.-j.: Meli, Juci, Kinga, Kati tanítónéni, Zsogi, Gábor, 
Viki, András, Reni és elöl Ricsi                                                          Fotó Zóka
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Ellenben az utolsó három-négy évnek a folyamatai 
inkább „megdöbbentőek”. De ez egy egészen más 
történet.

ZK: Az „áttelepedés” véglegesnek volt szánva?
BL: Nem, nem volt, sőt, most sem gondolom végle-

gesnek, noha húsz éve ott vagyok.
ZK: Mi az, ami tartja benned a reményt, hogy ez egy 

átmeneti ott-tartózkodás?
BL: Nem, ez nem egy remény, hm, egyszerűen ott 

vagyok, de valahogy nehéz elhinnem, hogy ott fogok 
meghalni, és kész!... Komolyan, nem tudom. 

ZK: Egyszóval van benned egy érzés, hogy azért 
nem lenne rossz visszajönni - vagy talán nem is ide, 
hanem máshova?

BL: Nem, máshova nem!
ZK: A család hogy áll hozzá ehhez a gondolathoz?
BL: Hát nyilvánvaló, hogy fi gyelemmel kell lennem 

rájuk, ahhoz, hogy az ő életük hogyan alakul, ez valójá-
ban csak az én személyes érzésem. Én nem úgy mentem 
el Argentínából, hogy nekem bajom volt az országgal; 
sőt. Szerettem volna egyfajta munkát végezni (a repülés-
sel kapcsolatosan), ami ugyan sikerült is, de aztán az 
élet másképp alakult. 

ZK: Dóri és Anna lányaidon kívül tehát két kisebb 
fi ad van...

BL: Igen, hét és kilenc évesek.
ZK: Ők ketten is jártak már itt?
BL: Igen, négy évvel ezelőtt, akkor az egész családdal 

jöttünk. De sóvárognak, állandóan szeretnének jönni 
újra.

ZK: Ezek után meg kell kérdeznem, hogy „mit felej-
tettél itt”, amit nem vihettél el magaddal, mert hogy 
annyira ide van gyökerezve?

BL: Hát a saját családom, az itteni magyar kör…
ZK: Hiányolod ez utóbbit nagyon?
BL: Eléggé!
ZK: Konkréten: barátokat, vagy a koloniális életet?
BL: Konkréten mindkettőt!
ZK: Megkérdezhetem, kik a legközvetlenebb buenosi 

barátaid?
BL: Hát, ősidők óta Szilvássy Lőrinccel meg Papp 

Pindurral vagyunk együtt…
ZK: A kapcsolat velük folyamatos?
BL: Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy igen, bár a 

kapcsolat, mint olyan, az akadozik néha-néha: vagy egy 
telefon, vagy egy e-mail... De valahányszor találkozunk, 
ott folytatjuk, ahol abbahagytuk!

ZK: Ha lányaidról mondanék néhány szót, elsősorban 
azt kéne megjegyeznem, hogy míg itt voltak, félelmetes 
természetességgel mozogtak köztünk. Merném állítani, 
hogy mindketten nagyon könnyen ide is tudnának tar-
tozni. Azt fi gyeltem meg leginkább, hogy olyan dél-ame-
rikai szokásaik vannak. Könnyen feltételezhető, hogy 
talán otthon ilyen hangulatot szívtak magukba…

BL: Hát négy testvér mellett nem is lehetne nem „la-
tinos” módon viselkednünk. És igen, igazad van. Vissza 
is sírják az itt töltött időket.

ZK: Mind a négyen cserkészek?
BL: A fi úk még nem. Ott a közelünkben nincsen cser-

készcsapat, és valójában a mi ízlésünknek megfelelően 
kevés a jó csapat.

ZK: Ennek a ténynek valószínűleg köze van ahhoz, 
hogy idestova csak 15 éve indult be újból a mozgalom 
Magyarországon, mármint hivatalosan a rendszerváltás 
után… Talán „ki kell várni” egy hosszabb folyamatot, 
hogy ismét „jó” legyen?

BL: Igen! Ki kell, hogy alakuljon, mert különböző 
stílusokkal indult el; van, ahol „túlfűtött”, túl komoly, 
és van - különösen templomi gyülekezetnél -, ahol kis 
híján „lelkigyakorlat”-ként működik. Általában hiányzik 
az a frissesség, ami a fi atalokkal való foglalkozásban 
nagyon is szükséges. 

ZK: Inkább olyan iskolajellegűnek nyilvánítod?
BL: Nagyon - túl komoly!
ZK: Akkor most hadd kérjelek meg, mintha én 

magam sem tudnám, meséld el - ha csak dióhéjban is 
- cserkészéletedet, hogy azon belüli képesítésedben 
meddig jutottál, és azt is, hogy jelen pillanatban e téren 
mikben ügyködsz.

BL: Hét évesen lettem cserkész, akkor a buenosi 12. 
sz. Kinizsi Pál cserkészcsapat soraiban végigjártam a 
kiscserkészet és nagycserkészet éveit. Az őrsvezetői, 
segédtiszti és tiszti táborokat elvégeztem.

ZK: Ki volt első parancsnokod a csapatban?
BL: Az első saját Édesapám volt; majd évek után Ke-

rekes Gyuri. Nagyjából ez volt. Nem lettem parancsnok, 
mert amikor rám kerülhetett volna a sor, elmentem 
Európába. Már akkor kezdtem a segédtiszti táborokban 
részt venni, mint kiképző. Először Brazíliában, kétszer 

Lászlóval együtt nőttünk 
fel. Igen jól emlékszem cserkészkorunk s későbbi, 
koravezetői élményeinkre. Akkoriban öt csapat 
működött Buenos Airesben. Semmiféleképpen sem 
„jobb”, de lényegesen más időket éltünk. Elsősorban 
minden intézményben, és a cserkészetben is, százával 
működtek az emberek. Akkor más gondjaink voltak. Az 
évek elmúltával muszáj volt az értékskálát átrajzolni. Az 
alkalmazkodás legtöbb esetben sikert jelenthet, kivéve 
akkor, ha a célok kitűzésében tévedünk. Ez jelenleg, 
szerintem, a legnagyobb veszély. 

A nyolcvanas évek közepétől Lászlóval most ta-
lálkozom negyedszer: két segédtisztképző táborban, 
Budapesten egy alkalommal és ma, amikor ennyi idő 
után és egy annak idején a sors által félbeszakított jó 
barátságot visszaidéző légkörben leülhettünk egymás-
sal szembe, hogy elmesélje a HUFI-nak (de nekem is) 
ezeket az éveket, ill. sietség nélkül a cserkészéletről 
beszélgethessünk. 

Január 18-ra meleget jósoltak. Egészen délig 
meglepően kellemesen telt el a reggel. Már ebéd után 
hihetetlen kánikula lett, és úgy öt óra tájra szegény 
Lászlót 37 fokos hőmérséklet tolta be a hasonlóképpen 
meleg lakásomba. Nem mondtuk ki szavakkal, talán, 
mert nem volt szükség rá, de jó volt így találkozni, és 
még eredményesebb a fi atalokra gondolva kiagyalt 
anyagot felvenni és leírni együtt.

Íme a beszélgetésünk:
Zólyomi Kati: Az itteni fi atalok nagy része talán 

most ezen a nyáron ismert csak meg: „Te vagy a híres 
Lajtaváry ikrek nagybácsija”… (széleset mosolygunk). 
De már régen mentél el Argentínából. Mikor volt, miért 
telepedtél át Magyarországra? Azóta hogy telik ott az 
életed? 

Benedek László: 1986-ban mentem el Argentínából. 
Repülőmérnöki diplomát szereztem akkoriban és sze-
rettem volna azon a pályán elhelyezkedni. 

ZK: Már volt valami kilátásod is?
BL: Nem. Amikor elindultam Európába, úgy volt, 

hogy munkát mentem keresni. Próbálkoztam Német-
országban, Olaszországban, s minden szép és jó lett 
volna, de mivel minden repülőgépgyár a NATO (OTAN) 
szabályai szerint működött, és nekik az a tény, hogy én 
már jártam kommunista országban, sőt még rokonaim is 
élnek ott, olyannyira számított, hogy nem remélhettem 
munkalehetőséget. Teljesen véletlenül Magyarorszá-
gon adódott egy lehetőség, a „bűvös kocka” feltalálója 
(Rubik Ernő) édesapjánál, aki mindig is repülőépítéssel 
foglalkozott. Egy közös ismerős révén kerültünk kapcso-
latba, és azonnal munkát ajánlott. Négy éven keresztül 
dolgoztunk együtt. Éppen akkor kezdett tervezni egy 
kétszemélyes motoros kisgépet, amit szeretett volna 
sorozatgyártásba adni. Megterveztük, megépítettük, 
kipróbáltuk, megkaptuk az engedélyeket, és amikor a 
befektetésre került volna sor (a gyár beindítására), a fi a-
talabbik Rubik, aki ezt az egész projektet fi nanszírozta, 
meghátrált… 

ZK: Azért mégis, mint friss mérnök, már repülőgépet 
építhettél…

BL: Igen, hát az egy csodálatos munka volt, mert 
megterveztük, megépítettük és repültünk is vele! És 
az engedélyeket is megkaptuk! Úgyhogy nagyon-
nagyon érdekes volt, de hát én időközben megháza-
sodtam, Dóri lányom már megszületett, és amikor ez a 
munkalehetőség megszűnt, akkor el kellett helyezkedni 
máshol. Azóta már négy gyerekem született.

ZK: Akikből mi itt kettőt ismerünk…
BL: Igen, ti a két lányt. Dóri és Anna után két fi am 

is született.
ZK: Mikor megérkeztél Magyarországra, mi volt szá-

modra a legmegdöbbentőbb, ha egyáltalán volt ilyen?
BL: Megérkezésemkor különösen megdöbbentő dol-

gok nem voltak.
ZK: A hidegháború kegyetlen utolsó évei voltak ezek.
BL: Ez igaz, de én középiskola alatt már voltam 

Magyarországon és 81-ben is, egyetemista koromban. 
Tulajdonképpen váratlan dolgok nem értek 86-ban.

ZK: Tisztázzuk, hogy ezek az utazások még nem a 
ZIK ösztöndíjprogramjával jöttek létre.

BL: Persze, hogy nem! És először csak egy félév volt. 
Szüleim fi zették és az volt az egyesség, hogy ha én el-
végzek egy évet előre a középiskolában, vagyis nyerek 
egyet, akkor mehetek egy egész évre Európába.

ZK: Akkoriban hol laktál Magyarországon?
BL: Édesapám (Benedek László „Cala”) unokatest-

véreinél, ahol voltak velem egykorú gyerekek. Bejártuk 
Magyarország nagy részét, ezért nem volt min 
meglepődni akkor, amikor Magyarországra költöztem. 

Érdemes a további vezetőképzés?   Mire?   Kiknek?   Meddig?
Interjú Benedek László cscst.-tel   (1. rész)

meghívtak Fillmoreba, és amikor 
a magyarországi cserkészet újra-
indult és a mi szövetségünk 
rendezett vezetőképző táborokat 
magyarországiak számára, akkor 
Ausztriában volt egy nagyon nagy 
létszámú segédtiszti meg tiszti tábor, ahol ugyancsak 
kiképző voltam. Majd egy évre rá (1991-ben) én ren-
deztem meg Gödöllőn az első olyan segédtiszti tábort 
Magyarországon, amit már magyarországi kiképzőkkel 
együtt vezethettem le (akik az ausztriai táborban lettek 
előzőleg kiképezve). Utána még két másik segédtiszti 
táboron voltam parancsnok Magyarországon.

ZK: Ezeken az általad megemlített segédtiszti tábo-
rokon résztvevő jelöltek minden esetben már valahol 
elvégezték az őrsvezetői kiképzést is?

BL: Nem, eleinte nem minden esetben. Hiszen olyan 
emberek kerültek be a cserkészet sodrásába, akik csak 
akkor kezdték. Akik tizennyolc-tizenkilenc évesen kö-
zeledtek a mozgalomhoz. Az első táborban nekem volt 
egy hatvan éves „Józsi bácsim”, mint jelölt. 

ZK: Gondolom, ez a „bácsi” tényleg tele lehetett 
reménnyel…

BL: Persze! Nagyon lelkes volt! Később aztán há-
romszor kértek fel, hogy segédtiszti táborokat vezessek 
Dél-Amerikában.

ZK: Hogyan kezdted el ezt az utat? Mindig szándékod 
volt a segédtisztjelöltek kiképzése? Hiszen már egy 
„klasszikus” vagy, legalábbis miköztünk!

BL: Nem véletlenül, ez a folyamat már 1985-ben 
indult el, mikor még Édesapámmal együtt voltunk 
kiképzők egy táborban, és a későbbi évek során azáltal, 
hogy Fillmore-ban is lehettem kiképző. Az USA-ban 
úgy gondolták, hogy alkalmas vagyok rá és akkor „ez 
úgy maradt”. Egyébként a segédtiszti tábor egy nagyon 
jól kidolgozott kiképzőeszköz, én a módszerében bor-
zasztóan hiszek, és ezt valóban szeretem csinálni.

ZK: Épp ezt akartam rákérdezni, de megelőztél! 
Szóval élvezed!?

BL: Rettenetesen!
ZK: Érzed-e a magyar cserkészfoglalkozás aktuali-

zálásának szükségét? Avagy észre vettél-e olyan tüne-
teket, ami után elgondolkoztál azon, hogy egy és más 
módszeren vagy rendszeren változtatni kéne, tekintetbe 
véve az emberhiányt és a magyar nyelvhasználathoz 
kapcsolódó gondokat is? Hogy alkalmazkodhat ma-
napság a cserkészrendszer ahhoz, hogy az „emberebb 
ember” célt továbbra is szolgálja anélkül, hogy az 
egyre igényesebb fi atalok ne érezzék túl naivnak a 
programot?

BL: Szerintem a cserkészetet nem aktualizálni kell, 
hanem egy folyamatos elvet kéne követni, amelyet 
valahogy úgy lehetne nevezni, hogy „vissza a gyöke-
rekhez”. Mert a mai világ modernizálódik, egyre 
több a technika körülöttünk, valamint a civilizációnak 
ilyen-olyan egyéb eleme. Ha a cserkészet valóban a 
természetben zajlik, akkor a mai gyerekeknek inkább 
„újszerű”. És hogy ha ezt az ember komolyan veszi és 
a természetben, a valódi környezetében használja a 
cserkésztudományokat, akkor az egészen más, mint amit 
az iskolában vagy egyéb körökben tudna megszerezni. 
Amikor a cserkészetet megpróbáljuk a civilizációba 
belesimítani, sokat vagyunk falak közt, akkor a változás 
annál is inkább a „vissza a gyökerekhez” irányába kéne 
legyen, azaz a természethez való visszatérés útján. És 
akkor jó is lesz, hű a BP (Baden Powell) eredeti elkép-
zeléseihez. A természetet felhasználva bőségesen lehet 
vagány programokat csinálni, mint amilyen [volt] a 
Bartók Béla csapat tutajtúrája vagy a 39-es lányok he-
gyitúrája, de a gyerekek számára ugyanúgy lehet kisebb 
léptékű, éppolyan klassz két-három napos programokat 
összeállítani: evezőtúra, biciklitúra, vagy bármi egyéb, 
és ennek lehet aztán folytatása is.

ZK: Múlt évtizedekhez hasonlítva lehet az, hogy 
jelen időkben gyérebb a cserkészvezetők gyakorlati kép-
zettsége, és az általános műveltségük kevésbé fontos? 
Az idősebb vezetők régebben erre nagyobb hangsúlyt 
fektettek?

BL: A követelmények keményebbek voltak ezen a 
téren, ez kétségtelen. Van egy - gondolom, hogy folya-
matos - kiegyezés a helyzettel: ha kevesebbet tudnak, 
akkor milyen mércéket lehet állítani? De tulajdonkép-
pen a Bodnár Gábor-féle vonal, amelyik valamikor 
lefektette azt, hogy a cserkészetnek az egyik kulcsa a 
vezetőképzés: ez nem enyhült! A követelmények talán 
valamelyest enyhültek, de az, hogy a vezetőképzésnek 
milyen hihetetlen nagy fontossága van, abban nem tör-
tént változás. És abból nem is szabad engedni.

(Befejező rész a következő számban)
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Számtalanszor 
furcsa pillana-
tok következnek 
egy rendhagyó 
é l m é n y  u t á n . 
Gondolom, így 

érezhetik magukat azok a cserkészlányok, 
akik alig néhány héttel ezelőtt fejezték be 
a nyári hegyitúrát... Nem feltételezek to-
vább, hanem kettőt kiválasztok közülük 
és elbeszélgetek velük. Mindketten hosszú 
ideig voltak eltávolodva a csapattól. Az 
egyik a tanulás miatt (Jeffrey Szofi), a 
másik pedig Magyarországon tartózkodott 
egy évig a ZIK ösztöndíjjal (Lajtaváry 
Zsu). Ezért tartottam érdekesnek véle-
ményüket a „visszailleszkedést” követően, 
valamint a segédtisztképző tábor elvég-
zése után egyaránt. Egyértelmű, hogy 
„frissebb” gondolatokkal, talán objektí-
vebb hozzászólásokkal gazdagíthatják a 
történtek első részletei elmesélését. 

Délután találkoztunk, a naplemente va-
rázsos, utolsó fényei-sugarai melegében. 
Egy fagylalt elfogyasztása alatt válaszol-
tak kérdéseimre, ill. engedték magukat 
lefotózni is. Olvassatok el egy-egy érdekes 
választ-kiértékelést a két egyetemista lány 
friss emlék-tarisznyájából:

ZÓLYOMI KATI: Milyen argentin 
területeket jártatok be?
LAJTAVÁRY ZSU: Tucumán, Salta és 

Jujuy tartományok híresebb részeit.
ZK: Hogy döntöttétek el, hogy pontosan 

hova fogtok menni?
JEFFREY SZOFI: Cili (Kerekes Cili) 

javasolta! Ő már ismerte és bejárta ezt a 
vidéket.
ZK: Hányan vettetek részt?
LZS: Tizenöten, de az egyik lány koráb-

ban ment el, így hát 14-en fejeztük be.
ZK: A résztvevők korosztályai?
LZS: Hát körülbelül tizenhat és huszon-

három év között...
ZK: Először gyalogoltál ekkora távolsá-

gokat, vagy volt már előző tapasztalatod?
JSZ: Eddig a cserkészportyák voltak a 

leghosszabbak. Ilyen mértékű még nem 
volt eddig.
ZK: Annak ellenére, hogy olyan „sport-

típus” vagy, mégis nehezedre esett ez a 
gyaloglás, mászás?
JSZ: Neeeem! Jó volt! Nagyon tetszett! 

Csak egyetlen egy napot nem élveztem 
az összesből...
ZK: Mi történt ezen a napon, miért volt 

különös?
LZS: Egyszer túl későn indultunk el, 

és már nagyon sütött a nap, fáradtak 
voltunk, de lényegében aznap nagyon 
meleg volt...

ZK: Jól hallottam, hogy katonakocsi 
cipelte a hátizsákotokat?
JSZ: (huncut nevetés): Igen! Igen, így volt!
ZK: Hogyan jött ez össze?
JSZ: Kinga (Mihályfy) révén, egy ismerős 

által ajánlották fel nekünk, hogy viszik a 
csomagokat, mert 
m egd öbb e n t e k 
azon, hogy ennyit 
fogunk gyalogol-
ni...
ZK: Volt, amikor 

nagyon elfárad-
tál?
LZS: Neeem, úgy 

„nagyon-nagyon” 
nem! Napközben 
nem, de estére 
mindig mindnyá-
jan elfáradtunk...
ZK: Figyeltétek 

állandóan a tér-
képeiteket? Vé-
gül összeadtátok, 
hog y összesen 
hány kilométert 
tettetek meg?
LZS: M m m... 

úgy százötven le-
hetett? (kérdően 
néz Szofira)
ZK: Mi tetszett 

a legjobban az egész túra alatt? Olyan, 
amitől felejthetetlen lesz a túra?
JSZ: Sok, de leginkább San Isidro, Sal-

taban. Iruyától mentünk odáig gyalog. 
Iruyában csak 300 ember él, és egy öreg 
nénike mesélte el, hogy milyen körülmé-
nyek közt élnek... 
ZK: Emlékszel a túra alatti kedvenc 

pillanatodra?
LZS: Nem tudom most így hirtelen, de 

engem is nagyon megrázott az Iruyá-i 
élmény. Ott se áram, se csapvíz, s a meg-
élhetést saját veteményeik biztosítják, 
meg egy kisebb állattenyésztési rendszer. 
Mindent friss állapotban fogyasztanak el, 
hisz persze hűtő sincs. Mindent megosz-
tanak. A közlekedés lóháton vagy gyalog 
történik. Gyertyafény az egyetlen, s azon 
kívül a napfény - vagy a teljes sötétség. 
Sosem láttam még ilyet, és őszintén alig 
hittem szemeimnek...
ZK: Az Iruyá-i lakosság szerintetek 

milyen volt?
LZS: Indián leszármazottak lehetnek, 

érdekes arcokat láttam.
ZK: Volt a csoporton belül valaki, akihez 

közelebb kerültél?
JSZ: Igen, Szofihoz (Haller).
LZS: Az egész „volt őrsömhöz”, a Napra-

forgókhoz! Nagyon jól megvoltunk együtt!
JSZ: Az egész csoport ösz-

szeforrt! Három hét együttélés 
erős kapcsolatot teremtett köz-
tünk! 
ZK: Voltak-e érdekes beszél-

getések köztetek a nap folya-
mán, gyaloglás alatt? Vagy 
csupán egy nagy „kihívás” 
volt számotokra, mármint a 
testi megerőltetés kockáztatása?
LZS: A mindenkori buenosi 

kapcsolatok mélyültek, sze-
rintem...
JSZ: A csapat „rover”-tagoza-

ta használta ki ezt az alkalmat, 
hogy még jobban összemele-
gedjen a beosztott vezetőkkel, 
de egymás közt is!

ZK: Számodra mit jelent az, hogy ismét 
aktív cserkész lettél?
JSZ: Sokat. Tetszik! Örülök!
LZS: Nekem is szuper, hogy egy év után 

a lányokkal lehetek megint! Hiányoltam 
a cserkész-kirándulásokat, a szombati 

elfoglaltságot... 
Gyógyító hatása 
volt a túrának, 
mindnyájunkra!
Z K :  H o g y 

működött a napi 
kosztolás?
JSZ:  Volt , a-

m i k o r  t ü z e t 
raktunk, vagy 
amikor a gázpa-
lackot alkalmaz-
tuk, néha vásá-
roltunk kész kaját 
is... szendvicset, 
empanadát...
LZS: (felkiált) 

E m p a n a d á t ! 
Sokszor ettünk 
empanadát! Egy 
jó ideig hallani 
sem akarok em-
panadárol! (ne-
vetünk). Olcsón 
lehetet t  venni 
milanesa szend-

vicset! Tésztát és puliszkát is ettünk jó 
néhányszor!
ZK: Van-e olyan hely, ahova szívesen 

visszamennétek, hogy jobban megismer-
hessétek?
JSZ: Igen, Chala! Olyan dimbes-dom-

bos, gyönyörű medenceféle, Jujuyban, 
a fővároshoz egész közel, 
egy dzsungelszerű vidék, 
ahol a dombok tavakkal vál-
takoznak. Amikor ott jártunk 
sajnos esett az eső, fáztunk, 
enyhén rosszkedvünk is tá-
madt emiatt, ezért jó lenne 
szép időben visszalátogatni 
oda!
ZK: Hogy határoztátok el 

konkréten, milyen helyekre 
érdemesebb elmenni?
LZS: Hajszálnyira a Cili által 

megtett utat jártuk le, ami 
egyszerre a legnevezetesebb 
látnivalókat nyújtja. Ez egy közismert 
idegenforgalmi „vonal”, így hát biztonsá-
gos is volt. Többször találkoztunk embe-
rekkel, s több helyen ugyanazokkal... A 
különbség, hogy mi gyalog haladtunk.
ZK: Hogy tetszettek a kis hegyi települé-

sek? Milyen benyomást keltettek?
JSZ: Hát hogy ott milyen mások az 

emberek! Nem izgatottak, mint itt... 

Szép nyugodtan 
mesélték el ne-
künk az életüket, 
megelégedve az-
zal, amit a sors 
szánt nekik... 
ZK: Tudjátok, hogy az ország egyik 

legszegényebb vidékét jártátok be?
LZS: Azt vettem észre, hogy a szegény-

ség ellenére, elfogadják békésen „azt, ami 
adatik” nekik. 
ZK: Foglalkoztatok-e szolidáris téren is, 

míg ott voltatok?
JSZ: Igen, vittünk csomagokat egy sze-

gény iskolának, s átadtuk a tanítóknak, 
hogy igazságosan és a szükséghez mérve 
osszák szét... Ez „odafelé” történt, s végül 
visszamentünk, hogy a gyerekekkel is 
lehessen kapcsolatunk. (El Nogalito).
LZS: A ruhadarabokat főleg személye-

sen osztották szét a gyerekek közt, azt 
elkerülendő, hogy a szülők „másképp” 
gazdálkodjanak felettük...
ZK: Mi az eredménye a hegyitúrának? 

Ebből mit adhattok át, tovább a cserkész-
korú lányoknak, a csapaton belül?
LZS: A jó élményem örömét! Örülök 

annak, hogy odaátról, Magyarország-
ról e-mailen keresztül szerezhettem 
egy kályhát ennek az iskolának, itteni 
barátnőim segítségével!
JSZ: Számomra van egy „hegyitúra 

előtt” és egy „után”! A csoporttal o-
lyan volt, mint régen! Nem múlnak el 
azért a kapcsolatok szép dolgai. Engem 
személyesen ez az együttélés türelme-
sebbé tett. Tanultam az együttélésből, az 
együttalvásból, az együttmenetelésből... 

Még mielőtt teljesen besötétedett vol-
na, beszélgettünk tovább, de már min-
denféléről, lazán, önfeledten, egész addig, 
míg már csillagos lett az ég fölöttünk. 
Nyilvánvalóan egyszerű, mély, hasznos 
események a „cserkészesemények”. Élni 
tanulunk általuk, s mikor viszontmerítünk 
belőlük, mindig felemelnek az emberebb 
ember magaslatához!                      (ZK)

S Z É P  É L E T ,  C S E R K É S Z É L E T

 - Gyalogló magyar cserkészlányok Argentína észak-nyugati magaslatain -

„Hogy lehet visszakerülni a barátság mélységébe” (2. beszámolórészlet)

Két „új” segédtiszt a „Hegyitúra” után...

Jeffrey Szófi st. 
www.gfoto.org

Lajtaváry Zsuzsi st. 
 www.gfoto.org

A történelmi Casa de Tucumán előtt

Amaichá del Valle (Tucumán): Kempingünk kis szomszédaival

Ruinas de Quilmes, Tucumán

C6H12O6 + 6 02 --- 6 H20 + 6 C02 + energia...            
(glukóz metabolizációja)

Hát igen! Ilyen hírt - főleg HUFI alapító-tagról szóló hírt! - 
nem hagyhat ki a HUFI!
Ahá! Kíváncsi vagy? 
Ne félj, csupán olvass tovább - és megtudod! 

2007. február 12-én Collia Niki st. 
biokémikus diplomát szerzett, és ahogy 
a képen látható, kellőképpen meg is ünne-
pelték! 
Gratulálunk, és örülünk erőfeszítése ered-
ményének! Őszintén kívánunk neki sikert 
minden téren, valamint további álmainak 
hasonló jellegű megvalósítását!

                                                       HUFI
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- ilyen meg olyan „tájszólással”,
   de szépen, folyékonyan beszél-
   nek magyarul.
- az utazó meg az itthon maradt   
  testvérek ritka „melegséggel”
   ölelkeztek át!
- leggyakoribb megjegyzésük: 
  „NEM HAVAZOTT”!
- mindnyájan már elkezdték az 
  itteni „sulit”(jaj!)
- voltak más országokban is…
- már „beszámoló-tervekkel” 
  jöttek haza!
- nagyon sok jó élményük volt 
- van mit elmesélni.
- IGENIS HASZNOS VOLT! 
(a HUFI megállapítása).  (ZK) 

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

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos
4799-8437   4711-0144

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON 
mzoldi@dls-argentina.com.ar

Vezetőségi gyűlés minden szerdán este 9-kor
Titkárság: Zumpf Gusztáv: Keddtől szom-
batig 18-tól 21.30-ig.  Vasárnap 12.30-tól 16 
óráig. Étterem: Hétköznap (hétfő kivéte-
lével) 18-tól éjfélig.  Szombat-vasárnap 
ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar

4799-8437 / 4711-0144 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy ma-
réknyi megérett MEGGYECSKE. Kilencven nap 
hosszú mendegélés után az Óperenciás tenger 
túlsó partjairól viharok zengő fellegei közt visz-
szarepültek a meleg otthon karjaiba. Várta is őket 
sok anya és apa, kíváncsi testvér és barát. Visí-
tások, ölelések, könnyező szemek tekintete alatt 
jelentek meg, nehézre (nehezebbre) megrakott 
batyukkal. Azt mondják, hogy azóta is (február 
28) folyik a mese, de már minden egyes család 
zárt ajtaja mögött. Aki tudni szeretné a vándor 
MEGGYEK történetét és élőben meghallgatni a 
mesék befejezését ill. a végtelen mennyiség képet 
megtekinteni, az menjen el szépen a Hungáriába a 
kitűzött napon és megtudja, hova futott el a kurta 
farkú malacocska... 
(HAN-fl ash kiküldése következik a napokban a pontos adatokkal).

Addig is, a türelmetlenebbek kielégítésére, egy kis információ:
- ugyanannyian jöttek vissza, mint ahányan elmentek. (Még jó!)
- „egészségesebben” tértek haza. (?)

ZIKHÍR - ZIKÚJDONSÁG

Visszaérkeztek a MEGGYEK!

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI
(Espinosané Benkő Teri st. havi gondolatai)

Jus sanguinis - avagy jus soli...?
- számunkra a magyarság származásunkhoz vagy születésünk helyéhez kötődik? -

Mint vezető többször hallottam, 
hogy az ösztöndíjaknak van egy 
negatív része: hogy néhányan ott 
maradnak ill. kis idő után vissza-
utaznak Magyarországra.

Én is, mint csapatparancsnok 
- nem tagadom - sokszor (önzően) 
sajnáltam, hogy kiképzett, lelkes, 
tehetséges vezetőim ott maradnak. 
Talán többen azt gondoljuk (vagy 
gondoltuk?), hogy mikor egy 
argentínai magyar visszidál, abba-
hagyja talán a rábízott munkát? 
Nem teljesíti tovább kötelességét 
a magyarságával szemben?

Sok évig a „szabad Magyaror-
szág” bástyájaként neveltek ben-
nünket. Azonban 1990 óta a ma-
gyarok újból szabadon választa-
nak: aki akar és tud, visszamehet.

De térjünk vissza az ösztöndí-
jasokra, a családokra és a fi atal 
hazautazókra. Nem „magyarkod-
nak” már? Nem tesznek a magyar 
öntudatért ott Magyarországon? 
De igen!

A magyar kolónia hazaszeretete, 
a sok mozgalom tevékeny szorgal-
massága (cserkészet, regös, ZIK, 
stb.), belénk nevelték az ősi és 
korabeli magyar kultúrát, és ami 

még fontosabb: megszerettették 
velünk! Mennyi szokást és népdalt 
ismerünk! Tudom, sokan nótá-
zással enyhítik a hosszú utakat. 
Milyen szép népmesék ringattak 
álomba esténként. Biztos nem 
vagyok az egyetlen, akinek jó 
meleg levest főztek nyáron, mert 
az „úgy szokás”. Mindez annyira 
szerves része lett a lelkünknek, 
hogy sokszor nem is vesszük 
észre. Nekünk, argentínai magya-
roknak, természetes! Természetes 
nótázni, néptáncolni. Természetes 
ismerni történelmünket és nem 
elfeledni. 

Sajnos, a mai budapesti fia-
talok között ez nem így van (a 
25-35 évesekről beszélek, mert 
leginkább ezeket ismerem). Nem 
azért, mert nem akarják, hanem 
csupán mert senki sem adta át a 
szenvedélyt. A közömbösségben 
nőttek fel.

Nagyra nyitott szemekkel fi-
gyeltek s kérdezték: Argentínából 
jöttél? És beszélsz magyarul? 
Cserkész vagy? Néptáncolsz? Így 
volt, valahányszor nemzetről, ma-
gyar öntudatról volt szó. Merem 
mondani, hogy szinte nem vol-

tak rossz ta-
pasztalataim. 
Lelkesítette 
őket, hogy oly messze létezünk 
és virágzunk. 

A kórházban például, miután 
kalotaszegi utamról meséltem, 
ők hozták fel az erdélyi magyarok 
kettős állampolgárságáról szóló 
népszavazás témáját. Hosszan 
elbeszélgettünk, ki-ki elmondta 
saját véleményét, hozzászólásait. 
Később, pár napra rá tudtam 
meg, hogy eddig még sohasem 
beszéltek erről. Attól tartottak, 
hogy ez privát, és talán valaki 
megsértődhet.

Nem vagyok annyira önfejű, 
hogy azt gondolnám, egy pár 
tucat ember megváltoztathatja a 
világot. De mélyen hiszek a kis 
tettek erejében. 

Ha mindannyian szívből, hango-
san kimondva, megosztjuk véle-
ményünket, és persze munkánkkal 
és magatartásunkkal alátámaszt-
juk azt, akkor igenis tehetünk a 
magyarságért, itt is és ott is. 

Szeretettel búcsúzom a követ-
kező hónapig.

Teri

Dömötör Gábor:
100 ÉVES A NEMZETKÖZI CSERKÉSZMOZGALOM

- mit jelent ez számunkra? –
Száz évvel ezelőtt egy afrikai szolgálatból hazatérő angol katonatiszt 

elindította azt a nevelő mozgalmat, amely mára a világ legnagyobb ifjú-
sági szervezetévé fejlődött. Lord Baden Powell az ifjúság kalandvágyá-
ra és romantikus hajlamára alapozta jellemnevelő rendszerét, amellyel 
talpraesett, testben és lélekben egészséges, gerinces fi atalokat nevel.

Az új mozgalom futótűzként terjedt szét a világon. Magyarország 
az elsők között volt, ahol nevelők és vezető államférfi ak - élvonalban 
olyan kimagasló személyekkel, mint gr.Teleki Pál és Sík Sándor - fel-
ismerték a cserkészet értékét. Felismerték, hogy egy cserkészszellemű 
fi atalság megalapozhat egy életképes, szilárd erkölcsi alapokon 
nyugvó, sikeres társadalmat. E meglátás által vezérelve kidolgozták 
a magyar cserkészet rendszerét, kiegészítve a Baden Powell-i alapokat 
egy jellegzetesen magyar színezettel. Sík Sándor fogalmazta meg 
legtömörebben, hogy a magyar cserkészet célja “emberebb emberek, 
magyarabb magyarok” nevelése.

Hála a magyar vezetőség kiváló működésének, a két világháború 
között a magyar cserkészet - a trianoni csonkítás ellenére - világviszony-
latban kimagasló és elismert szervezetté vált. Teleki Pált beválasztották 
a világcserkészet legfelsőbb vezetőségébe, a cserkész világtalálkozókon, 
versenyeken a magyar kontingens az elsők között végzett, és mindennek 
koronájaként Magyarországnak jutott az 1933-as nagysikerű gödöllői 
Jamboree megrendezése.

Az akkori magyar vezetőség szinte látnoki ihlet által vezérelve olyan 
foglalkozási és nevelési anyagot, ún. “próbarendszert” dolgozott ki, 
amely erkölcsi és gyakorlati tartalmán kívül kihangsúlyozta a magyar 
hagyományokat és kulturális értékeket. Ez, és a magyar cserkészet 
elsőrangú vezetőképző rendszere tették lehetővé, hogy amikor a kommu-
nista rezsim betiltotta működését, a magyar cserkészet zökkenőmentesen 
folytatódhasson külföldön. Az ötvenes évek közepére már magyar cser-
készcsapatok működtek nemcsak Nyugat-Európában, hanem Észak- és 
Dél-Amerikában, valamint Ausztráliában is.

A Baden-Powell-i cserkészet és annak jellegzetesen magyar válto-
zata olyan szerencsés kiinduló alapot nyújtott, amelynek segítségével 
a Külföldi Magyar Cserkészszövetség immár 62 éve tesz eleget 
jellemnevelő és magyarságőrző küldetésének. De nyújtott olyan alapot 
is, amelynek segítségével a kommunista rendszer bukását követően 
azonnal megalakultak a magyar cserkészszövetségek mind az anyaor-
szágban, mind a környező országok magyarlakta területein. Ma már a 
Külföldi Magyar Cserkészszövetségen kívül a Kárpát-medence min-
den országában működnek magyar cserkészszövetségek, összesen hét 
szövetség, amelyek közös rendezvényekkel, programokkal és egymást 
támogatva munkálkodnak az összmagyar fi atalság nevelésén és nemzeti 
öntudatának megőrzésén.

És így, egy angol katonatiszt által száz éve elindított gondolat adta 
meg azt a keretet, amelyen belül a négy évtizedes kommunista uralom 
alatt külföldön ápolhattuk külföldi fi ataljaink magyar nyelvtudását és 
nemzeti érzését, hogy aztán a szovjet birodalom bukása után, ország-
határokat áthidalva, összekösse a Kárpát-medencében és a világ minden 
táján élő magyar ifjúságot.                        (Kiemelések tölünk. Szerk.)

SZEMELVÉNYEK  A  HKK
KÖNYVTÁR KATALÓGUSÁBÓL 

Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1° piso, Olivos 
Horario de atención al público: los viernes de 19 a 21 hs.

SZEMELVÉNYEK
Üzeni a HKK: Ha ez helytálló, akkor jól néz ki a kolónia: 
“Aki meg akarja ismerni a népek lelkületét, tanulmányozza 

a kölcsönkönyvtárakat.” (Hauff)
 71     Ruttkay Arnold (Só Bernát): Csak akkor fáj, ha nevetek
305    Fekete István: Barangolások
366    Róna István: Híres vadászkalandok
877    Nagy Károly: A szerelem = tréfa
932    Eschstruth, Natália: Udvari levegő
2779  McCullough, Colleen: Tövismadarak
1917  Herczeg Ferenc: A hét sváb
2184  Fekete István: Rózsakunyhó
2338  Körmendi Ferenc: Tévedés
1100  Szabó Magda: Álarcosbál
1324  Steinbeck, John: Kedves csirkefogók
1154  Smith, Thorne: A szőke kísértet
3542  Sava, George: Gyógyító kés
3442  Rust, Albert Otto: Egy asszony elindul
2068  Richter, Hans: Az új doktorkisasszony
1742  Newerly, Igor: Egy boldog élet
1620  Dixon, Franklin W.: Az óceánrepülő
2289/90  Spring, Howard: Szerelmetes fi am I.-II.
1509/10  Lagerlöf, Zelma: Gösta Berling I.-II.
1758/59  Mikszáth Kálmán: Anekdoták I.-II.
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los soviéticos.) Gracias a Dios, llegaron 
al Burgenland, y a 5 km de la frontera, 

encontraron en la aldea de 
Eberau la casa del cuñado, el 
conde Erdődy. El único objeto 
de valor que Toinette llevaba 
en su mochila era un pequeño 
óleo pintado de su caballo.

Ese año 1945 Austria aún 
estaba dividida en 4 sectores 
ocupados por las 4 fuerzas 
armadas de los Aliados. Los 
norteamericanos mandaban 
en la provincia de Salzburgo, 

los ingleses en el Steiermark y Carintia, 
los franceses en Tirol y Voralberg y los 
soviéticos en parte de la baja Austria. Por 
su parte, la capital, Viena, estaba ocupa-
da por las 4 fuerzas en sus respectivos 
sectores (así como lo fue Berlín. La R.). 
Los refugiados consideraban a Austria 
como „tránsito” para seguir lo más lejos 
posible. Miles de personas desesperadas 
(Displaced Persons, o DP’s) formaban 
fi las en las ofi cinas de la I.R.O. (Interna-
tional Refugee Organisation) para elegir 
un destino y emigrar.

Toinette eligió la Argentina, el primer 
país que abrió sus fronteras. Allí ya se en-
contraban algunos amigos de su familia; 
uno de ellos, el conde Andor Semsey, el 
último Encargado de la Legación del rei-
no de Hungría en Buenos Aires. Los hún-
garos llegados a la Argentina entre 1947 y 
1950 no tenían contactos con argentinos 
importantes, de apellidos ilustres, pero 
fueron recibidos por toda la población con 
respeto y amabilidad. Se apoyaban entre 
sí, se reunían los domingos en las iglesias 
o en los pocos hogares ya conseguidos. 
Toinette - joven, linda y culta - encontró 
trabajo gracias a los 4 idiomas que habla-
ba. Pocos meses después de su llegada, en 
una reunión, conoció a un apuesto joven 
alemán, Jochen Eickert, ejecutivo de la 
empresa alemana Ferrostahl. Amor a pri-
mera vista. Se casaron en marzo del año 
1950. Si la memoria no me engaña, los 
padrinos fueron el conde Széchényi y el 
conde Semsey. En los años siguientes les 
nacieron dos hijos: Cristóbal y Matías. 

Toinette no se olvidó nunca de su origen 
húngaro. Participaba en las actividades 
de la colectividad, especialmente en el 
año 1956, durante la revolución por la 
libertad en Hungría. En el Centro Hún-
garo, en la Calle Cerrito, trabajaba todos 
los días con un equipo de voluntarios, 
ordenando y embalando las donaciones 
para ser enviadas a los nuevos refugiados 
en Austria. 

Su vida, cómoda y feliz, fue relati-
vamente breve. La última vez que los 
visité en su bella casa en las Lomas de 
San Isidro, Jochen, su marido, me recibió 
en silla de ruedas. Murió muy joven, en 
1972. Me emocionó el coraje y la valentía 
de Toinette, cuidándolo con tanto amor. 
La pérdida de su marido fue el segundo 
gran golpe en la vida de Toinette. Tuvo 
que replantear su existencia con 2 hijos, 
acostumbrados a un nivel económico 
difícil de mantener, hasta con la pensión 
alemana de viuda. Gracias a su innato 
optimismo y fuerza de voluntad, decidió 
luchar en serio. Nunca tuvo miedo de 
trabajar, pero en el curso de una semana se 
dio cuenta de que la profesión de agente 
de viajes la fastidiaba. Le interesaba el 
campo, pero para trabajar en el campo 
se necesita invertir sobre todo dinero. 
Vendió la casa quinta en Lomas de San 
Isidro y compró 100 hectáreas en Chile-
cito, provincia La Rioja. En La Rioja, la 
tierra es relativamente barata, pero fértil, 
siempre y cuando haya agua. Para llegar 
a ella, había que perforar a más de 120 
metros de profundidad y así obtener una 
fuente que le regaba las 100 hectáreas. 
Plantaron árboles de fruta, damascos, 

Nos escriben de  ...
        H U N G R Í A

¡Hola, Amigos!

Hoy voy a escri-
birles de otro tesoro 

que tenemos la gente 
de la nación húngara. Es a 
propósito que hablo de la 

„nación húngara”, porque en 
Europa, el concepto de „nación” 
no siempre coincide con el de la 

„ciudadanía” de una república o estado. 
Hoy por hoy vive gente perteneciente 
a una misma nación en el territorio de 
distintas repúblicas o estados. Miren por 
ejemplo el caso de los vascos (España 
y Francia), los galeses (Gran Bretaña), 
irlandeses (Irlanda y Gran Bretaña) y así 
también los húngaros, hoy dispersos en 
Austria, Eslovaquia, Ucrania, Rumania, 
Serbia, Croacia y Eslovenia... Sin olvi-
darnos de las multitudinarias migraciones 
a otros continentes, ejemplo de lo cual 
es nuestra colectividad formada en la 
Argentina.

Los radicados en la Argentina son sin 
duda orgullosos argentinos, pero al mis-
mo tiempo seguimos perteneciendo a la 
nación húngara. ¿Por qué digo esto? ¿Qué 
es lo que tenemos en común, qué nos une 
a través de las fronteras? Pues, ¡nuestra 
historia, nuestra literatura, nuestro idio-
ma, nuestras tradiciones, nuestra herencia 
artística y cultural!

Todo lo que suma para conformar una 
sana identidad nacional.

En mi carta anterior les conté acerca de 
nuestra música folklórica, y es por eso que 
ahora quisiera contarles a aquéllos que 
no lo conocen aún algo de otra parte de 
nuestro vasto arte folklórico. Mis men-
sajes solamente alcanzarán para que mis 
amigos „picoteen” un poquito del tema 
y, si les interesa, se acerquen a los diri-
gentes de nuestra colonia o a la biblioteca 
húngara sita en el Club Hungária, donde 
con toda seguridad sabrán ayudarlos y 
abundar en el tema.

Dicen que el arte es el espejo del alma. 
Nuestro famoso escritor Albert Wass 
agrega: „Dios creó el alma del hombre, 
por lo tanto somos parte de Él, y aquéllos 
que tratan de apagar el alma de una na-
ción, están en guerra con Dios mismo.”

Simplemente, y para poder empezar 
a hablar del tema deberíamos tratar de 
organizarnos: ¿Qué subgrupos forman 
nuestra herencia de arte folklórico?

Seguramente muchos de ustedes habrán 
ya escuchado bastante de nuestra música 
y canto. Hermanados a ellos tenemos 
nuestros bailes folkóricos.

También podemos hablar de un con-
glomerado de costumbres y usanzas 
tradicionales. Mencionemos primero las 
vestimentas típicas y nuestros bordados.

Luego, nuestra pintura decorativa 
- ¡uno de mis temas favoritos!

También la alfa-
rería y los tallados 
en madera, den-
tro de lo cual una 
fantástica muestra 
de nuestra anciana cultura la constitu-

yen los llama-
dos kopjafák de 
los húngaros de 
Transilvania. 

En relación al 
pueblo y al ho-
gar, encontramos 
la arquitectura 
en sí de nuestras 
iglesias y casas, 
y en especial los 
portones o por-
tales. Los más 
f a m o s o s  s o n 
obra de los sí-
culos (székely), 

del cual tienen un hermoso ejemplar en 
Buenos Aires, en la „Plaza Hungría”.

Aun sin ser de menor importancia pero 
tal vez menos conocida es nuestra tra-
dicional orfebrería. Tampoco debemos 
dejar de mencionar otras actividades, 
como los trabajos manuales con cuentas 
de vidrio.

En relación a nues-
tras costumbres cu-
linarias, religiosas 
o de festejos: los 
huevos decorados 
de Pascua, la deco-
ración tradicional de 
los panes de miel, y 
muchas otras cosas 
más...

Ahora imagínense todo esto pero 
multiplicado por el número de regiones 
étnicas, es decir, de los distintos grupos 
de húngaros dispersos en la Cuenca de los 
Cárpatos. ¡Qué riqueza, qué variedad! Si 
tan sólo en Transilvania hay al menos seis 
áreas bien defi nidas, distintas entre sí. No 
alcanza una vida entera para disfrutar a 
pleno de la gran riqueza de nuestro arte 
folklórico. Se diferencian las costumbres 
de la gente de las llanuras, la puszta hún-
gara; de los que vivían entre las montañas, 
o entre los innumerables arroyos y brazos 
de los ríos, como el Tisza que atraviesa 
toda Hungría...

Creo que es nuestro deber conservar y 
transmitir este acervo cultural que here-
damos. Debemos aprenderlo y cultivarlo, 
¡y estar orgullosos de lo que tenemos y de 
lo que es nuestro! Con este pensamiento 
me despido hasta la próxima carta

Anikó de Emődy, 
Szentendre, Hungría

Susana Bonczos: (*)

Coraje y valía
Se trata de una dama húngara que cum-

plió 80 años en octubre pasado. Cumplió 
también su promesa de invi-
tarnos a su casa, para festejar 
con una cena, brindando y 
bailando, entre hijos, nietos 
y amigos. 

Mi admiración para An-
toinette Rubido-Zichy de 
Eickert no data de esa fe-
cha, sino de muchos años 
atrás, cuando la visité en 
su departamento en la calle 
Posadas, donde tuvo que 
pasar meses en una cama, enyesada, con 
la columna fracturada. Fui con amigas 
para consolarla y animarla - y fue ella 
quien nos infundía ánimo. No se quejaba, 
no perdió su optimismo ni su sentido de 
humor. ¡Qué espíritu! Dicen que las mu-
jeres son más valientes que los hombres. 
Puede ser. Yo estoy convencida de que las 
mujeres húngaras son muy valientes. En 
el Museo Nacional en Budapest hay una 
galería de las famosas damas heroicas que 
también fi guraban en mis libros escola-
res. Eran testigos de un coraje ejemplar, 
porque lucharon a la par de los hombres 
en defensa de su tierra, de las fortalezas 
y castillos.

En la historia contemporánea, no hubo 
ni terremoto, ni incendio más dramático 
que la Segunda Guerra Mundial. Se 
hundió la mayor parte de Europa, y con 
ella toda una forma de vida, toda una 
sociedad. De Hungría se escaparon más 
de un millón de personas. Abandonaron 
la patria, la fortuna, todos sus bienes a 
cambio de la Libertad. Los refugiados 
húngaros de los años 1945-1950 pertene-
cían mayormente a la clase media o alta, 
intelectuales, diplomados, terratenientes, 
ofi ciales del ejército y la aristocracia. No 
tenían muchas opciones para elegir su 
destino. Los vencedores los consideraban 
„ex enemigos” o sea „persona no grata”. 
La Argentina abrió sus puertas y se que-
dó con un cupo más que importante de 
refugiados educados y nobles. Hay una 
placa en el viejo „Hotel de Inmigrantes” 
donde, en el año 2000, la Casa FOA grabó 
un reportaje para la televisión, con una 
ilustre inmigrante húngara, Antonieta, 
baronesa Rubido-Zichy, quien al pisar 
la tierra argentina en 1949, el día de su 
cumpleaños, el 13 de octubre, fue alojada 
allí, como tantos otros. Tenía 25 años, era 
soltera, sin otra fortuna que su educación. 
No estaba entrenada para luchar. Pero 
tenía coraje.

Antonia (Toinette) había nacido en 
la estancia de sus padres en Nágocs, 
provincia trasdanubiana de Somogy, al 
oeste de Hungría. Era hija menor de Iván, 
barón Rubido-Zichy de Zagorje y Zich, 
quien representaba el reino de Hungría en 
calidad de Ministro Plenipotenciario ante 
la corte de St. James en Londres entre los 
años 1928 y 1936. Se crió junto con sus 
hermanas en la estancia y en Budapest, 
donde cursó sus estudios secundarios. 
Su juventud fue linda, pero muy breve. 
Sería más correcto decir que después 
de la infancia salteó los años despreo-
cupados de la juventud y pasó sin más 
a la adultez. Sus jóvenes admiradores y 
amigos estaban luchando en el frente, de-
fendiendo las fronteras contra el ejército 
soviético. Antes de su inexorable avance 
y la inminente invasión, los mayores no 
llegaban a la decisión: ¿quedarse, o huir? 
En 1947, después de 2 terribles años de 
posguerra en Budapest, Toinette, valiente 
y decidida, se decidió: emprendió la fuga 
hacia Austria con su hermana Gabriela. 
Un joven campesino húngaro se apiadó 
de ellas y las llevó en su carro hasta la 
frontera, desde donde siguieron de no-
che, a pie, hasta el lado austríaco de la 
frontera. (El muchacho no aceptó nada a 
cambio, y fue asesinado poco después por Continúa pág. siguiente

¡ FELIZ  PASCUA 
DE  RESURRECCIÓN 

A  TODOS  NUESTROS  LECTORES !

Plaza Hungría, Buenos Aires: Portal sículo y 
busto de San Esteban Rey                 Foto Jakab
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Nota: Por un lamentable 
error  técnico 

hemos incluido en nuestra 
última edición una carta ya 
publicada previamente. Nues-
tras disculpas. La R.

¡Hola, queridos Todos!
Tengo muy buenas noticias. Tuvimos 

una consulta con la doctora que atiende 
a Laci por su mieloma. ¡Nos comunicó 
que a fines de marzo comenzará el plan 
de recolección de células madre para su 
autotransplante! Desde que suspendió las 
quimioterapias, tuvo una leve desmejora 
en sus análisis de sangre en cuanto a 
los indicadores del mieloma, pero este 
empeoramiento no es tan significativo 
como para que no comience el progra-
ma. ¡Se pueden imaginar la alegría que 
nos representa esta novedad! Camino a 
casa paramos en un café y nos tomamos 
sendos cafecitos con un strudel de man-

CARTAS  DE  LECTORES

almendras y uvas. Cosechaban y deseca-
ban la uva y la vendían como pasas. Las 
almendras no rendían mucha ganancia, 
pero no requerían tampoco demasiado 
trabajo. La plantación de damascos trajo 
el éxito. La mermelada de damasco de 
„Doña Tona” se hizo famosa. Esta frágil 
señora rubia elaboró durante 15 años más 
de 4.000 kg del dulce manjar. La receta 
original era de Hungría: reduzca 1 kg de 
fruta con 1 kg de azúcar. Le ayudaban un 
par de chicas del campo para revolver la 
masa en 4 grandes toneles sobre fuego 
de leña, pero el trabajo, con 40 grados 
de calor durante semanas, era realmente 
agotador. El largo viaje en pleno verano 
de La Rioja a la Capital ida y vuelta, 
cargada con toneladas de mermelada, 
tampoco era fácil. Solamente una mujer 
con tanta energía y férrea voluntad pudo 
lograrlo a lo largo de 15 años.

En 1984 le ofrecieron un trabajo, a 
primera vista muy tentador y que parecía 
menos agotador que el de la mermelada. 
Ahora, tras 20 años de experiencia en el 
papel de ama de llaves en la estancia de 
la familia Swarovsky, no está muy con-
vencida de cuál de sus dos grandes jobs 
haya sido el más fácil... 

El latifundio de Swarovsky de varios 
miles de hectáreas está situado en el sur 
argentino, a 50 km de San Martín de 
los Andes, a borde del lago Lacar, con 
frondosos bosques, animales y pájaros 
silvestres, semejante a un gran parque 
nacional. 

El casco de esta enorme propiedad con-
siste de 4 edificios para recibir y albergar 
entre de 20 a 30 invitados, los más ricos y 
famosos industriales austríacos conocidos 
de los Swarovsky, los de las joyas artís-
ticas de cristales del monte. Los dueños 
vienen a pasar unos días o semanas casi 
todos los años, pero sus invitados llegan 
aun sin ellos para cazar ciervos, pasear o 
veranear durante todo el verano. En esas 
ocasiones, el ama de llaves Toinette Ru-

ÁPRILIS: 1. Bakcsy Szabolcs / Blahóné Honfi Júlia (MO) / Dóryné Lomniczy Paulette 
(Ném.o) / Lévay Győző – 2. Kesserű Ildikó / Pinczinger József (MO) / Weisman Anabella 
(MO) – 4. Bund Zsuzsanna / Lányiné Miskolczy Dóra – 5. Paál Magdi / Nt. Tóth Kristóf 
/ Kraftné Zöldi Valeria – 6. dr. Endre László / Giménez Belén / Dr. Gorondi Péter 
– 7. Zorozáné Becske Mónika - 8. Barna Graciela / Béres György / Heftyné Katalin / 
Sebestyén Ilona / Zombory Gabi (MO) / Zumpf Patricia – 9. Makkosné Fuchs Mónika 
/ Kasza István (MO) – 10. Barczikay Klára / Bauer Pali / ifj. Besenyi Károly / Demesné 
Szeley Éva / Kolbné Berkes Éva – 15. Hajdú Attila / ifj. Horváth László / Pók Andrea 
/ Tóthné Göndör Emma – 16. Gáspár Elena (öo) / Olsavsky Krisztina – 17. técsői 
Móricz Ivánné Cristina – 18. Barna Sanyi / Hajdú Mátyás – 20. Dancs Zsuzsi (Mar del 
Plata) / Kanowsky Albert / Márthay Vanessa / Zombory Caro – 21. Korsós Judith / Dr. 
Szegödi Szilárd – 22. Alitisz Andrásné / Becske Bálint / id. Lovrics János - 23. Eiben 
Imre / Zólyomi Katalin – 25. Vass Gyöngyi / Vértessy Miklós – 26. Dr. Kerekes György 
– 27. técsői Móricz Iván / Zöldi András – 28. Bánáti Gábor (Cba.) / Barna Adri / Becske 
László (Kalifornia) / Dietrich Walter / Tass Levente – 29. Nt. Demes András / ifj. Egey 
Gyula / 30. Graul Mónika

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!     ¡Feliz cumpleaños!

A kolónia születésnapjai / CUMPLEAÑOS 
 ( j e l m a g y a r á z a t :  ö o  =  S z e n t  I s t v á n  ö r e g o t t h o n b a n ;  M O  =  M a g y a r o r s z á g o n  é l )

SOBRE EL CORAJE... continúa de pág. anterior
bido-Zichy de Eickert oficiaba de ama de 
casa, siempre eficiente y graciosa. Recibía 
en 5 idiomas a los huéspedes con su son-
risa alegre, y organizaba con tacto y ex-
periencia el programa adecuado para cada 
VIP, según su interés. El papel de “ama 
de casa” es el más simple y fácil para To-
inette. Para llegar sonriendo al momento 
de recibir los famosos invitados, trabajaba 
desde mediados de diciembre hasta abril, 
durante 20 años. Instruía y supervisaba 
el personal, era proveedora de la cocina, 
la decoración y mantenimiento de las 
casas tanto como de la programación de 
las actividades. Fue un trabajo non-stop, 
de mucha responsabilidad, duro sí, pero 
nunca aburrido. Toinette lo hacía como 
todo lo que hizo en la vida: con alegría. 
El día que cumplió 80 años, su gran admi-
radora, Maya, 
la señora de 
Swarovsky le 
mandó unas 
rosas maravi-
llosas desde 
Viena, lamen-
tando de no 
poder estar 
personalmente.

Toinette y muchas otras damas húngaras 
de esos años de la emigración me hacen 
acordar a una figura muy conocida de la 
literatura: a Scarlett O´Hara. La inmortal 
novela de Margaret Mitchell „Lo que el 
viento se llevó” nos recuerda también el 
viento que barrió con toda una época de 
la historia húngara, junto con toda una 
sociedad. Scarlett O´Hara y mujeres de 
su talla y temple, bellas, trabajadoras, 
alegres y exitosas, son generalmente, 
admiradas por los hombres y envidiadas 
por las mujeres. Y sin ninguna duda serán 
admiradas y respetadas por sus hijos, 
nietos y bisnietos. 

(*) Dedico esta nota a los nietos de la 
generación de Toinette que, lamentable-
mente, ya no hablan el húngaro. S.B.

En muchos pue-
blos cristianos es 
tradicional la cos-
tumbre de feste-
jar la Pascua de 
Resurrección con 
huevos. El origen 
de esta tradición 
se remonta a cuan-
do los cristianos 
antiguos, después 
de los cuarenta 
días de ayuno de 
la Cuaresma, llevaban a la Iglesia ali-
mentos y huevos para hacerlos bendecir 
y compartirlos luego con su familia como 
festejo de la Pascua.

En la Edad Media, los huevos comen-
zaron a obsequiarse como regalos y ad-
quirían diferentes características según el 
ingenio y la inventiva de los pobladores 
de cada región: se decoraban crudos o 
cocidos, se preparaban para ser comidos o 

para adorno, se pin-
taban, les dibujaban 
o escribían sobre la 
cáscara. En el siglo 
XIX, en Alemania, 
Francia e Italia, se 
comenzaron a ha-
cer huevos de cho-
colate con sorpre-
sas adentro: desde 
allí se propagó esta 
costumbre por el 
resto del mundo.

A su vez, el huevo, que por fuera parece 
algo inanimado, como una piedra, por 
dentro encierra vida. Su cáscara repre-
senta el sepulcro donde Jesús descansó 
durante tres días. El romper la cáscara el 
Domingo de Pascua, simboliza al Señor 
resucitando victorioso del sepulcro.

(Fuente: Abadía de Santa Escolástica, 
Monjas Benedictinas, Victoria, Argentina)

La Pascua de Resurrección
- Historia del Huevo de Pascua -

Festejo del Domingo de Pascua 
en una aldea tradicional húngara

Uruguay y 17 estados de EEUU. que ya 
han reconocido el hecho, aún no resuelto. 
- Encontramos en este tema una seme-
janza de hecho histórico: un armenio 
añorando sus territorios usurpados, junto 
a un húngaro con la mirada puesta en 
Transilvania. Los húngaros estuvieron 
representados por Nándor Jakab y Sofía 
Terek (FEHRA). 

Sylvia Leidemann en el I.U.N.A.: El 
Instituto Universitario Nacional de 

las Artes creó con una resolución, firmada 
por el decano director, Julio García Cá-
nepa, un “Seminario de posgrado·Método 
Kodály: Introducción a través del canto 
coral”, con una duración de un cuatri-
mestre, designando como directora de 
posgrado a Sylvia Leidemann, a su vez 
profesora del Conservatorio. Entre los 
considerandos de la resolución figura 
que con este curso los Licenciados en 
Artes Musicales sumarán conocimientos 
y competencias para su futuro desempeño 
docente y que servirá para especializar 
y perfeccionar a los graduados. Es la 1ª 
vez que esta metodología se presenta 
a nivel universitario en la Argentina. 
Carolina Wagner, quien siguió un curso 
de perfeccionamiento el año pasado en 
Kecskemét, Hungría, actuará como asis-
tente del curso.

Hungría presente en la Feria del 
Libro: La Feria, cuyo lema este 

año es “Libros sin fronteras”, tendrá lugar 
en el Predio Ferial de La Rural del 16 de 
abril al 9 de mayo. El stand húngaro de 3 
m2 estará ubicado en la “Isla Europea” y se 
presentarán las más bellas obras editadas 
en Hungría, que participa por primera vez. 

Llega desde Hungría el Coro Feme-
nino “Angelica”: Fundado en 1988 

por su directora actual, Zsuzsanna Gráf.  
En 15 años 
llegó a ser 
uno de los 
coros más 
solicitados 
d e  H u n -
gría, como 
prueba viva 
de la fuer-
za creativa 
de Zoltán 
Kodály  y 
su heren-
cia. Ganó 
numerosos 
primeros premios en concursos interna-
cionales: Hungría, Bélgica, Italia, Irlanda, 
España, Grecia. Se presentó dos veces 
en los EE.UU., actuó en la mayoría de 
los países de Europa y en Japón. Editó 6 
CD-s. (Ver los detalles de su actuación en 
el Calendario del mes, p. SP IV)

Bariloche: El 23 de febrero se im-
puso el nombre “Hungría” a una 

de las calles de la ciudad, en el barrio 
Las Margaritas, a la altura de Austria 
al 1300. El embajador de Hungría, D. 
Mátyás Józsa, pronunció un solemne 
discurso de inauguración ante miembros 
de la comunidad húngara de San Carlos 
de Bariloche, autoridades municipales 
e invitados, destacando que con el acto 
el espacio público se convertía en factor 
social determinante de la comunidad lo-
cal, en un símbolo de pertenencia. Fue el 
residente Sándor Mezei quien propuso el 
nombre de esta calle, con el apoyo de la 
comunidad húngara que echó nuevas raí-
ces en estas tierras acogedoras. La colec-
tividad ha podido mantener su identidad, 
porque aun amando su patria de origen, 
sus integrantes son fieles ciudadanos de su 
patria adoptiva. El embajador asimismo 
expresó su agradecimiento al ex cónsul 
honorario, Ferenc Halbritter, por su co-
laboración y apoyo durante largo tiempo, 
cultivando los lazos fraternos y amistosos 
que unen ambas naciones.

Catedral de la Iglesia Apostólica 
Armenia: El domingo 4 de marzo 

se celebró una Misa de responso y un acto 
con motivo de conmemorar los 40 días 
del fallecimiento del periodista armenio 
Hrant Dink. Es de público conocimiento 
que Dink, director de un prestigioso dia-
rio de Estambul, fue asesinado a sangre 
fría a balazos por parte de un joven turco 
fundamentalista. - El jefe de gabinete 
de la Secretaría de Derechos Humanos 
de la Nación, Dr. Luís Hipólito Alem, 
repudió en nombre del Estado Argentino 
el criminal atentado, al tiempo que hizo 
mención especial a la recientemente 
promulgada ley de la Nación Nº 26.199 
que declara al 24 de abril como “Día de 
acción por la tolerancia y el respeto entre 
los pueblos”, en recordación expresa de 
la fecha del genocidio cometido por los 
turcos contra 1.500.000 armenios en el 
año 1915. De esta manera, la Argentina 
se suma a Australia, Bélgica, Bulgaria, 
Canadá, Francia, Chipre, Grecia, Italia, 
Kurdistán, Líbano, Rusia, Suecia, Suiza, 

Calle Hungría                       (Foto Kriszti Mocsáry)

NOTICIAS DE INTERÉS

zana y una torta de frutos del bosque para 
festejar... ¡Es tan lindo mirar adelante con 
esperanzas!

Últimamente Laci ha estado un tanto 
bajoneado, aunque su operación de prós-
tata salió muy bien, con un postoperatorio 
envidiable. Por ahora, está en plan de re-
cuperar masa muscular y un poco de peso, 
pues está muy flaquito. Contrariamente a 
sus costumbres alimenticias, tiene un plan 
de comiditas cada 2 horas, con alimentos 
altamente calóricos.

Muchas gracias por tenernos presentes 
en sus oraciones, por escribirnos conti-
nuamente, por preguntar por Laci, y por 
las buenas ondas que nos envían. En mí 
sigue muy presente el cariño y cuidados 
que recibí de todos con los que me encon-
tré en mi viaje a la Argentina - ¡y de los 
amigos de Hungría también! Créanme, 
nos da mucha fuerza saber que están todos 
siempre allí - incondicionalmente. Los 
quiero mucho,

Irene Csiki Honfi, Budapest
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¿Qué se hace cuando en el 
deporte se alcanza el máximo 
nivel en el ámbito local? Lo 
lógico es aspirar siempre a 
superarse. Esto se consigue 
con mucho entrenamiento 
calificado y la competencia 
asidua con contrincantes de 
nivel cada vez mayor.

Los hermanos Gáspár han alcanzado el 
título de Campeones Sudamericanos de 
Cadetes: Zsolt en el año 2003 y László en 
2006. La cantidad de torneos del calendario 
de la ciudad de Buenos Aires y nacionales 
están lejos de las oportunidades que tienen 
por ejemplo los europeos que están cerca de 
las ciudades que organizan los torneos. Por 
este motivo, Zsolt Gáspár, László Gáspár 
y Andrés Zorzi Lo Re del Club Hungária 
pensaron cambiar el verano argentino por 
algo más de 2 meses de entrenamiento en 
Hungría.

Como suele ocurrir, el esfuerzo corre por 
parte de los tiradores y sus familias para 
solventar un viaje así. Ya en Budapest entre-
naron en el club M.T.K., de lunes a viernes, 
hora y media por la mañana y otra dos o tres 
horas por la tarde, todo a un ritmo muy sos-
tenido. La sala de armas de este club cuenta 
con 25 pistas completamente equipadas con 

su instalación eléctrica 
y de señalización, donde 
entrenan floretistas y es-
padistas.

Nuestros tiradores toma-
ban clases con el maestro 
Gábor Udvarhelyi, entrena-
dor del equipo nacional hace 18 años, y tiraban 
asaltos con sus esgrimistas de primer nivel.

Casi recién llegados, el 2 y 3 de febrero se 
trasladaron a Legnano (Italia) para competir 
en el Trofeo Carroccio (categoría “A” de la 
Federación Internacional de Esgrima) de 
Espada Masc. Senior. Fueron eliminados 
luego de las poules, Andrés con 1 victoria y 
4 derrotas, Zsolt con 1 victoria y 5 derrotas 
y László sin victorias con 6 derrotas, fina-
lizando (de un total de 132 tiradores) 104º, 
112º y 128º, respectivamente. El ganador de 
la prueba fue Imre Géza (HUN).

Con un mes más de entrenamiento, el 3 y 4 
de marzo ya se pudo notar un avance en los 
resultados. Viajaron a Suiza al Gran Premio 
de Berna de Espada Masc. Senior (cat. “A” 
de la F.I.E.). En la poule, László y Andrés 
obtuvieron 2 victorias sobre 5 asaltos, Zsolt 
2 victorias sobre 6 asaltos. En el cuadro 
preliminar de 128, László no pudo con Peter 
Hauswirth (AUT), perdiendo 7 a 15, Andrés 
fue eliminado por Marek Jendrys (POL) por 
6 a 15 y Zsolt perdió frente a Soren Thomp-
son (USA) por 7 a 15. Así finalizaron en la 
132º, 135º y 153º posición de un total de 
186 tiradores. El ganador de la prueba fue 
el venezolano Silvio Fernández.

Esta experiencia ha sido muy positiva 
por todo lo que se aprende enfrentándose 
con tiradores de primer nivel, y gratificante 
por la comodidad con la que se trabaja en 
países donde el deporte tiene importancia 
en la sociedad y cuenta con el necesario 
apoyo material.

ESGRIMA CLUB HUNGÁRIA 
PJE. JUNCAL 4250, OLIVOS

*  un deporte moderno *
FORMACIÓN - RECREACIÓN - COMPETENCIA 

DE ALTA PERFORMANCE
A part i r  de los 8 años -  ambos sexos -

florete, espada y sable 
Martes, miércoles y jueves 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

Compilado por
Henriette Várszegi

Éva Szabó: (*)

¿Qué es el deporte 
de tiro?

El tiro tiene indu-
dables ventajas sobre 
otros deportes. 

Sus campeones no se eligen por su esta-
tura, fuerza, velocidad, edad o belleza. No 
importan la vestimenta o la música (que en 
otros deportes acompañan la exhibición), 
que pueden influir sobre la opinión de los 
árbitros y los resultados.

En algunos deportes triunfar exige el 
contacto físico de los contrincantes para 
impedirles que marquen un tanto. En otros, 
el atleta se ve obligado a multiplicar sus 
esfuerzos hasta hacerse daño a sí mismo. 
Hay disciplinas en las que el atleta alcanza 
su cenit a los diecinueve años, en otras ter-
mina su carrera definitivamente a los treinta 
años. Algunos deportes necesitan de 9 a 22 
jugadores y un terreno espacioso. 

Características
En el tiro, el éxito depende en gran escala 

del control mental de quien lo practica. 
Para triunfar se necesita prestar atención 
a cada detalle y esforzarse en aprender 
con la práctica y la competición. Aunque 
el buen estado de salud y la nutrición 
razonable son fundamentales, la clave 
del triunfo está en la capacidad de con-
centrarse, planificar, organizar y pensar.

El deporte del tiro nos adiestra en la con-
creción de esta capacidad. Además, es: 
1) - una modalidad olímpica,
2) - un deporte en el que se puede practicar, 
competir y ganar sin límite de edad,
3) - un deporte para hombres y mujeres, en 
ambientes abiertos y cerrados, se disputa en 
invierno y en verano,
4) - se practica individualmente o en 
equipo,
5) - seguro, puesto que no hay enfrenta-
miento entre competidores: se reduce a estar 
bien consigo mismo para poder enfrentar 
el desafío,
6) - es una disciplina.
La práctica del tiro como disciplina

La práctica del tiro posee fascinación pro-
pia. Además, ofrece la posibilidad de gozar 
del deporte en sus distintas modalidades y 
de la competencia amistosa, convirtiéndose 
en una afición duradera por ser una forma 
especial de reto.

El desafío 
en el tiro no 
surge como 
algo apa-
rente para 
quienes no 
son aficionados a este deporte, debido a 
que los obstáculos existen casi por entero 
dentro del cuerpo y de la mente del tirador. 
Efectuar una serie completa de disparos tra-
tando de impactar en el centro de una diana 
que está colocado según la modalidad a 10, 
25, 50 o 300 metros, hace posible el reto 
constante de auto-controlarse, con el objeto 
de mejorar la actuación anterior. 

Los retos que este deporte impone existen 
en dos áreas ínter-conexas, pero no obstante 
separables. 
La primera es física, y es fácil de entender. 
La segunda es de carácter psicológico y 
resulta difícil delinearla. Incluye el lógico 
análisis y razonamiento que acompañan 
al desarrollo y perfeccionamiento de la 
posición, la concentración mental impres-
cindible para perfeccionar los logros, la 
capacidad de resistir la tensión inherente a 
la competición y, por último pero no por ello 
menos importante, el deseo de vencer. 

El camino para tirar bien se basa en tres 
reglas: 

Preparación: incluye la adecuada prepa-
ración física, sicológica y técnica. 

Entrenamiento: significa probar y estu-
diar las posibilidades de postura, posición, 
empuñadura, proyectiles, armas, cristales 
de gafas, etc.

Concentración: hay que aprender a re-
lajarse, visualizar, centrarse.

Conclusión
Por todas estas razones, el tiro es una 

disciplina, un deporte formativo que cambia 
la mentalidad de la persona que lo practica, 
y dentro de cada nivel el tirador ve acrecen-
tada su personalidad de forma manifiesta. 
En este sentido, lo más importante es que el 
dominio de su mente llevará al deportista 
a ubicarse donde pretende estar.

(*) La autora es Vicepresidenta 1ª de la Federa-
ción Argentina de Tiro, deportista-entrenadora, 
Jueza Internacional de Tiro categoría “A” 

Eva con su nietito 
Ignacio Puricelli

Fiesta Patria de los húngaros
15 de Marzo 

Mientras que en Hungría masivas pro-
testas antigubernamentales echaron su 
negra sombra sobre este día tradicional, 
en Buenos Aires valió la pena escuchar 
el programa del jueves 15 de marzo de 
2007 en Radio Nacional Clásica.

Vayamos por partes. Durante las cele-
braciones en recordación de la revolución 
de 1848 contra la dominación de los Ha-
bsburgo, en la Budapest actual muchos 
miles de húngaros conservadores pedían 
a gritos la dimisión del Primer Ministro 
socialista Ferenc Gyurcsány. En los actos 
oficiales frente al Parlamento y al Museo 
Nacional, donde se presentó el Premier 
con altos funcionarios, la policía siguió 
estrictas medidas de seguridad: usaron 
amplios paraguas negros para escudar a 
las personalidades y al alcalde de la ciu-
dad, Gábor Demszky, y así protegerlos de 
la lluvia de monedas, naranjas y huevos 
arrojados por la muchedumbre enarde-
cida. La frase del alcalde: „La pesadilla 
es la de dos Hungrías eternamente en 
guerra entre sí” no parecía muy alejada 
de la verdad.

Según datos de la agencia oficial de 
noticias MTI, el principal partido de la 
oposición (Fidesz) de centro-derecha 
logró reunir una multitud de 200.000 en 
su propio festejo por la tarde. El líder 
del partido, Viktor Orbán, designó como 
desesperante la situación política del país. 
Advirtió sobre cuán equivocadas estaban 
las autoridades húngaras al empeñarse, 
entre otras políticas, en fortalecer lazos 
con Rusia, ya que - aunque Hungría, 
como otros países europeos, depende de 
las fuentes energéticas rusas - „el petróleo 
puede venir del Este, pero la libertad 
siempre viene del Oeste”.

*
Incomparablemente más pacífica fue 

la recordación de la fecha patria por la 
emisora local FM 96.7 en una audición 
especial, como se menciona al comienzo 
de esta nota. En breve alocución, el em-
bajador de Hungría, D. Mátyás Józsa, 
saludó al público del programa y explicó 
lo que significa ese día para los húnga-

ros: fue el comienzo de la renovación 
basada en los lemas “Patria, Libertad 
e Independencia”, sagrados valores de 
los que, a la sazón, carecía Hungría. La 
ola europea de revoluciones de 1847-48 
había llegado allí. Dos próceres, István 
Széchenyi y Lajos Kossuth lucharon por 
la reivindicación de una autonomía, tal 
como figuraba en el manifiesto de 12 pun-
tos redactado por jóvenes patriotas poetas, 
estudiantes y simpatizantes. Se exigía, 
entre otras cosas, la libertad de prensa, 
la igualdad de derechos eclesiásticos y 
civiles en todos los fueros nacionales, la 
reunificación con Transilvania, etc. Cierta 
situación favorable permitió la formación 
de un 1er gobierno independiente (lamen-
tablemente de muy corta duración), que 
se basaba en estos ideales y reflejaba los 
altos sentimientos de independencia y 
amor por la patria. Las ansias de libertad 
quedaron truncas por la fuerza bruta, 
como en tantas otras instancias de la 
historia del país. Pero hasta el presente 
sigue viva esta llama en el pecho de todos 
los húngaros.

Los oyentes pudieron conmoverse con 
los compases del himno nacional húngaro, 
muy acertadamente calificado de plegaria 
por Juan Carlos Montero, director de la 
radio. Montero aprovechó para saludar a 
toda la colectividad húngara, entre los que 
cuenta con muchos y entrañables amigos, 
y resaltó el enriquecedor aporte cultural 
que significa esta inmigración a la multi-
facética República Argentina.

El programa, coordinado como siempre 
por el presidente de ARS HUNGARICA, 
Miklós Székásy y comentado cada vez 
mejor por Blanca Sersen, estuvo ilustrado 
por piezas musicales de Erkel, Kodály y 
Bartók, alusivas al simbolismo de la fecha. 
Debemos hacer mención especial de la ex-
celente pronunciación del locutor Leonar-
do Liberman, quien - cual prueba de honor 
profesional - lee los nada fáciles nombres 
casi como un húngaro nato.        (SKH)
(Programa de música húngara por Radio 
Nacional Clásica FM 96.7 los jueves de 
12 a 13 hs.) 

Trabajando en vacaciones - en Hungría
Queridos Dirigentes:

Hace casi un mes que deseaba escribir 
estas líneas, y lo hago en castellano para 
que todos las comprendamos.

Agradezco como madre y felicito des-
de lo profesional a todos los dirigentes 
cserkész por haber realizado un verano 
tan activo y tan bien planificado. Creo 
que la actividad cserkész es casi una 
utopía en estas épocas que vivimos. Los 
dirigentes cserkész quitaron de su tiempo 
de descanso lo que invirtieron en mucho 

trabajo y criterio para planificar los tan 
positivos tábor.

Lo valoro muchísimo. ¡Continuemos 
unidos y colaborando en algo tan valioso 
para nuestros hijos!

Un gran reconocimiento también a 
todas las generaciones anteriores de 
cserkész, porque gracias a ellos, y desde 
el año 1952, el movimiento scout húngaro 
de la Argentina continúa existiendo en el 
presente.  Saludos cordiales,      

Sylvia Leidemann

Una carta de agradecimiento

EL RINCÓN DE MAUSI
Antes de abandonar nuestro verano, 

una delicia fresquita para la Pascua...
SUSPIRO DE CHOCOLATE CON HELADO 

Ingredientes:
manteca   300 gr
chocolate (rallado)  150 gr
yemas   7
azúcar   250 gr
cacao en polvo  180 gr 
café fuerte   ½ taza 
crema (batida)  ½ l

Helado de menta:
leche   500 ml
yemas   5
azúcar   200 gr
licor de menta  100 cc

Decoración:
frutillas   150 gr
hojas de menta  c/n

Preparación:
Derretir a baño maría los 300 gr de 

manteca con el chocolate rallado. Luego 
agregar el cacao amargo en polvo.
Batir las yemas con el azúcar a punto 
letra, incorporar el café. Mezclar con el 
chocolate.

Por último, colocar la crema batida, 
revolviendo en forma suave y envolvente.
Colocar dentro de un molde forrado con 
papel aluminio. Llevar al freezer.

Desmoldar. Servir con helado de menta, 
decorar si se desea con alguna fruta roja y 
hojitas de menta.
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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@fibertel.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050 
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4581- 8895
15-5026-4512 

playland park
Centro de entretenimiento 

familiar - cumpleaños
Av. Cabildo 2475 - Capital

Arribeños y Monroe - Capital 
(Superm. Norte 1° P.) 4511-2087

Para suscripciones y publicidades 
infórmese en  

CIERRE DE NUESTRA 
EDICIÓN DE MAYO 2007:

10 de ABRIL
(fecha tope de la Redacción 
para recibir material y/o datos 
a publicar) Tel.fax: 4711-1242
amagyarhirlap@yahoo.com

ESEMÉNYNAPTÁR 2007. ÁPRILIS  

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Periódico húngaro de la Argentina

Directora: Susana Kesserű de Haynal
Administración: Trixi Graul de Bonapartian

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

http://epa.oszk.hu/amh
www.hhrf.org/amh                               www.lamoszsz.hu/amh

Restaurante CLUB HUNGÁRIA
Pasaje Juncal 4250, Olivos
Concesionario R. Omar Giménez

Abierto todas las noches excepto lunes. Sába-
dos y domingos almuerzo y cena. 

Reservas al:  4799-8437 y 4711-0144

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 

¡Agradeceremos
su donación para 
enviar becarios a 

Hungría! 
 Z.I.K. COMISIÓN

DE BECAS 
 Alexandra Zaha 

4794-4986 

Embajada de la 
República de Hungría 

11 de Septiembre 839, (1426) Bs. As. 
Embajador: Mátyás Józsa

Tel.: 4778-3130 Fax: 4777-1054 
secretaria@embhungria.com.ar
secretarg@embhungria.com.ar

Cónsul : Dr. Zoltán Bács
Atención: martes y jueves, de 10 a 13 hs. 

Turnos al 4778-3734 (Sra.Isabel)
consul@embhungria.com.ar 

www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires

HUNGRÍA EN LA RADIO: 
Jueves 12 a 13 hs.: 

Música Húngara
Radio Nacional Clásica 

FM 96.7 Mhz. 
Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica
Jueves 21 a 22 hs.: 

„HUNGRÍA CERCA” 
FM 88 (88.7 Mhz) 

Tels. 4837-9205 y 4797-9293
Susana Benedek y Nicolás Kerekes
hungriacerca@yahoo.com.ar 

www.fm887.com.ar
Sábados 12.30 a 13 hs.: 

AUDICIÓN HÚNGAR A
AM-860 Radio Cristal

www.cristal860.com.ar
www.cristal1290.com.ar

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Reuniones de la Comisión Directiva: Días miércoles 21 a 22.30 hs.

Secretaría: Sr. Gustavo: Martes a sábados 18 a 21.30 hs. Domingo 12.30 a 16 hs.

BIBLIOTECA HÚNGARA 
en el Club Hungária

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

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

4798-2596  -  haynal@fibertel.com.ar

A Magyar Református Egyház állandó naptára
- Minden vasárnap de. 10 órakor magyar Istentisztelet
- A hónap 3. vasárnapján spanyolnyelvű igehirdetés, zenés áhitat, közös ebéd. 
Ilyenkor ifjúsági Istentisztelet is, magyarul
- A hónap 1. szerdáján 16 órakor Bibliaóra
- A hónap 2. szerdáján 11 órakor Istentisztelet az Öregotthonban
- A hónap utolsó szombatján 17 órakor Istentisztelet a Hungária Klubban

Az igehirdetések megtalálhatók a www.amerke.blogspot.com oldalon. 

Április 1, vasárnap, 10 óra: Virágvasárnapi Istentisztelet, gyermekis-
tentisztelet a Református Egyházban
Április 1, vasárnap, 17 óra: Virágvasárnapi Szentmise és körmenet a 
Mindszentynumban. Celebrálja P. García Mata
Április 6, Nagypéntek, 10 óra: Istentisztelet Úrvacsoraosztással a 
Református Egyházban
Április 6, Nagypéntek, 11 óra: Magyar Istentisztelet a Krisztus Ke-
resztje Evangélikus templomban
Április 8, Húsvétvasárnap, 10 óra: Istentisztelet Úrvacsoraosztással 
a Református Egyházban
Április 8, vasárnap, 19 óra: A 47 tagú magyarországi Angelica leány-
kórus bemutatkozása a Hungáriában az Ösztöndíjbizottság javára. 
Hozzájárulás: $ 10.- Gráf Zsuzsanna, Liszt Ferenc díjas karnagy 
Április 9, hétfő, 11 óra: Nagyheti Istentisztelet az Öregotthonban
Április 9, hétfő, 20 óra: Az I.U.N.A. rendezésében Angelica koncert 
és master-class. Krisztus Keresztje Evangélikus templom. Önkéntes 
hozzájárulás
Április 10, kedd, 19 óra: Angelica kórus a Berisso-i Ifjúsági Zenekarral 
(vezényel Juan Carlos Herrero). Teatro Argentino, La Plata (Av. 51, 
9 és 10 utcák között). Ingyenes belépés. MEGERŐSÍTENDŐ!
Április 11, szerda, 19 óra: Angelica kórus közös koncertben a Coral 
Hungariával. Radio Nacional Clásica nagyterem (Maipú 555, Capital). 
Ingyenes belépés
Április 12, csütörtök, 12 óra: Rádioadás: Az Ars Hungarica magyar 
zeneóra program keretében interjú magyarul Gráf Zsuzsannával. Radio 
Nacional Clásica FM 96.7
Április 12, csütörtök, 20 óra: Angelica közös koncert a Lagun Onak 
kórussal (Kodály Zoltán egyházi zenéje, orgonakísérettel). Nuestra 
Señora de la Victoria templom (Paraguay, Libertad sarka, Capital). 
Ingyenes belépés
Április 14, szombat, 14 óra: Húsvéti locsolás.  LÁSD RÖPLAP!
Április 14, szombat, 14 óra: A Kodály-módszer szemináriumának a 
megnyitója az I.U.N.A.-ban (Egyetemi Művészeti Intézet). Vezetik: 
Gráf Zsuzsanna Leidemann Sylviával, az intézet posztgraduális kurzu-
sának igazgatójával. (Córdoba 2445, Capital). Ingyenes belépés 
Április 22, vasárnap, 12.30 óra: Nyugdíjasok ebédje Valentín Alsinán. 
15 órakor Tisztújító közgyűlés
Április 24, kedd, 19.30 óra: Az Ars Hungarica Buenos Airesben felvett, 
Sopronban kiadott CD-jének hivatalos bemutatója. Mario Videla több 
korabeli hangszeren játszik (Barokkzene Sopronból: Wohlmuth János 
műve és gyűjteménye). Sajtókonferencia. Enrique Larreta Múzeum 
(Juramento 2291, Capital)
FONTOS HELYESBÍTÉS: Márciusi számunkban egy sajnálatos 
félreértésen alapult hibás hírt közöltünk a KALÁKA-csoport esetleges 
nagykövetségi gálaelőadásáról. A helyes szöveg: „Szigorúan csak 
meghívással”. A szervezők ez úton elnézést kérnek.

CALENDARIO DE ABRIL 2007
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones en la pág. 8

Domingo de Ramos, 1º de abril, 10 hs.: Culto para mayores y culto 
para niños. Iglesia Reformada Húngara
Domingo de Ramos, 1º de abril, 17 hs.: Misa celebrada por P. García 
Mata. Mindszentynum
Viernes Santo, 6 de abril, 10 hs.: Culto y Santa Cena. Iglesia Refor-
mada Húngara
Viernes Santo, 6 de abril, 11 hs.: Culto en húngaro. Iglesia Luterana 
La Cruz de Cristo 
Domingo de Pascua, 8 de abril, 10 hs.: Culto y Santa Cena. Iglesia 
Reformada Húngara
Domingo, 8 de abril, 19 hs.: Presentación del coro femenino Angelica, 
de Hungría (47 coreutas). Dirige Zsuzsanna Gráf. A beneficio de la 
Comisión de Becas. Bono contribución $10.- Club Hungária
Lunes, 9 de abril, 11 hs.: Culto y Santa Cena en Hogar de Ancianos
Lunes, 9 de abril, 20 hs.: Concierto Coro Angelica y master-class sobre 
método Kodály, organizado por el I.U.N.A. Contribución a voluntad. 
Iglesia Luterana La Cruz de Cristo 
Martes, 10 de abril, 19 hs.: Teatro Argentino de La Plata con la Or-
questa de Niños y Jóvenes de Berisso. Dirige Juan Carlos Herrero. (Av. 
51, entre 9 y 10, La Plata). Entrada gratuita. A CONFIRMAR
Miércoles, 11 de abril, 19 hs.: Concierto conjunto con Coral Hunga-
ria en el Auditorio de Radio Nacional Clásica (Maipú 555, Capital). 
Entrada gratuita
Jueves, 12 de abril, 12 hs.: Programa radial: Radio Nacional Clásica, 
entrevista en vivo con Zsuzsanna Gráf. FM 96.7
Jueves, 12 de abril, 20 hs.: Concierto Angelica con el coro Lagun Onak. 
Iglesia Nuestra Señora de la Victoria (Paraguay y Libertad, Capital). 
Entrada gratuita
Sábado, 14 de abril, 14 hs.: I.U.N.A.: Inauguración del seminario 
sobre método Kodály. Zsuzsanna Gráf y Sylvia Leidemann (directora 
de posgrado del Instituto Universitario Nacional de las Artes). (Córdoba 
2445, Capital). Entrada gratuita
Domingo, 22 de abril, 12.30 hs.: Almuerzo de los jubilados en Valentín 
Alsina. 15 hs.: Asamblea con renovación de la Comisión Directiva
Martes, 24 de abril, 19.30 hs.: Presentación del CD de Ars Hungarica 
(obras de Johann Wohlmuth, grabado en Buenos Aires y editado en 
Sopron). Mario Videla en varios instrumentos antiguos. Conferencia 
de prensa. Museo Enrique Larreta (Juramento 2291, Capital)

A Mindszentynum  - AMKE - állandó naptára
- A hónap 1. vasárnapján 17 órakor szentmise, teadélután (kivéve nov.-ben)
- A hónap 2. keddjén 19 órakor választmányi gyülés, utána társasvacsora

Compro PIANO bien cuidado, para uso personal. 
Pago Contado. Vidrócki - (Horacio Filippo)  4752-1710
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