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Blahó Ervin (Buenos Aires):
Emlékezés

Hogyan adjam elő az átélteket? Na-
gyon nehéz összefoglalni annyi élményt, 
tapasztalatot egy rövid cikkben. A színe-
ket, a csatazajt, a robbanások végtelen-
ségét, a lánctalpak csikorgását a köves, 
nedves utcákon. A sötét éjszakákat, 
ahol csak a nyomjelzők suhanó halálos 
fényét lehetett látni. A halottakat. A gye-
reksírok sokaságát a Károlyi kertben, 
az Apponyi téren. „Kovács Pistike élt 
13 évet, meghalt a hazáért.” Ez volt 
egy táblácskára írva egy durva fából 
összetákolt kereszten. Mellette egy pár 
nem tudom honnan leszakított 
virágszál, hisz már késő ősz volt. 
A látványok és élmények egy soha 
el nem tűnő benyomást keltenek 
az emberben. Sokáig velem voltak 
éjjel-nappal. Meg kell szokni az 
együttélést évtizedeken keresztül. 
De nehéz ám!

1956. október 6-a egy sablonos, 
ködös-szürke, szocializmust építő, 
minden ellenséggel dacoló, az impe-
rialistákkal farkasszemet néző népi-
demokratikus hétköznapnak indult. 
Csak az idő multán tudtuk meg, hogy 
fordulópont volt a történelmünkben. 
Tudniillik ezen a napon, az Aradi 
vértanuk napján temették el nálunk 
a sztálinizmus utolsó maradványait, 
vagyis rehabilitálták Rajk Lászlót 
és társait. 

Egy pár megbízható osztálytársam-
mal együtt sokat politizáltunk. Csak 
úgy sutyiba, halkan - a „falnak is fülei 
vannak” ellenére. 

- Srácok - így egyikünk - mi len-
ne, ha kimennénk a Kerepesibe, és 
megnéznénk a helyszínen, hogy a 
gyakorlatban mi is az a furcsa szó, 
hogy „rehabilitálás”. A lengyelek 
már elkezdtek bulizni. Hátha itt is 
csinálunk valamit. 

Kimentünk. Nem tudom leírni a koporsók 
sírba eresztésének pillanatát. Mintha egy 
vetítővásznon megjelent volna a „vége” szó, 
fekete háttéren fehér betűkkel. 

Hazafelé bandukolva a Rákóczi úton 
mindenki hallgatott. Csak mentünk. Mintha 
a lépéseket számoltuk volna. 

- Láttátok azokat az arcokat? Azokat a 
feketébe öltözött asszonyokat, az ökölbe 
szorított kezeket? Hang nélkül kérték a 
bosszút! Itt valami lesz! Nem tudom mi, 
de valami, az biztos! - mondta az egyik 
barátom. 

Csendes bólogatás volt a válasz. Itt va-
lami lesz! Biztos! Az édesanyjukat! – gon-
doltam magamban. 

A lengyelországi tüntetések, de főleg a 
poznańi megmozdulás nagyon felizgatott 
bennünket. Suttogva tárgyaltuk az esemé-
nyeket. Összeült az Irodalmi Társaság, az 
egyetemisták is mozgolódnak, szervezked-
nek, 23-ra egy békés tüntetés rendezésére 
kértek engedélyt a hatóságoktól. Azok meg 
hogy igen, hogy nem. Hogy betiltjuk, hogy 
megengedjük. Végre megjött az engedély. 
A tüntetők Bem József lengyel-magyar sza-
badságharcos hős szobránál gyűltek össze a 
poznańi bátor ifjúság támogatására. 

21-én vasárnap a srácokkal kivonultunk 
a Fradi pályára. Fradi - Csepel 1:1. Nem 
volt valami jó meccs, de hétfőn ez volt a 
főtéma az iskolában. Kedden már a lengyel 
eseményekkel voltunk elfoglalva. Mindenki 
az orosz reakciót várta. Egy órakor vége 
volt a tanításnak, mint minden nap. Otthon 

- Diadalmas nagy nap 
volt! A pesti srácok szín-
vallásra kényszerítették 
és leleplezték a nyugati 
világ álságos politikáját. 
A szabadság eszméi maradéktalan és visz-
szavonhatatlan győzelmet arattak akkor 
magyar földön. Szellemi kisugárzásai 
áttörték a kis ország határait, és lázba 
hozták nagy országok népes fővárosait.

Magyar szívek felhevült dobogása új 
ütemet adott a világnak.

A zsarnokság világámító kulisszái le-
hullottak, és véglegesen 
kijózanodott a látvány-
tól a marxista mákony-
tól elkábított nyugati 
munkásság is. Nem volt 
a világtörténelemnek 
mégegy olyan napja, 
amikor a földkerekség 
egésze egyetlen városra 
összpontosította figyel-
mét.

A világ közvélemé-
nyének együttérzése 
ellenére a nemzetközi 
politika nem támogatta 
a magyar függetlenségi 
törekvéseket, de a nagy 

nap eredményeként megállt az ellenség 
térhódítása. Október 23-a minden kegyet-
len megtorlás ellenére megakadályozta 
országunk és országok szándékolt beol-
vasztását a szovjetköztársaságok sorába.

Most már tudjuk, hogy október 23-
án indult el az a történelmi folyamat, 
amelynek során elakadt a világ további 
bolsevizálása, és megindult a Nagy Terv 
szétmállása. Jó lenne, ha tudná minden 
magyar, hogy Október Huszonharmadika 
történelemformáló nap volt. És jó lenne, 
ha azt is megjegyezné minden magyar, 
hogy akkor volt igazán egy a nemzet! 
Ebben rejlik a magyar felemelkedés 
nagy titka!

Évszám nem kell ehhez a dátumhoz 
többé, amíg magyar lesz a földön. A nap, 
amit így jelölünk, lelkünkbe égett, és 
felsorakozott a többi nagy magyar napok 
közé - érdeme szerint és jelentősége révén 
talán a legnagyobbnak. A nap tíz napon át 
fénylett és világosságot hozott a földre. A 
Nap és a csóvaként követő fényes napok 
fent ragyognak az emberi történelem 
egén, és ha majd a földi ember újra az égre 
emeli tekintetét, olvashatja az örök tör-
vényt: Nem lehet véteni a Természet ellen!
-  Forradalom volt, mert népelnyo-
mó, korrupt és reakciós 
kormányzatot söpört el!
- Szabadságharc volt, mert 
idegen megszálló hadosz-
tályok ellen vette fel a har-
cot!
- Nemzeti felkelés volt: 
része volt benne minden 
magyarnak!
- Szent harc volt: a szabad-
ság oltárán fiúk és lányok 
áldozták fel reménydús 
életüket!
- Nagy nap volt: megrázta 
a széles világot!
- Csodákkal teli nap volt: 
forradalmi tisztaságában 
és mértékletességében példa nélkül álló, 
leszámolásában is emberséges! 
- Szíveket megnyitó, lelket derítő nagy 
nap volt! A véres romokból új országot 
építő szándékok töltötték el az egész 
nemzetet. Égőszemű diákok reformokat 
foglaltak „pontokba”. Reformokat, 
amikből merőben új emberi életformák 
körvonalai villantak elő, felmutatva a har-
madik utat, ahova majd még visszatér az 
emberiség újabb csalódások után. Prole-
társorsra vetett munkásfiatalok lefegyve-
rezték az ő nevükkel visszaélő hatalom 
erőszakszerveit, és megszégyenítették az 
Európafelező potsdami világuralom egyik 
nagyhatalmát.

A TARTALOMBÓL:
Olvasólevelek  ...................... 2.o.
Józsa Mátyás n.k. beszéde ... 2.o.
KÁRPÁTALJA  ...................... 3.o.
Délvidékiek harca ................ 4.o.
MAGYARORSZÁGI helyzet ... 5.o.
Koloniális hírek ............... és 7.o.
A Cserkészbál előtt ….........  HUFI I.
Zászlószentelés .................  HUFI II.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS .....  HUFI II.
HKK szemelvények ........... HUFI IV.
Día del Inmigrante ...................  SP I
Noticias de Córdoba ............... SP II
La aventurera Cili ..................  SP III
CALENDARIO DEL MES ...... SP IV Folyt. a köv. oldalon

Csapó Endre (Sydney):

                 Október 23.

Figyelmet érdemlő keresztény párhuzam: 1456-1956
Erdő Péter bíboros a dátumok össze-

csengésére emlékeztetett a tavaly kará-
csonyi üzenetében, amikor kiemelte, 
hogy e két történelmi esemény össze-
kapcsolása azt az üzenetet hordozza: 
Magyarország mindig is szembeszállt az 
európai kereszténységet fenyegető poli-
tikai és ideológiai hatalmakkal. 

A bíboros közleménye középpont-
jában a nándorfehérvári győzelem 
és az ötvenhatos forradalom közös 
szerepe állt. Az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 50. és a nándorfehérvári 
győzelem 550. évfordulója bizonyos 
szempontból összefügg, mondta. A for-
radalom kitörésének a napja éppen a 
Nándorfehérvárnál diadalt arató keresz-
tény sereg vezetőjének, Kapisztrán Szent 
Jánosnak ünnepe volt, az 500. évforduló.

Mi a párhuzam a nándorfehérvári 
győzelem és az ötvenhatos forradalom 
között? 

Tomka Miklós vallásszociológus hang-
súlyozta, hogy a keresztény emberek 
felfogása szerint nincsenek véletlenek, 
ezért e dátumoknak is minden bizonnyal 
szimbolikus jelentősége van. Kínálkozik 
egy olyan értelmezés is, hogy Magyaror-

szág mindkét alkalommal önfeláldozó 
módon harcolt a kereszténység, ezzel 
együtt egész Európa védelmében: 1456-
ban a török hódítók, 1956-ban a szovjet 
birodalom ellen.

Az ötvenhatos magyar forradalomról 
viszonylag sokat tudnak a világban, a 
nándorfehérvári diadal viszont egyáltalán 
nem él benne a nyugati közgondolkodás-
ban. Annak ellenére sem, hogy Nándor-
fehérvárnál hetven évre sikerült megál-
lítani a törökök európai terjeszkedését, 
és a déli harangszó is erre a győzelemre 
emlékeztet.

(Népszabadság 2006. december 23)

(Domokos Sándor műve. Beküldte 
Dr. Baloghné Tóth Erika, Budapest)

Az újabbkor történelmében nem volt olyan esemény, amelyről annyit hazudtak vol-
na, amelyet annyira beszennyeztek volna, mint a magyar forradalmat. /Leslie Bain/

A GUINNESS rekordok könyvében célszerű lenne egy extra fejezetet nyitni a 
világcsúcsot beállított hazugokról és produktumaikról. Elfogultság nélkül állíthat-
juk (némi inverz büszkeséggel), hogy az 56-hoz kapcsolódó témakörben a pálmát 
a magyar kollaboránsok vinnék el, a szovjetek vagy a kínaiak legfeljebb a dobogó 
második vagy harmadik helyére pályázhatnának. /Prof. Bokor Imre/

Mindnyájan ismerünk számtalan leírást az 56-os napokról, de az alábbiakat 
közvetlenül egy köztünk élő, 1956 után hazát vesztett menekülttől hallhattuk. 
És ők emlékeznek, minden évben emlékeznek… Emlékezzünk mi is.

„Minden corvinista, akinek fegyver volt a kezében, fel 
volt készülve arra, hogy meghal.” 

(Pongrátz Gergely, a Corvin-köz 
egykori legendás, utolsó főparancsnoka)

1849. október 6
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Megemlékezés Szent Istvánról
Hideg, esős vasárnapon emlékeztek meg 

a Mindszentynumban az Országalapító 
István királyról. A rossz idő ellenére megtelt 
a templom, ahol a közszeretetnek örvendő 
Finta Lajos atya celebrálta a szentmisét.

Prédikációjában megemlítette, hogy 
sokszor hallotta panaszkodni a híveket egy 
állandó magyar pap hiánya miatt, de mind-
járt hozzá is tette, hogy az ideális megoldás 
az lenne, ha a kolónia saját kebelén belül 
akadna erre elhívatottságot érző férfi, aki az 
egyházi szolgálat tanulmányait elvégezné, 
és papként működhetne a Mindszenty-
numban.

A hívek áhítatosan énekelték a meghitt 
egyházi énekeket, és a mise végén Finta atya 
felszentelte az MHBK-tól a cserkészeknek 
átadott szép, nagy zászlót. (l. fotók HUFI 2.o.)

A mise utáni szokásos ebéden Józsa 
nagykövet és felesége is jelen voltak. Bob-
rik alelnök rövid, tömör beszédben hang-
súlyozta, hogy Szent István legnagyobb 
érdeme volt, hogy felismerte a nemzetnek a 
nyugati kereszténységhez való csatlakozás 
szinte életmentő szükségességét és hogy 
a pápától kért koronát, amely biztosította 
függetlenségünket mind Bizánccal, mind a 
Nyugati Császársággal szemben.

Végül Józsa nagykövet köszönte meg 
a meghívást és jókívánságait tolmácsolta 
a további működésre.          Kurucz László

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.

befejeztem a leckét, és már akartam menni 
az iskolaudvarra focizni, mikor apám ha-
zaérkezett a gázművektől egy stencilezett 
papírt lobogtatva a kezében. 
- Ervin, olvasd már! A Rákóczi úton oszto-

gatták! Ez egy kész forradalom! - mondta. 
A 16 pont volt. Gyorsan elolvastam és 

máris rohantam az iskolába a papírral. Az 
udvarra érve félbeszakítottam egy izgalmas 
meccset.
- Srácok, srácok - kiáltottam - olvassátok 

már el ezt! 
- Na, mi van? Annyira fontos? 
- Igen! 

Pár pillanat csend, és utána: 
- Hol lehet már a tüntetés? Menjünk a 

Petőfi térre! 
Mikor odaértünk a Petőfi térre éppen 

Sinkovits Imre szavalta a Nemzeti Dalt. 
A tömeg kórusban ismételte „esküszünk, 
esküszünk, rabok tovább nem leszünk!” 
Egyenesen hátborzongató volt! Ezer év 
történelme támadt fel mindenkiben. Most 
vagy soha! Válasszatok! 

Választottunk! - A zászlókról már eltűnt 
az a kommunista förmedvény, amit cí-
mernek neveztek: egy lyuk tátongott a 
helyében. A tömeg a Kossuth Lajos utcán 
a Körútig ment, és a Múzeumkertnél be-
fordult a rádióhoz. A tüntetők jelszavakat 
skandáltak:
- Munkás, paraszt egyet akar, álljon 

közénk, aki magyar! 
- Népítélet Rákosira! 
- Ruszkik haza! Ruszkik haza! –

A tömeg egyre jobban felbuzdult. A 
rádióhoz érve, gyerekek lévén, felka-
paszkodtunk egy nagy ablak rácsára pont 
a főbejárattal szemben. A nép a 16 pont 
beolvasását követelte. 

A helyzet egyre feszültebb lett. Megjelent 
egy ember az erkélyen: - Elvtársak...! 

Erre füttykoncert. Alig tudta befejezni a 
szót: „Nem olvassuk be a röpirat tartalmát, 
mert a szocialista rendszerünk, a pártunk 
és kormányunk, és a dicsőséges nagy 
Szovjetunió ellen uszít! Ellenforradalmár! 
Minden ilyen aktusra lesújt a szocialista 
igazságszolgáltatás vasökle! Emberek, még 
megtehetik, menjenek haza!”

A tüntetők elkezdték rugdosni a kaput és 
dörömbölni. A beszélő elvtársat és a vele 
lévő társait jól megdobálták, mire betaka-
rodtak az épületbe. Egy pillanatra kicsit 
kinyitották a bejáratot, és látni lehetett a 
géppisztolyos, egyenruhás ávósokat tüze-
lésre készen az udvaron állni.
- Hü, az anyád! Ez nem vicc! - mondtuk. 

Abban a pillanatban a Szentkirályi utca felöl 
puskaropogást lehetett hallani. 

- Lőnek! Lőnek! Srácok, futás! 
Ez volt az első sortűz. Az ávósok a Rákó-

czi útról a tömegbe lőttek. Saját honfitár-
sakra! Irány a Múzeum körút. Már majdnem 
odaértünk a borzasztó zűrzavar és az egyre 
sűrűbben hallható lövések ellenére. Hirtelen 
szembetaláltuk magunkat egy szirénázó 
mentőautóval.
- Utat! Utat! Félre! Félre! A Rádió tele van 

sebesültekkel! - ordította a sofőr, de nem 
tudott továbbmenni. 
- Én ezt a tagot ismerem! - kiáltott valaki. 

- Ávós! 
Kirángatták az illetőt a kocsiból az 

ápolónővel együtt. A fehér köpenyek alatt 
ott volt az államvédelmiek egyenruhája. 
Csizmástól. A kocsi hátul hordágy helyett 
tele volt fegyverrel és lőszerrel. Hogy 
mi lett ezen elvtársak sorsa, nem tudom, 
de sejtem! A körútra érve láttunk egy sor 
teherautót az Asztória felé menni tele cse-
peli munkásokkal, akiken még az olajos és 
piszkos kezeslábas volt, de állig fel voltak 
fegyverkezve. A hadsereg ugyanis meg-
nyitotta raktárait és átadta a népnek az ott 
található fegyvert és lőszert.

Mire haza értem már az egész városban 
folytak a harcok. Ágyúztak.

*
A forradalom nem a háború előtti 

rendszer visszaállításáért, hanem egy 
független, szabad és demokratikus Ma-
gyarország megteremtéséért, és hazánk 
területét bitorló szovjet csapatok ellen 
harcolt. Egy ilyen demokratikus rend-
szerben a kommunisták nem okozhattak 
volna problémát elenyésző számuk 
miatt. A megszállók szuronyai és a ter-
rorrendszer nélkül nem tudták volna 
magukat tartani egy napig sem. De 
erre a napra még 34 évet kellett várni, 
a rendszer összeomlásáig…

A néni, aki a madarainak akart enni adni, 
és az oroszok lelőtték...

EMLÉKEZÉS....            folyt. az 1. oldalról

Kedves Zsuzsó!
Ma két kellemes meglepetésben volt részem. 

Egyrészt a könyvesboltban a kezembe akadt 
Szőnyi Ferenc nagykövet úr Házőrző lelkiisme-
ret című könyve (*), másrészt eljutott hozzám 
az Argentínai Magyar Hírlap melléklete a chacói 
magyarokról. Szívből gratulálok a remek ösz-
szeállításhoz. Egyúttal szeretném megkérdezni, 
hogy a chacói mellékletnek létezik-e spanyol 
változata, mert ha nem, akkor néhány írást, 
legalábbis egy összefoglaló formájában, le sze-
retnék fordítani magyarul már nem olvasó chacói 
barátaimnak. Barátsággal üdvözli:

Milványi Cseszneky Miklós
(*) A HKK-ban kapható. Szerk.

---------
Kedves Zsuzsó!

Úgy veszem észre, hogy az Argentínai Hírlap 
- ha lassan is - kiverekedi a helyét a világban. 
Egyre többen figyelnek rá. Ezt a hozzám érkező 
üzenetekből is észreveszem... Lehet, hogy 
nagyobb teret kellene szentelni a magyar kül-
politikai fejleményeknek? A havi lapoknak van 
egy hallatlan nagy előnyük: nincs versenyfutási 
kényszer az idővel. Leülepszik a hordalék egy 
hónap alatt...

Mindenesetre a magam részéről továbbra is 
törekszem majd a pontosságra. De változatlanul 
fontosnak tartom azt, hogy pellengérre állítsuk a 
deviáns magatartásokat, cselekedeteket. 

Ha igaz: ettől változik lassan a világ... Atyai 

jó barátom, Ordas Iván jut eszembe, aki húsz 
ifjúsági regényt irt (mást nem írhatott). Nos, ő 
vallotta: „Hinni kell abban, hogy minden erköl-
csért kiáltó szó meghallgatásra talál majd, s ha 
lassan is, de javul ettől a világ.” 

Ami az argentin-magyar párhuzamokat illeti: 
nagy és széles a párhuzamok sokasága. Ha jól 
emlékszem, Rajczi Péter tanár úr mondta: „Az 
emberiség története hasonlatos a növények éle-
téhez. Minden korszaknak megvan a virágzása 
s megvan a halála. Van, amelyik hosszabb, van, 
amelyik rövidebb életű. Amit eddig ismerünk az 
a Római birodalom, ami rabszolgarendszerű tár-
sadalom volt. Azóta volt már néhány más kísérlet 
- s az emberek döntő többsége magánrabszolga 
maradt... Ez se tart sokáig!” Ezeket mondta, s 
akkor sziklaszilárd volt a kommunizmus...

Sok üdvözlettel         
Barkuti Jenő, Magyarország
---------

Tisztelt Haynalné Kesserű Zsuzsánna!
Középkorú, igen csekély angol nyelvtudással 

rendelkező jogásznő vagyok. Idős édesanyám-
mal úgy döntöttünk, hogy végleg elhagyjuk 
Magyarországot, és munkavégzés céljából 
kivándorlunk lehetőleg Argentínába.

Ott, a spanyol nyelv elsajátításáig bármilyen 
munkát hajlandó vagyok elvállalni.

Igen szeretem és járatos is vagyok a magyar és 
világirodalomban, és ha módom van rá, szívesen 
foglalkozom velük. Talán van mód rá, hogy akár 
Ön, akár baráti társaságából valaki segítséget 
nyújtson nekünk.

Válaszát előre köszönöm!
Dr. Móritz Lászlóné, Magyarország

(Válaszokat kérjük szerkesztőségünkbe.)

Kedves Zsuzsó!
Elolvasva a Hírlapban utoljára közölteket, 

újból megállapítottam, hogy egyértelműen a 
legjobban szerkesztett magyar újság az emigrá-
cióban. A kétnyelvű részek pláne szükségesek 
és jók.

Csak így tovább, remélem sikerülni fog még 
sokáig. Üdvözlettel,

Dávidházy János, Budapest
---------

Tisztelt Szerkesztőasszony!
A GFOTO.ORG honlapon az Argentínai Hír-

lapban megjelent eseménynaptár alapján készült 
fotókat megnézve olyan volt, mintha az ember 
maga is részt vett volna ezeken az eseményeken. 
A képek nagyon szépek. Minden elismerésem 
azoknak a személyeknek, akik megszervezik és 
lebonyolítják ezeket az eseményeket. 

Ismeretlenül is elismerésemet küldöm ezen 
uraknak és hölgyeknek.

Sok-sok üdvözletem. 
Pné, Magyarország (*)

(*) Teljes név szerkesztőségünkben. 
---------

Kedves Zsuzsó és Oleander hölgyek! 
Szeretném tudatni, hogy a HKK könyvtárnak 

ajándékoztam egy számomra nagyon értékes 
LÓCZY videokazettát: „Moverse en libertad”. 
Dr. Pikler Emmi egyik műve alapján Önállóan-
Egyedül címen íródott. A kismamák, a nagy-
mamák, a gyermekgondozók vagy bárkinek 
számára, akiket érdekel. Szerintem a jó emberi 
tartás kifejlődésének a tana, csecsemőkortól az 
első léptekig. Szeretettel 

(Köszl Kemény) Éva 
---------

Kedves Zsuzsó!
Most jöttem vissza Budapestről, és megijed-

tem, mennyi bunkó van otthon – kiabálnak, de 
utána egy cukkerlivel le hagyják magukat ke-
nyerezni. Atyámfia két leánya ellenzéki aktivista, 
sokat meséltek a nép viselkedéséről a tavalyi 
választások kapcsán. Ha nem saját népünk lenne, 
mondanám a régi diákkifejezést: kellett neked 
rohamsisak? 

Viszont az erdélyiek nagyon szépen viselked-
nek, minden oldalról hallom, hogy a nemesi csa-
ládok legalább is egy tagja visszatér Erdélybe, 
és alapítványokat hoznak létre - a visszakapott 
erdők és földek alapján -, amely leginkább is-
koláztatásra és ösztöndíjakra lesz fordítva. Van 
olyan is, aki már régebben gyárat vett, ahol a 
munkások legnagyobb része magyar, olyannyira, 
hogy még a románok is magyarul tanulnak… Az 
egyikük büszkén mondta, hogy ha ez így megy 
tovább, Erdély magyarabb lesz, mint Magyaror-
szág! Ha igaz mindez... és el nem kiabáljuk, mint 
nagyapám mondta, csak szőrmentében...

Ölel Vladár Pali, Caracas

Vélemény 
AZ 56-os forradalom politikai függet-

lenségének és etikai tisztaságának egyik 
legjellegzetesebb bizonyítéka, hogy jelentős 
erőforrását a magyar diákság képezte. Köz-
tudomású ugyanis, hogy a Rákosi-rendszer 
numerus clausus-t létesített az egyetemi 
felvételre, így korlátozva az egyetemi 
oktatást az ún. népi származású hallgatók-
ra. Mindenek ellenére ez az „átalakított” 
diáktársadalom harcolt a szabadságért, sza-
bad gondolkozásért és a zsarnokság ellen. A 
szovjet beavatkozást és elnyomást követően 
ez a diáksereg szétszóródott a nagyvilágban, 
ahol a szabad világ egyetemein legnagyobb-
részt befogadásra tálalt. De a forradalom 
lángjából eredő parázs nem aludt ki, és azok 
megalakították az egész világra kiterjedő 
Szabad Magyar Diákok Világszövetségét, az 
U.F.H.S.-t, amely a szabad világ egyetemis-
táit tudósította az elnyomásról, és az az elleni 
támogatást szorgalmazta több évtizeden 
keresztül. Dél-Amerikában, Argentínában 
alakult ki a központja, ahol egy kis csoport 
magyar diák felkarolta a kimenekült hall-
gatókat, és élénk diffúziós és szolidaritást 
szorgalmazó tevékenységet fejtett ki, részt 
véve számos diákkonferencián, összejöve-
telen és ankéton. Egyik legkiemelkedőbb a 
chilei Pánamerikai Diákkongresszus volt, 
ahol Szankay Zoltán, Szekeres Szabolcs és 
Orbán László voltak a kiküldöttek és Frei 
köztársasági elnök szolidaritás kinyilvání-
tásának tanúi. Egy megmaradt színes emlék 
a még csirájában levő castrista Kubában 
történt szabadsághős, José Martí szobrának 
megkoszorúzása az U.F.H.S. nevében. Ezek-
ben az években az argentínai egyetemeken 
egy erősen polarizált világnézeti helyzet 
alakult ki, jobboldali „humanisták” és a 
baloldali „reformisták” között. Az U.F.H.S. 
sikere mindkét oldal megnyerésében rejlett 
az 56-os eszme számára. Az U.F.H.S. világ-
szervezete egyébként sok országban tompí-
totta a szélső baloldali diákszervezetek szov-
jet iránti rokonszenvét. Én úgy vélem, hogy 
e téren miniatűrben hozzájárult egy olyan 
átalakuláshoz, amely ugyan nem egy nap 
alatt említhető de kicsiben összehasonlítható 
azzal az 56-os hatalmas világtörténelmi ha-
gyatékkal, amely elsöpörte a sztálinizmust és 
megteremtette az új eurokommunizmust.

Dr. Orbán László

Augusztus 20. a nagykövetségen
Józsa Mátyás nagykövet beszéde

Ünnep van. Ünnepelni csak olyan 
történelmi eseményt lehet, aminek jelenléte 
ma is érzékelhető. Az ünnep összekapcsolja 
a múltat a jelennel: hiszen ami akkor 
történt, az ma is érvényes és jelen van. 
Összekapcsolja a jelenben élőket, akik 
ugyanarra az eseményre emlékeznek, mert 
ugyanazt jelenti számukra. Augusztus 20. 
az egyik legősibb magyar ünnep, Szent 
István király ünnepének napja. A keresztény 
magyar államalapítás, a magyar állam 
fennállásának emléknapja. 

Szent István ünnepe annak a magyarságnak 
az ünnepe, amely sohasem volt kirekesztő. 
Itt otthonra találtak az idegenből érkezettek. 
Annak a magyarságnak az ünnepe ez a nap, 
amely meri vállalni a múltját, történelmét, 
amely - remélem egyetértenek velem - tudja, 
hogy idegen számunkra az az európaiság, 
amely nem magyar, és az a magyarság, 
amely nem európai egyszersmind. Szent 
István ünnepe annak a magyarságnak az 
ünnepe, amely tisztában van azzal, hogy 
célba jutni erőfeszítések és áldozatok nélkül 
nem lehet. 

Szent István ünnepén olyan történelmi 
személyre tekintünk, akinek volt célja. Aki 
országát biztonságban akarta tudni. Aki 
tudta, hogy nem elég csupán a kard ereje, és 
képes volt föltekinteni az égre. Az állam- és 
egyházszervező Szent István érték-alapú és 
tartós társadalmat szervezett. 

Augusztus 20-a a legszebb és legnagyobb 
nemzeti ünnepünk, amely a több mint 1100 
éves múltunkkal egybekapcsol bennünket 
Európával. Ezen a napon emlékezünk 
arra, hogy a magyarság hosszú kalando-
zások, bolyongások után végre nemzetté 
szerveződött és európai igénnyel megala-
pította a Kárpát-medencében saját önálló 
államát. Ez a történelmi tett fénylik máig 
hatóan, megkérdőjelezhetetlenül Szent 
István életművéből. - Köszönöm.
(Az ünnepélyről l. beszámolót a Mi Történt-
ben, a 7.o.-on. Szerk.)
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jában áll a római-katolikus templom, a-
mely a XIX. század elején épült eklektikus 
stílusban s a felújítása most fejeződött be.  

Mellette áll a gótikus stílusban épült Szent 
Márton-kápolna. Sajnos a hitélet igen kevés 
embert érint ma már. A legutóbbi körmene-
ten mindössze 32 fő vett részt. 

A magyarok másik része református. Mai 
kőtemplomuk építését 1814-ben fejezték 
be. 1992-ben az evangélikusok egyháza 
újjászerveződött.

A görög-katolikus egyház működését 
1944-ben felfüggesztették, papjai jelentős 
részét bebörtönözték. A görög-katolikus 
egyházat 1989-ban rehabilitálták.

Az izraelita vallásúak Munkácson ima-
házat tartanak fenn.

Az ortodox-pravoszláv egyház kárpát-
aljai székhelye 1949-től Munkács. A mai 
belvárostól távolabb láthatók a pravoszláv 
kolostor tornyai és épületei. Kezdetben 
mint barlangkolostor működött. A XIV. 
sz. végén már a kárpátaljai szláv kultúra 
legfontosabb központjává vált, és ezt a 
szerepét a mai napig is betölti. A kolostor 
épületei sokáig fából készültek, 1661-ben 
emelték az első kőtemplomot. A maiak 
1798-1804 közt épültek. Ma is a kolostor-
ban van Kárpátalja leggazdagabb könyvtára 
és kéziratgyűjteménye, s itt van a pravo-
szláv püspökség székhelye is. Különben a 
pravoszláv templomok hatalmas számban 
és nagy költségekkel épülnek Kárpátalja 
szerte. A szegényes, rendezetlen környe-
zetben rikítóan hatnak.

Magyar művelődési élet
Munkács nem csupán ipari, de jelentős 

kulturális központ is. 1950-ben, a munkácsi 
tanítóképzőben megindult a magyar tago-
zat, amely szakképzett pedagógusokkal 
látja el a kárpátaljai magyar falvak elemi 
iskoláit, óvodáit. A munkácsi tanítóképzőt 
egy évtizeddel ezelőtt újjászervezték, 
bázisán pedagógiai főiskola működik. 
Néhány évvel ezelőtt megalakult a Szent 
István Római Katolikus Líceum (fotó). A 
városban magyar tannyelvű középiskola 

és két magyar óvodai csoport is működik. 
A gazdag könyvállománnyal rendelkező 
munkácsi magyar nyelvű könyvtár a város 
központjában található.

A Rákóczi-ház vagy „Fehér-ház”: A 
főutca vonalától nem messze található 
épület elődjét még valószínűleg I. Rákó-
czi György emelte a XVII. század során. 
Mai formáját Erwin Schönborn gróf alatt 
kapta. Olyan előkelő vendégek jártak itt 
a Schönborn családnál, mint II. József, 
Ferenc József, Rudolf főherceg. Az emelet 
magasságában a „nagyságos fejedelem” 
emléktáblája látható, ami 1911-ben került 
a helyére. Az épületben ma a Munkácsy 
Mihály Képzőművészeti iskola működik és 
sok művészi rendezvény színhelye.

Az épületben és az udvarán a közelmúlt 
nagy tragédiájának egyike kezdődött a 
szovjet „felszabadító” hadsereg bevonu-
lásakor. 1944. november 15-től kezdték 
összegyűjteni Kárpátalja magyar és német 
lakosságát kényszermunkára, a hírhedt 
málenkíj robotra. Minden 18-55 év közötti 
magyar férfi - a németek közül a nők is - 
kötelesek voltak bevonulni a „háromnapos 
újjáépítő munkára”. A újjáépítő munka 
helyett több éves, embertelen körülmények 
közötti kényszermunka várt az elhurcol-
takra. 

Kárpátalja területéről mintegy 35 ezer 
magyart vittek el. A munkácsi és a kör-
nyékbeli összeszedett embereket innen 
kisérték erőltetett menetben a 25 km-re lévő 
Szolyva városka gyűjtőtáborába. Szinte 
nincs olyan magyar család a Kárpátalján, 
akinek hozzátartozói közül ne halt volna 
meg valaki, és még ma is megrendülten 
beszélnek a leszármazottak a történtekről. 

A mai sétálóutcában állt az egykori só-
ház, ahol 1844. február 20-án megszületett 
Munkácsy Mihály. Munkácsy apja - eredeti 
nevén Lieb - bajor származású sótiszt volt. 
Munkácsy csak a gyermekkorát töltötte 
a városban. Ma egy emléktábla jelöli azt 
a helyet, ahol a szülőháza eredetileg állt.  

Munkácsy Mihály mellszobrát az utca má-
sik végén születésének 150. évfordulóján, 
1994-ben állították fel.

Az amerikai műgyűjtő, Pákh Imre 
Munkácsy-gyűjteménye (47 kép+30 tárgy+ 
30 fotómásolat) 2 éve vándorol már. Július 
17-ig Székelyföldön, Csíkszeredán volt 
hatalmas sikere. Július 27-én a munkácsi 
várban nyitják meg a kiállítást, amelyen 
jelen lesz Viktor Juscsenko államelnök 
is, aki meghívta Gyurcsány Ferenc mi-
niszterelnököt és Sólyom László köztár-
sasági elnököt. Rajtuk kívül jelen lesz 
Románia elnöke is. Talán Munkácson 
fogják ünnepelni a milliomodik látogatót. 
Ha nem, akkor október végétől Egerben, 
vagy Kecskeméten, ahol a vándorkiállítás 
befejeződik. A hatalmas siker azt mutat-
ja, hogy Munkácsy már régen nemcsak 
egy piktor, hanem magyar szimbólum. 

Hitélet, egyházak
Ma talán 15 ezer magyar él a csaknem 

százezres városban. A római katolikusok 
túlnyomó része magyar. A város központ-

Rákóczi-vagyont vitte Thököly Imrével 
kötött házasságába. Thököly észak-magyar-
országi fejedelemségének egyik központja 
lett a vár. A fejedelemség összeomlása után 
még csaknem két évig védte Zrínyi Ilona a 
császáriakkal szemben. A készletek felélése 
után kénytelen volt feladni.  Gyermekét, II. 

Rákóczi Feren-
cet elvették tőle, 
és egy cseh je-
zsuita kolostorba 
vitték „átnevel-
ni” (mint tudjuk, 
nem nagy ered-
ménnyel), míg ő 
Törökországba 
volt kénytelen 
száműzetésbe 
vonulni. Édes-
anya és gyerme-
ke emlékére a 

közelmúltban szobrot avattak. 
A szatmári béke (1711) után a száműzött 

fejedelem birtokai a császári koronára 
szálltak. Az elkobzott uradalmat - az 
uralkodói ház iránt tanúsított hűségük és a 
császári seregnek felajánlott adományaik 
jutalmazásául - a Schönborn grófi család 
kapta meg. A Schönbornok sok németet is 
telepítettek Munkács környékére, és gaz-
dasági téren elég szép eredményeket értek 
el. A vár hadászati szerepének csökkenése 
után börtön lett, leghíresebb rabja Kazinczy 

Ferenc volt. 1919-től kaszárnya, majd az 
50-es évektől mezőgazdasági iskola volt 
benne. Az erődítmény nagy részét mostanra 
szépen helyreállították. Néprajzi, helytör-
téneti és természettudományi kiállításnak, 
képzőművészeti galériának ad helyet, de 
kulturális és zenei fesztiválokat is rendez-
nek benne.

Nagy örömünkre nemrég Petőfi- és 
Rákóczi-szobát is berendeztek. A várban 
megtaláljuk Zrínyi Ilona, Kazinczy Ferenc 
és Petőfi Sándor emléktábláját is.

A honfoglalás ezeréves jubileuma alkal-
mából, díszes talapzaton 24 m magas 
emlékoszlopot állítottak, tetején hatalmas 
turulmadárral. Az emlékművet az 1920-as 
években a csehek lebontották. Jelenleg 
folyik az emlékmű visszaállítása a Hajdú 
bástyán. Átadására augusztus 20-án kerül 
sor. (Budapesten pedig a hasonló emlékmű 
lebontását szorgalmazzák egyesek!) 

A városban is sok a magyar emlék. A 
sétálóutcában, ami szépen helyreállított, 
kikövezett, parkosított több nevezetesség 
található. Munkácsnak ez a része tényleg 
nagyon kulturált, nyugat-európai színvo-
nalú.

A munkácsi városháza 1904-ben épült, 
szecessziós stílusban. Közelében Cirill és 
Metód szobra. Az ortodoxiának is ősi ha-
gyományai vannak Munkácson!

Az Egri Végvár Polgári Körök Egyesüle-
te szervezésében a Kárpátaljára utazott el 
33 fő, hogy a közelmúltban még a Szovjet-
unióhoz tartozott Ukrajnának a Kárpátoktól 
nyugatra lévő részén töltsön el öt napot. 
Ez a terület Trianon előtt hazánkhoz tarto-
zott, és a magyarság itteni emlékei nagyon 
hiányosan ismertek az „átlagemberek” 
előtt. Hátborzongató, hogy az ott lakók, 
akik otthonukat soha nem hagyták el, 
egy emberöltő alatt négy állam polgárai 
voltak, ám ennek mindig csak a hátrányait 
kapták! 

A nem mindig pozitív hírek miatt kis 
szorongással közeledett elszánt csoportunk 
a beregsurányi határátkelőhelyhez. Semmi 
gond nem volt. Alig 10 km-es út és már 
Beregszászon voltunk, s egy óra elteltével 
Munkácsra érkeztünk. Az út minősége 
tűrhető, de a városokban lévő úttestek bur-
kolata legtöbb helyen macskakő, és ezen 
csak lépésben araszolt autóbuszunk. 

Az első negatív élmények: az úttestben 
lévő csapadékvíz-levezető rácsok több 
helyen nincsenek, az autóbusz megál-
lók jelzőtáblái hiányoznak (letörték, s a 
csonkok jelzik, hogy voltak valamikor), 
a járdákon alig lehetett járni a hiányos 
burkolat és a gödrök miatt, az elektromos 
légvezetékek különböző vastagságú huzal-
jai sokfelé lógtak és este több utcában nem 
volt közvilágítás. Az üzemanyag viszont 
olcsó. 

Munkács az Észak-keleti Kárpátok aljá-
ban az alföld és a hegyvidék találkozásánál 
terül el. A megyei jogú várost a Latorca 
folyó szeli ketté.  Ungvár  (a megyei szék-
hely) után a Kárpátalja második legnépe-
sebb városa. Jelentős közlekedési csomó-
pont. Oroszországot és Nyugat Európát 
összekötő autóutak rajta haladnak keresztül.

A város legismertebb nevezetessége a 
munkácsi vár. Bármely irányból közeledünk 

Munkács felé, már messziről szemünkbe 
ötlik a síkságból magányosan kimagasló 
hegyen álló, épségben fennmaradt vár.

A tatárjárás után épült a vár. A magyar tör-
ténelemben különösen a Rákóczik óta ját-
szott fontos szerepet. A leghíresebb birtoko-
sa a legendás Zrínyi Ilona volt. Zrínyi Ilona 
mint I. Rákóczi Ferenc özvegye a hatalmas 

Krakkó Endre (Eger):
E g e r b ő l   -   K á r p á t a l j á r a

Árpád, Dobó, Esze Tamás, Rákóczi, Petőfi, Munkácsy, Feszty nyomában jártunk,  hazafiságból leckét kaptunk…

Kárpátalja. Városi (!) életkép

A munkácsi vár alatt a Latorca kanyarog

Kilátás a várból

Zrínyi Ilona és a 
kis fejedelem szobra

Kazinczy emléktábla

Épül a Turul-emlékmű oszlopa

A Rákóczi-ház

Munkácsy szülőházának emléktáblája

A katolikus templom

A református templom

A munkácsi római-katolikus líceum
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És szintén itt kezdi meg első jegyzeteit 
a szintén bajor Karl Friederich Philipp 
von Martius ami aztán hatalmas, 40 köte-

tes, több mint húszezer oldalas 
életműve lesz: a Flora Brasilien-
sis, 22.767 növény leírásával. 
Ennek összeállításán 28 éven 
át dolgozott, és mai napig is a 
brazil botanikának a legfonto-
sabb alapmunkáját képzi.

A 24 éves Martius a hercegnő 
meghívására és kíséretében 
érkezett. Rögtön elkápráztatja 
a csodálatos trópusi világ. 
Minden képzeletét felülmúlja, 
lenyűgözi, és megihleti benne 
az írót. Igen jól ír, Goethével 
is levelezett. Ékes latin nyelvű 
leírásában nemcsak a szorosan 

vett tudományos anyagot rögzíti, de 
megpróbálja ecsetelni a misztikus amazo-
nasi ősvadont a kereszténység legöregebb 
fatörzseivel, a végtelen lapályokon a 
barátságtalan tüskés kaktuszokat, a folyó-
völgyekben a fenséges pálmákat, a sűrűn 
bozótos rétségek göcsörtös, össze-vissza 
ágas-bogas korcsfáit és ahogy azokból a 
hangyász jóízűen lakmározik, majd délebb-
re a lankás, szelíd mezőkön az évszázados 
araukária fenyőerdőket. Mindezt egy és 
ugyanazon országban, Brazíliában... 

Martius természe-
tesen indiánokkal is 
találkozik.  Antro-
pológiai adatokkal 
bővíti jegyzeteit. 
Különböző törzsek 
kultúrájáról ír, tupi 
nyelven is meg-
nevezi a gyűjtött 
növényeiből azokat, 
amelyeket az in-
diánok ismernek. 
Valahogy kikérdezi 
őket - mert hiszen 
k ö z ö s  n y e l v ü k 
nincs - a növények 
gyógyhatásáról, és feljegyzi magának, 
hogy ebben valószínűleg nagy gazdagság 
rejlik. Adatok Amerika etnográfiájához és 
nyelvészetéhez című írása azonban nem 
terjedelmes. Ez nem az ő témája. Csak a 
jövő kutatók érdeklődését, kíváncsiságát 
akarja felébreszteni. 

A Brazíliában előforduló népcsoport-ke-
veredések már jobban ki vannak vizsgálva 

Történelmi kró-
n ikánkban  mos t 
visszaugrunk 1817-
be, Habsburg Leo-
poldina főhercegnő 
a Rio de Janeiro-i 
kikötőben történt 
partralépéséhez. A 
főhercegi menyasz-
szonyt - az etikett követelménye szerint 
- egy hattagú testőrgárda kísérte. Ez a gárda 
6 magyar főnemesből állt, parancsnokuk 
Gróf Pálffy Miklós testőrkapitány. Gróf 
Pálffy (1797-1830) az egyik legrégebbi 
magyar nemesi család leszármazottja. 
Eredetüket egészen a X. századig, Géza 
fejedelem idejéig vezetik vissza. Ebből a 
nemesi családból 1760-tól kezdve mindig 
szolgált Pálffy. Akkor alapította meg a 
Magyar Nemes Testőrgárdát Mária Terézia 
császárnő, fia József (a későbbi „kalapos” 
király) esküvője alkalmából. Mindjárt az 
első parancsnok gróf Pálffy Lipót (1716-
1773) volt, de aztán jöttek Esterházyak és 
mások. A Leopoldinát kísérő Pálffy Miklós 
a 9. Miklós volt a családban. 

A magyar testőrgárda pazar kivitelű 
magyar egyenruhát viselt – gondolom ez 
elkápráztatta a kikötőben várakozókat. Ez 
azonban nem őrizte meg őket attól, hogy a 
tudatlan és ügyetlen szervezők a magyar ne-
mesekből álló testőrgárdát egy olyan ház-
ban szállásolták el, ami teljesen üres volt! 
A vendégek ezen kissé csodálkozhattak, 
de aztán már másnap egy hotelt kerestek 
maguknak, ahová átköltöztek, és a továb-
biakban rendes ágyakban aludtak... 

Ahogy már a júniusi cikkben említettem, 
Leopoldinát számos neves európai tudós 
kísérte, akik a brazil természettudomá-
nyokat megalapozták az ország termé-
szetes kincseinek feltárásával, majd a kor 
legkomolyabb tudományos leírásával és 
leltározásával. 

Rögtön érkezésük után a tudósok beleve-
tették magukat munkájukba. Nem riadtak 
vissza a hosszú, fáradságos és nem egészen 
veszélytelen úttól, amelyet lóháton kellett 
megtenniök Rio de Janeirótól São Paulóig. 
Gróf Pálffy Miklós is velük tartott. A ma-
gyar főnemest kíváncsisága az új, ismeret-
len földrész iránt szintén nyeregbe ültette.

Ma az út Riótól São Paulóig nyílegyenes 
országúton 400 km, amit buszon 6 óra 
alatt lehet megtenni. Dehát a tudósokból 
és kísérőikből álló lelkes csapat valamikor 
csak megérkezett. Már útközben a vidéket 
nézegetve egyik ámulatból a másikba estek. 
Egy tudós azonban nem álmélkodni jön egy 
felfedezendő vidékre, hanem feljegyezni, 
lerajzolni, megismerni. A következő 3 év 
alatt beutazták Brazília nagy részét fel 
Goiásig, majd a São Francisco folyó mentén 
és az Amazonas egy részén dolgoztak. Ezen 
a felfedező, feltáró úton születnek meg az 
első tudományos feljegyzések Brazília 
növény- és állatvilágáról a nagyszerű szak-
emberek tollából és rajzok, festmények a 
tájakról, emberekről és kunyhóikról. 

Itt és most kezdi meg munkáját Johann 
Baptist von Spix bajor zoológus. 350 ma-
darat, 85 emlőst, 116 halat és 2700 rovart 
gyűjt össze. Brazíliai útjáról otthon két 
könyvet is ír: Reise in Brasilien és Brasilien 
in seiner Entwicklung, seit der Entdeckung 
bis auf unsere Zeit. (Utazás Brazíliában 
és Brazília fejlődése a felfedezésétől nap-
jainkig)  

és dolgozva. Íme a 
mai felállítás: 
A fehér + fekete ke-
verék neve mulato 
(mulatt) 
A fehér + indián = 
caboclo (ejtsd ka-
bokló - magyar for-

                                   dításban rézbőrű)
A fekete + mulatt (tehát a fekete és 
fehér+fekete keverék) = cafuzo (kafózó, 
nem szerepel a magyar szótárban).

Eddig a klasszikus keveredések. De ma-
napság már használják a pardo (szürke) szót 
is, a már keverékkel keveredett+keverék, 
többedik generáció utáni keveredésből 
születettekre. Vagy: nissei-t a már Bra-
zíliában született japánra. Most már egy 
csomó új tudományos elnevezést is ki 
kellene találni, mert van itt már annyiféle 
bevándorló, és mindenki beházasodik a 
barátságos brazil családokba. Egyelőre népi 
„becenevek” vannak: japorongó, minden 
vágottszemű keleti. Az első generációs arab, 
kis boltos a turco (turkó, vagyis török), és 
a meggazdagodott elegáns arab a libanés 
(libanéz, libanoni).

Martius 6500 növénnyel hajózik vissza 
Európába, és ott 65 munkatársával állítják 
össze a nagy művet. Európában több tudóst 
kiválaszt és meghív, hogy segítsenek a nagy 
művet összeállítani. 

Munkatársai között találjuk Kanitz 
Ágostot (1843-1896), Erdély szülöttét, aki 
52 oldallal és 11 tablóval járul hozzá a nagy 
költséggel kiadott Martius műhöz. Kanitz a 
Flora Brasiliensis számára a Haloragaceák, 
Campanulaceák, Lobeliaceák és a Haynal-
dia nevű mocsári fű családjait dolgozza fel 
és 90. füzetében egyes egyedeket szépen 
le is rajzol.

Kanitz Nagykőrösön és Temesvárott járt 
iskolába és az egyetemet Bécsben végezte. 
Dél-Amerikában sohasem járt, de ami ab-
ban az időben szokásos volt, külföldi nagy 
herbáriumokban kutat. Londonban egy 
ázsiai expedíció nővényeit, majd Széchenyi 
Béla kínai expedíciójának növényeit tanul-
mányozza és dolgozza fel a szentpétervári 
herbáriumok összehasonlító anyagának 
vizsgálása alapján. 1867-ben titkára a 
párizsi nemzetközi növénytani kongresz-
szusnak, 1871-ben a firenzei nemzetközi 
kertészeti kiállításon a zsűri titkára, 1884-
ben a szentpétervári nemzetközi kertészeti 
kiállításon szintén zsűritag. Ezt a munkáját 
a cár III. osztályú Szent Anna renddel tünteti 
ki. 1869-től, két évvel az Osztrák-Magyar 
kiegyezés után a magyaróvári gazdasági 
akadémia természetrajz tanára, ahol először 
tanít magyar nyelven. 1872-ben a kolozsvári 
egyetem növénytan tanára. 1877-ben meg-

alapítja a Magyar Növénytani Lapokat, 
az első magyar botanikai szaklapot, 
hogy a botanikának magyar nyelven 
való művelését elősegítse. További 
írásbeli munkái: Általános Növénytan, 
Növényrendszerek. Kanitz Ágostot alma 
matere több ízben választja meg dékán-
nak és rektornak. 1880-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező tagja 
lesz, 1872-ben a római Accademia dei 
Licei levelező, majd rendes tagjává 
választja. 

Martius tudta, hogy kit kell Magyar-
oszágon munkatársnak meghívnia! És 
így Kanitz Ágost is hozzájárult a Flora 
Brasialiensis hatalmas műhöz, amit még 
ma is lapozgatnak.

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

Magyarok a brazil történelemben

A Laranjeiras és a Corcovado csúcs múltbeli tájképe

Leopoldina és kísérete érkezése Rio de Janeiróba

Délvidéki magyarok harca 
állampolgárságukért

Négy délvidéki illetőségű magyar állam-
polgár pert indított magyar állampolgársági 
bizonyítványuk kiállításáért. A délvidéki 
felperesek jogi képviselője Budapesten Dr. 
Gaudi-Nagy Tamás, Európa jogi szakjogász. 

Kivonatosan közöljük Vígi Zoltán az újvi-
déki Magyar Szóban 2007. július 28-án Teljes 
obstrukció címmel megjelent tudósítását:

A kettős állampolgárság kérdése talán ak-
tuálisabb mint valaha: január elsejétől ugyanis 
- Magyarország schengeni övezethez való 
csatlakozásával - még körülményesebbé és 
nem utolsó sorban költségesebbé válik egy-
egy anyaországi látogatás. 

Sólyom László köztársasági elnök a dél-
vidéki magyarok helyzetének rendezésére 
egyedüli megoldásként a kettős állampol-
gárságot látja, mint a 2008. január elsején 
esedékes „schengeni vasfüggöny” elleni 
gyógyírt. Azonban a magyar bürokrácia 
tesz róla, hogy még azok se kapják vissza 
állampolgárságukat, akiktől jogerősen el 
sem vették. A magyar állampolgárságukat 
visszakövetelő szabadkai Kiss házaspár pere 
precedens értékű, hiszen bármilyen döntés is 
születik majd ügyükben, kiderül, mire van, 
mire nincs joguk. 

Összesen négy per folyik jelenleg Buda-
pesten, a Fővárosi Bíróság előtt. Ezek alapja 
az úgynevezett lappangó állampolgárságuk 
visszakövetelése, vagyis annak elismerése. 
Ugyanis az 1941-es visszacsatolással az 
ezen a területen élők automatikusan ma-
gyar állampolgárok lettek, így Kissék is. A 
II. Világháborút követően Magyarország 
kétoldalú egyezményeket kötött a szomszé-
dos államokkal a kettős állampolgárság 
megszüntetéséről. Kivételt képezett az akkori 
Jugoszlávia, vagyis az itt élőktől nem vették 
el a magyar állampolgárságot. Ha csak a 
száraz tényeket vesszük figyelembe, akkor 
a pereskedők és a jogi képviselőjük szerint 
a bácskai, a baranya-háromszögi és a mura-
vidéki magyarokat sohasem fosztották meg 
azon jogaiktól, amelyek megilletnek minden 
magyar állampolgárt. 

A per kezdetétől egy év múltán még döntés 
nem született, pedig az ügy már döntéshoza-
talra érett volt. A magyar állam egyébként 
kihátrált korábbi álláspontjából, amely szerint 
a revíziós törvényeket hatályon kívül helyező 
1945-ben született rendelet fosztotta meg 
a visszatért délvidéki területek magyarjait 
állampolgárságuktól. Most azt állítják: a 
Rákosi korszakban született, súlyosan diszkri-
minatív 1948-as állampolgársági törvény 
átmeneti rendelkezései eredményezték a 
jogfosztást. Különböző okok miatt húzódott 
a per: 2006 nyarán a kormányalakítás miatt 
a Belügyminisztérium megszűnése, helyette 
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
létrehozása, ami jogutódlási eljárást tett 
szükségessé. Majd csupán az IRM Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatala maradt 
alperesként. Gaudi-Nagy szerint egy újabb 
felesleges és cinikus követelés volt a perkölt-
ség biztosíték megtérítése a felperesektől, 
ami csak az időhúzást szolgálta és egyúttal 
azt demonstrálta, hogy a hivatal külföldinek 
tekinti az állampolgárságukért pereskedő 
magyarokat. 

- Szándékosan félreértelmezik az akkori 
törvényeket, vagyis az akkori kommunista 
vezetés nem is törvénnyel vonta meg a 
magyar állampolgárságot a Jugoszláviában 
élőktől. Ma pedig ezt a bevándorlási hivatal 
szándékosan félreértelmezi – nyilatkozott 
Kiss Csaba. „Írtam Strasbourgba, időhúzás 
miatt tettem panaszt. Ha nem történik semmi, 
akkor éhségsztrájkba kezdek” – mondta. Je-
lenleg Kiss Csaba a sztrájk „előkészületein” 
dolgozik. Társakat keres, akik vagy csatlakoz-
nának hozzá, vagy tudnák segíteni annak 
előkészületeit.  
(http://www.magyar-szo.co.yu/arhiva/2007/07/28/ 
és MVSZ Sajtószolgálat)

Teaültetvény 

Gyémántmosás 

A „Magyar Lobby” fölszólítása
Lipták Béla kéri mindazokat, akik egyetérte-

nek Csoóri Sándorral abban, hogy magyar nem-
zet felemelkedéséhez új formák kellenek, hogy 
a magyar közerkölcs gyógyulásához szükséges 
egy, a pártérdekek felett álló olyan autonóm 
személyiségekből álló testület, amely képes 
lesz kivezetni a magyar népet a jelenlegi morális 
válságból: lépjenek be Csoóri Sándor nyilat-
kozatának aláírói közé és értesítsék őt erről 
a következő címen: zoni@mail.datanet.hu  
(Csoóri Sándor nagy jelentőségű Márciusi Char-
táját az AMH július-augusztusi kettősszámában 
közöltük. Szerk.)

Bororó indián 
fejdíszét készíti

Karl F. Ph. von Martius 
(1794-1868)

Johann B. von Spix 
(1781-1826) 
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Szemtanú tudósítása Budapestről:
A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

(NOE) tüntetései (alapítva 1987) (*) 
Egy rongybabát fölmutató plakáton:

NINCS MAGYAR TÁRSADALOM:
- magyar gyermek nélkül,
- magyar (gyermek) egészsége nélkül,
- magyar (gyermek) tudása nélkül.

MINDEZEK - VAGY EZEK EGYIKE 
NÉLKÜL - NINCS JÖVŐ!

Két tüntetésen vettem részt szeptember 8-án. 
Délelőtt csatlakoztam az élőlánchoz a Fiumei 
temetőtől a Parlamentig. Mintegy véletlenül két 
kedves és csinos fiatalasszonynak nyújtottam a ke-
zemet, amit ők bátran elfogadtak, és valóban áramlott 
rajtunk keresztül a béke, bizalom és a jövőbe vetett 
hit érzése. Csodálatos volt! 

Egy régi teherautó hozta a főszervezőket, és a ki-
lenc csatlakozási pontról indult mintegy 30 ezer ember 
követte őket. Meghallgattam Sinkovits-Vitay Andrástól 
a Szózatot - mintha az apját hallottam volna!

A délutáni tüntetésen a Hősök tere tisztességesen 
megtelt. Itt ugyancsak egy kis teherautót használtak 
fel színpadnak és arról történt a hangosítás is. Két-há-
rom igen érdekes beszéd után indultunk a Pénzügymi-
nisztérium elé: újabb szakemberek, professzorok fej-
tették ki 
az állami 
v a g y o n 
törvény 
t e l j e s 
megen-
g e d h e -
t e t l e n -
s é g é t , 
olyan ért-
h e t ő e n 
és világosan, hogy nem hiányoltuk a profi politikusok 
megszólalását. A végén a Himnusz eléneklésével ért 
véget az ünnepség. Többen József nádor szobra körül 
ott maradtak, és a Székely himnuszt énekelték. 

(*) Mező Péter / Budapest / leveléből összegezve. 
Képanyag MP. Szerk.

viden ez történt a legma-
gasabb politika berkeiben.

Lent az aszfalton, a 
piacokon, a restikben, a 
borbélyoknál s a munkahelyeken már az 
új nyugdíjrendelet váltott ki soha nem ta-
pasztalt közbeszédet. A kormány ui. január 
1-jétől más kulcsokkal számoltatja ki a 
nyugdíjba vonulók járandóságát, ami által 
természetszerűleg nem emelkedni, hanem 
csökkeni fognak az új nyugdíjak. Szám 
szerint: 8%-kal! Ez a hír azonban már 
azoknak a fejében is megakadt, akik csak 
szappanoperákat néznek s csomagolásra 
használják az újságokat. Elkezdődött egy 
szóbeszéd arról, hogy „itt aztán tényleg 
nagy baj lehet!” Erre utal az is, hogy teljes 
titokban s váratlanul eladták a Jelzálog s 
Hitel Bankot. 

A mértéktartásáról és higgadtságáról hí-
res Járay Zsigmond egykori jegybank elnök, 
akit egyetlen pimasz újságírónak se sikerült 
még kihozni a sodrából, így fakadt ki: „Ezzel 
a bandával soha nem kerülünk ki a válság-
ból!” Más ellenzéki közgazdászok, politikai 
elemzők pedig arról beszélnek, hogy havonta 
már két milliárd forinttal nő az adósságunk! 
Ez olyan elképesztően sok, hogy alig hiszi 
el az ember. S a kormány részéről ezt nem 
cáfolja senki. Innen már az a nagy kérdés: mi 
lesz ez után a kormány után? S akaratlanul is 
Márai Sándor gondolatai kívánkoznak a pa-
pírra: „Nem a kommunizmus a legrosszabb, 
hanem ami utána jön.”

Ennek a lelkiállapotnak megfelelően 
zajlik az élet. Amolyan túlélésre készül a 
lakosság gondolkodó része. A spórolt pénzt 
euróba helyezik. Mondván: Biztos, ami biz-
tos - csak egyszer éljük túl ezt az ámokfutást! 
Ennél már csak jobb jöhet... S a kormány-
zati politika napról napra hozzátesz ehhez 
az életérzéshez egy-egy lapáttal. Most a 
szeptemberi iskolakezdés előestéjén voltak 
települések, ahol nem tudták se szülők, se 
gyerekek, hogy hová is kell menni iskolá-
ba?! Miután 30 milliárd forintot vonnak el a 
közoktatástól is, egy sor falusi iskola bezárja 
kapuit, mert nem tudják fenntartani! Akadtak 
olyan falvak, ahol úgy igyekeztek kijutni a 
bajból, hogy lakást és kettőszáz ezer forintot 
igétek az olyan családnak, akiknek legalább 
két iskoláskorú gyereke van, és a faluba 
költöznek! Akkor ui. meglesz az a létszám, 
amihez már jár az iskolát fenntartani képes 
állami szubvenció. 

A leköszönt egészségügyi miniszter és 
Horváth Ágnes új miniszter bevallotta, hogy 
elhibázott az egészségügy reformja! Pont for-
dítva kellett volna elkezdeni! Előbb a társada-
lombiztosítóval, aztán a kórházakkal kellett 
volna a reformot lefolytatni... A kijelentéssel 
különösebben már nem foglakozik senki.

Mint ahogy a pénzügyminiszter felnőtt 
gyerekeinek a botrányáról sem szól a vezető 
média, pedig nem akár milyen eseményről 
van szó. Egy titokban készült videofelvétel 
szerint a pénzügyminiszter fia 300.000 
forinttal akart megzsarolni egy büfést. S 
miután az nem volt hajlandó fizetni, egy 
szocialistákhoz közelálló magánkomman-
dó (nem gárda!...) elkergette a büféhez 
igyekvőket... Veres János miniszter pedig 
kikéri magának, hogy ilyesmit feltételeznek 
a családjáról. A rendőrség - ezek után - nem 
lát okot a nyomozásra...

Az egészségügyi reformról legszíveseb-
ben nem mondanék már semmit, mert 
az itt szárnyra kelő hírek időről-időre 
horrorisztikus állapotokat mutatnak. A 
statisztikai hivatal szerint 8%-kal nőtt a 
csecsemőhalandóság az elmúlt hónapok-
ban! S gondok között változatlanul első 
helyen van a betegek sürgősségi ellátásának 
helyzete. Most aztán kétszer is igaz az a szó-
lás: csak beteg ne legyen az ember! 

Akadtak azért az elmúlt hónapban „jó” 
hírek is. A rendőrség egy bravúros nyo-
mozásról számolt be: alig három hét után 
elfogták azt a férfit, aki bemázolta a szovjet 
hősi emlékművet! S még mondja azt valaki, 
hogy nem ügyesek a mi rendőreink!

Talán jó hírnek számíthat az is, hogy 
Kóka János gazdasági miniszter bejelen-
tette: januárban veszi kalapját és elhagyja a 
süllyedő hajót. Hogy miért januárban s miért 
nem most? Nos, erre nézve több magyará-
zat is közszájon forog. Sokan úgy vélik: ki 
akarja még aknázni az egészségügy bontásán 
előkerülő kincseket... Pár százmillió még 
előkerülhet szakértői vélemények kifizetése 

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

Egy új idegen szót kellett megtanulni 
nyár végén a magyar polgároknak: guargu-
mi. Később lassan megtudtuk, hogy ez az 
élelmiszerekből ránk leselkedő veszélyes 
anyag egy indiai eredetű gyomnövény, ami 
az élelmiszeripar számára nagyon fontos 
tulajdonságokkal rendelkezik, mert ízhatás 
javítására, tartósításra és sűrítésre is kiváló. 
S mint kiderült, Indiában rosszul kezelték a 
termesztés során, s ezért toxikus anyagoktól 
szennyeződött. Ebből aztán Európára szóló 
botrány kerekedett. Tv-adók fölkapták a hírt, 
az áruházakban pedig töprengő háziasszo-
nyok böngészték az élelmiszerek címkéjét: 
van-e benne a veszélyes anyagból?... - Aztán 
a guargumit elfújták a füstszagú új hírek 
fuvallatai. 

A tartós szárazság miatt erdőtüzek 
keletkeztek Európa-szerte. Nálunk sze-
rencsére kisebb mértékben. Igaz, időben 
jött egy kis eső, de sajnos jég is jött hozzá. 
Voltak települések, ahol félóra alatt nyárból 
a télbe csöppentek a lakók. Lapáttal, talics-
kával kellett eltávolítani az udvarokból a 
borsó nagyságú, 10-15 centiméter vastag 
jégszőnyeget. Az eredményt aligha kell 
részletezni... Elmondhatjuk: ezen a nyáron 
minden rosszból kijutott. 

El is indultak az élelmiszerárak felfelé. 
Előbb a pékáru, majd a húskészítmények 
drágultak 15-18%-kal. S a város lakói, akik-
nek nincs kapcsolatuk a mezőgazdasághoz, 
morogva, szitkozódva vették tudomásul az 
árak változását. Pedig a vezető média bemu-
tathatta volna a vidéki állapotokat. Bizonyos, 
hogy az emberek többsége - látva, érzékelve 
a katasztrófát - nagyobb megértést tanúsított 
volna a kialakult helyzetben. A liberális mé-
dia azonban nem erre szerveződött. Hiszen 
az emberi tragédiák, gondok láttán még 
valami szolidalítás is ébredhetne a különféle 
társadalmi rendű, rangú magyarok között 
- talán még összefogás is születhetne?! S 
attól bizony a liberális politikusokat, média-
irányítókat kirázza a hideglelés. Különösen 
olyan időkben, amikor nagyszabású tervek 
születtek a „fő veszély”, a Magyar Gárda 
képében lopakodó fasizmus leleplezésére...

Mint már előző számunkban beszámol-
tunk: egy főként fiatalokat magába tömörítő, 
feltörekvő jobboldali párt megsokallta a 
mindent elöntő korrupciót. Létre hozták 
a Magyar Gárdát, akik a nemzeti érdekek 
védelmét tűzték célul. S ami a nagyobb 
baj: fekete egyenruhában és Árpád-sávos 
jelvénnyel a sapkán kívánnak ennek nyoma-
tékot adni. Ami - szocialista elemzők szerint 
- egyértelműen a nyilas párt reinkarnációját 
jelenti... Hát, ha ők mondják, mi lehetne ez, 
ha nem náci veszély? 

Még az sem számított, hogy a tisztavatás-
ra Für Lajos egykori MDF-es hadügyminisz-
tert kérték fel, aki az avató, védnöki tisztét 
elvállalta. S az sem számított, hogy mindhá-
rom történelmi keresztény egyház képviselői 
megáldották a Magyar Gárda zászlaját a 
budai várban megtartott ünnepi eskütételen. 
Eközben, ugyanebben az időben Budapesten 
két helyszínen tüntetést szerveztek a cigány, 
zsidó és homoszexuális szervezetek.

De jött a náci veszély ellen generált 
forgószél, és lecsapott Budapestre. Epi-
centrumában Tom Lantos, az USA külügyi 
bizottságának tisztségviselője állt. Aki azzal 
a céllal jött Budapestre, hogy megregulázza 
a sorból kilógókat. Egyenesen őrülteknek, 
terroristáknak nevezte a Magyar Gárda 
tagjait, s kijelentette, hogy listát kér róluk, 
és garantálja, hogy soha az életben nem 
léphetnek ezek az emberek az Egyesült 
Államok földjére! 

No, erre a dörgedelemre már megremeg-
tek a térdek a mértékadó politikai körökben. 
Nagy hagyományaink vannak ui. ezen a 
téren, még azokból az időkből, amikor 
Bulganyin és Koszigin emelte föl hason-
lóan a hangját, ha mást mertünk gondolni, 
mint amit az osztályharc irányítói kijelöltek 
számunkra...

S elkezdődött egy kéztördelő mentege-
tőzés. Elsőként az egyházak határolódtak 
el papjaiktól, akik - úgymond - engedélyük 
nélkül, „magánemberként” szenteltek 
zászlót. Ezt hallva-tapasztalva Gyurcsány 
Ferenc felbátorodott, s igen szigorú arcot 
öltött, már egyenesen fasisztáknak nevezte 
a gárdistákat, s arra kérte az egyházak veze-
tőit, hogy valljanak színt ebben a veszélyes 
helyzetben! Erre szólította fel a Fideszt, 
személy szerint Orbán Viktort, és Sólyom 

László köztársasági elnököt is, mondván: 
álljanak elő, és egyértelműen ítéljék el a 
Magyar Gárdát.

Hát ezt nem kellett volna megtennie 
Gyurcsány Ferencnek, mert az ő személye 
olyan már, mint bikának a piros posztó... 
Sorra jöttek az egyházak válaszai. Immár 
kellőképpen nekibátorodva arról szóltak, 
hogy semmiféle gárdát nem helyeselnek. 
De legfőbb oknak s veszélynek a kormány 
ténykedését, az elhíresült öszödi beszédet, 
a következetlen, felelőtlen, kormányzati 
politikát, és a hisztériakeltést tartják! 

Gyurcsány Ferencet azonban nem olyan 
fából faragták, hogy meghátráljon. Ekkor 
jött Dávid Ibolya MDF-elnök egy ötlettel 
- bizonyára véletlenül -, hogy itt és most egy 
nagy nemzetközi sajtótájékoztató kellene. 
Hadd tudja meg az ország-világ, milyen nép 
is vagyunk...

Meg is mozdult a liberális média vilá-
ga. Mikrofon s kameraerdők emelkedtek az 
öt párt képviselőinek asztala előtt, ahol a 
megállapodás értelmében minden párt öt 
percben mondhatta volna el véleményét. 
Gyurcsány Ferenc nyomban nekilátott a 
Fidesz szapulásának mintegy húsz percen 
át, utalva arra, hogy cinkos módon össze-
játszanak a szélsőjobbal. A Fideszt képviselő 
Navrasics Tibor frakcióvezető pedig kapott 
a jó alkalmon és rendre elsorolta, hogy mi 
mindent kellene tennie a kormánynak és 
a miniszterelnöknek a figyelem-elterelő 
hisztériakeltés helyett. Az SZDSZ koalí-
cióspartner pedig rezignáltan így vélekedett: 
nincs is itt semmiféle fasiszta veszély. A 
rasszista, soviniszta fasiszták elitélésére 
kiéheztetett sajtósok pedig a veszekedés 
láttán egyik csalódásból a másikba estek. 
El is panaszolták a sajtótájékoztató végén, 
nagyon szomorúan: nem erre számítottak... 

Magyar életen edződött polgárok azon-
ban sejtették, hogy lesz itt még több fel-
vonás… Levegőben volt, hogy valami új 
van születőben. Nem is kellett sokat várni 
a folytatásra: a Lánchíd Rádió Internetes 
honlapján robbant a hírbomba. Elöljáróban 
azonban tudni kell a távolban élő kedves 
olvasónak, hogy a Lánchíd Rádió egy igen 
kicsi, regionális, főleg Budapesten fogható 
rádió, amit a Fideszhez közelálló vállalko-
zók, szimpatizánsok szerényebbnél is sze-
rényebb keretek között támogatnak. Ennek 
a pici rádiónak az Internetes honlapjáról 
beszélünk. Itt jelent meg egy fotómontázs 
Szetey államtitkárról, akinek bevallottan 
homoszexuális természetű és ilyen irányú 
szokásai vannak. A fotón Szetey államtitkár 
az auschwitzi haláltábor kapujában áll, a ná-
cik által egykoron előirt, homoszexuálisokat 
jelző rózsaszínű háromszöggel a kabátján. 
Ezt a képet - eléggé el nem ítélhető módon 
- két rádiós tette föl a már említett honlapra, 
akik tagjai voltak a Fidesznek; mert a kép 
megjelenése után (állítólag 20 percig volt 
látható!), mintegy jól végzett munka ered-
ményeként, nyomban lemondtak és kiléptek 
a pártból... Ami, valljuk be, meglehetősen 
furcsa fordulat. Nem csoda, hogy sokan úgy 
vélekednek: ez is része volt az előadásnak.

S Gyurcsány Ferenc nyomban összehívta 
a kormányt, akiknek teljes létszámban fel 
kellett sorakozni. a miniszterelnök pedig 
fényképet lobogtatva elmondta: Íme itt a bi-
zonyíték! Ma még csak a homoszexuálisokat 
üldözik, de holnap már a zsidókat fogják. 
Aztán a kommunistákat és végül a papokat! 
A háta mögött sorakozó kormánytagok pedig 
úgy álltak, mint valami rosszul sikerült ope-
rett fináléjában a bukott színészek, akik taps 
helyett már csak a függönyt várják...

A hírre még egyszer összejöttek a 
kormányhű antifasiszták, egykori partizá-
nok, s tüntettek. Lehettek kéttucatnyian. A 
szoclib média nagy öregjei, akik korábban 
az amerikai imperialisták gaztetteiről s Tom 
Lantos kísértetjárásairól adtak átfogó infor-
mációkat a dolgozók széles tömegeinek, 
most keserűen arra panaszkodtak, hogy 
ilyen dilettáns módon nem lett volna szabad 
a Fidesznek csapdát állítani!

A JOBBIK képviselői, akik a fenti ese-
mények forgatagában már nemzetközi 
hírnévre tettek szert, fiatalokra jellemző 
bátorsággal és naivitással bejelentették, hogy 
Tom Lantos ellen és Gyurcsány Ferenc ellen 
is megteszik a jogi lépéseket, rágalmazás 
és jó hír megsértése miatt. Utóbbi viszont 
meglepő gyorsassággal elutazott Kínába, 
magára hagyva a tántorgó kormányt. Rö-

formájában a romok alól. Kóka János ui. igen 
tehetséges az ilyen üzletekben... Szorgalmas 
fiatal újságírók kiderítették, hogy vezetése 
alatt 600 millió forint folyt ki az államkasz-
szából úgy, hogy azt az ellenzék nem vehette 
észre, mert öt millió forint alatt nem kötelező 
a közbeszerzési pályázat kiírása. Így aztán 
apránként nagyon furcsa megrendelések és 
kifizetések történtek. Olyanok például, hogy 
egy faipari cég sajtófigyelésért milliókat ka-
pott (ki hitte volna, hogy ilyen sokoldalúak 
az asztalosok!) De volt olyan szerencsés 
vállalkozó is, aki pohárköszöntőt írt álla-
mi megrendelésre hasonló hatszámjegyű 
összegért.

Gödöllőn példás gyorsasággal megalkot-
ták gróf Teleki Pál ellopott bronz mellszobrá-
nak másolatát. Műgyantából. Bízva abban, 
hogy ezt már nem tulajdonítja el a színesfém 
maffia, akiket amúgy név szerint ismernek a 
környékbeliek, de megnevezni nem szabad őket 
ilyen „rasszista, fasiszta-veszélyes” időben...

S beszámolom végére jó hírt szántam, 
ami a sport terén sikerül is.

- A Magyar labdarugó válogatott barát-
ságos mérkőzést játszott az olasz világ-
bajnokkal, és legmerészebb álmainkat 
felülmúlva 3:1-re legyőzték azokat. Talán 
mondani se kell, hogy nagy öröm töltötte el 
a futballrajongókat. Ilyen élményben már 
évtizedek óta nem volt részük... 

- A motorsport kedvelőinek mondhatom, 
hogy egy új magyar csillag van születőben: 
Talmácsi Gábor a 125 köbcentiméteres 
kategóriában első helyen áll a világbajnoki 
ranglistán! 

- Világbajnok lett a magyar férfi junior 
vízilabda-válogatott a Long Beach-i Vi-
lágbajnokságon, miután a döntőben három 
góllal, 9:6-ra legyőzte Olaszország legjobb-
jait. Az együttes 1995 után másodszor lett 
aranyérmes.

Végezetül még ez is érdekelheti az olva-
sókat: Az esztergomi bazilikában augusztus 
15-én felszentelték a szórványmagyarság 
püspökét. Cserháti Ferenc, aki a pápától a 
Centuria címzetes püspöke címet kapta látja 
el ezentúl a külföldi magyarság lelkipásztori 
szükségleteit.

A következő híradásomig
Barkuti Jenő, Magyarország 
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- Szinte nincs olyan család az 
argentínai magyar kolóniában, 

amely ne gyászolt volna Demesné Iduka 
halálakor. Mert mindenki, aki itt nőtt föl, 
kapott tőle saját kezével alkotott művirág-
ajándékot: vagy elsőbálos ruhája díszítésére, 
vagy bálkirálynő fejdíszre – mindig szerető, 
figyelmes gondoskodással és jó szívvel! 
(bővebb megemlékezést l. 7.o. Mi Történt 
rovatban).

- Az AMH bajban van. Nagyon 
rámásztak a nyomdaördögöcskék! 
A kolónia előtt úgy állunk most, 
mint holmi félresikerült házasság-
boronálók… Ui. hosszú évek óta 

jó házasságban lévő párokat összekevertünk, 
mégpedig tulajdon testvéreikkel! Bernáth 
Bella Papp Pindur felesége, ergo Emődy 
István: Emődy Csaba és Bernáth Anikó 
fia. De ez nem minden: Kohánszky Kati 
Németh Alex felesége, nem pedig sógoráé… 
Részünkre enyhítő körülmény, hogy a roko-
nok hála Istennek jóban vannak egymással, 
és elnézésükre számíthattunk!
- Az Oleandereknél mindig adódik alkalom 

az ünneplésre. Augusztus 16-án Kerekes Ági 
születésnapjára unokaöccsei is megjelentek 
nagy csokor virággal! 30-án Vágó Csilla 

születésnapját és Marta Valdez 15. unokája 
(!) születését ünnepelték meg a hölgyek, és 
együtt örvendeztek a számos alkalomnak, 
amelyek mindig jó ürügynek bizonyulnak 
a koccintásra! A „lányok” 3 nagy asztaltár-
sasággal készültek a Cserkészbálra.
- Augusztus 26-án ifj. Zaha Sándor ke-

rekasztal megbeszélést hívott össze a Hun-
gáriában: „Milyen Hungáriát szeretnék?” 
Ügyes, „modern” pedagógiai megközelí-
téssel csoportokra oszolva tanácskoztak 
a témakörön. Minden korosztályból volt 
résztvevő. Következő számunkban bővebben 
adunk hírt a fejleményekről.
- Szentpétery Zizi a belvárosban kéthetes 

nagysikerű kiállítást rendezett. Gratulálunk! 
(l. részletes információ a SP 3.o.)
- A Hunyadi Öregcserkész Munkaközösség 

(Magyaródy Szabolcs, Kanada) és a KMCS-
SZ által népszerűsített Szolidaritás Tüze 
már nálunk is hagyománnyá vált. Minden év 
augusztus 20-án a magyarok világszerte a 
helybeli esti 9 órakor láng fénye köré csopor-
tosulva gondolnak egymásra. A tüzet meg-
gyújtották: 25 cserkész (fotó l. HUFI 1.o.), 
az AMISZ Választmány tagjai a Református 
Egyházban, és egyes magyar otthonokban 
is (fotó). Mindenütt elhangzott néhány 
mondat a szolida-
ritás értelméről, és 
a magyar Himnusz 
eléneklése méltó ke-
retet adott a meg-
emlékezésnek.

- Évente egyszer-kétszer 
összejönnek Kolbéknál ke-
délyes tereferére a hajdani Napraforgó 
leánycserkészőrs tagjai. Az idén (aug. 18-
án) sajnos rossz híreket is kaptak: Kolb 

Lacit és Évát augusztus 15-én hajnali 3-kor 
betörők ébresztették. Lacit hasra fektették, 
kezét-lábát összekötözték, míg Évát pisz-
tollyal fenyegették. 3 órahosszat pakoltak, 
aztán a lopott holmival végre eliszkoltak. 
Laci a szokott jó humorával túltette magát 
a kellemetlen epizódon, Éva még hatása 
alatt van.
- Gorondi Palkótól jött a hír Budapestről: 
Sikeres 26. balatoni átúszás: Július 28-án 

Sternné Fóthy Zsófia Tuku, Blahó András 
és Balla Borbála (Borka, Orsi /Gorondi 
Pálné/ húga) nagyobb gondok nélkül tel-
jesítették az 5,2 kilométeres távolságot 
Révfülöp (északi part) és Balatonboglár 
(déli part) között. Gratulálunk a nagyszerű 
teljesítményhez! 

 Utazók
- Látogatás: Július 29-én Deák Miklós 

és Olsavszky Patrícia, Olsavszky Paula 
barátjával, Cosimóval USA-ból érkezve 
meglátogatták a nyaraló Gorondi, Blahó 
és Stern-Fóthy családokat Balatonszéplak 
alsón. 

- Pihenő kirándulás: a Valentín Alsina-i 
baráti csoportból Szénási Pálék nyolcad-
magukkal tíznapos pihenőkúrán voltak 
Termal Río Hondóban. Éppen kifogták 
az üdülőhely 23. évfordulóját – mindezt 
ragyogó időjárással. Élvezték az alkalomra 
odasereglett argentin színész- és tánccso-
portok előadásait. Fölfrissülve érkeztek 
haza és optimistán fognak neki új-régi 
teendőiknek!
- Augusztus16-án Papp Titi három hónapra 

Angliába utazott angol nyelvtanulásra.
- Nevezetes ünnepnap: Ne felejtsük el, hogy 

október 12-én Kolumbusz Kristóf fölfede-
zett minket (1492)!

Megtörtént. Már hetekkel 
előtte cserkészkörökben nagy 

volt az izgalom. Változások, újdonsá-
gok és különböző pletykák... Nem volt 
elsőbálos korú leányzó, egy sem! Sebaj! 
Mai korszellem: mindennek változnia kell. 
Változzon meg a cserkészbál is. És ha már, 
hát változzon meg teljesen! 

Keretmeséje Erzsébet királynéról és 
koráról szólt. Ám: van nekünk kastélyunk? 
Van nekünk királynénk? Sebaj! A Hun-
gáriából Grassalkovich kastély és egy 
megértő „jó lélekből” (good sport) ma-
gyarbarát királyné lett. Óriási titoktartás! 
A kolóniának nagy része csak találgatott: 
ki lehet?

A Hungária átalakí-
tása szinte emberfelet-
ti munka volt! Hófehér 
falak, korát jellemző 
címerek és díszek, 
aranyba öltöztetett 
lámpák, falikarok, 
csillárok és korlátok, 
pompás függönyök 
és virágdíszek, majd-
nem megközelítették 
a kastély barokk (XV. 
Lajos) stílusát. (l. rész-
letes beszámolót a 
HUFI 1.o.). Azonban 
kövessük az esemé-
nyeket: 

- Vetített képek a ki-
rálynéról és koráról. 
Némi kis megbocsát-
ható kronológia-csalás-
sal 56-ról is „becsúsz-
tak” fényképek… -

- Díszmagyarban 
tündöklő udvarhöl-
gyek és huszárok bevonulása -

- A királyné megjelenése! Vége a ti-
toknak! Sebess Zsuzsi fehér „hintón” 
érkezett a kastélyba, (fotó) és elfoglalta 
trónszékét -

- Magyarul Demes Sándor, spanyolul 
Demes Adriana köszöntötte a királynét és 
a közönséget. A cserkészmozgalom értékét 
emelték ki. Összetartó, embert faragó, a 
magyarságot ismertető és megszerettető 
szerepét hangsúlyozták - 

- A hagyományos palotás is megváltozott! 
Kedvessé tette, hogy a „felnőtt” generáció 
tagjai is táncoltak, korhatár nélkül. Egy 
nagymama, több szülő- és testvérpár, 
több szülő és gyermeke – és számtalan 
fiatal lepte el a tánctermet. A sokaság, a 
tömeg kissé ártott a tánc szépségének. 

- A királyné keringőjét Bonapartian Edi-
vel táncolta és hamarosan – állt a bál!

- A királyi vacsora ízletes volt - a kül-
alakja szebb lehetett volna. A császári 
vacsoráról csak annyit, hogy köszönetet 
érdemel minden szülő, aki munkájával, 
főztjével azt lehetővé tette -

- Megkoronázása után a királyné - meg-
szólalt! Először mint „királyné” meg-
köszönte a reábízott szerepet. Majd mint 
cserkészmama bíztatta a fiatalokat, hogy 
folytassák a magyar cserkészmunkát! Mert 
érdemes! Tiszteletére volt vívópárbaj 
és szólóének. A királyné méltóságteljes 
fejhajtással köszönte meg az ünneplést - 

- Igen hangulatos volt a műsor végén a 
fehérruhás lányok és a 
díszmagyarba öltözött 
fiúk „balett”-bemuta-
tója. Chopin is meg-
irigyelte volna, pedig 
mind csak műkedvelők 
voltak… -

- Hajnalig tartott a mu-
latság. A „búcsúláng” 
körül még tele volt a 
terem. 

Összegezve: A bál 
nagyon jól sikerült, jó 
volt a hangulat és min-
denki jól szórakozott. 
Tegyük mérlegre: mi 
volt jó és mi nem volt 
jó? A mérleg karja na-
gyon is a jó felé mutat! 
A díszítésért és a műsor 
szervezéséért Zólyomi 
Katalint illeti minden 
dicséret. Óriási munkát 
végzett. Azonban nem 
szabad másfél órát kés-

ni a bál megkezdésével! Továbbá, ha 
akarjuk, mindig megtalálhatjuk a csomót 
a kákán… Tanuljunk a hibákból, ki lehet 
azokat küszöbölni! Gondoljunk arra, hogy 
jövőre az ötvenedik következik. Kezdjünk 
máris készülődni! Most pedig örüljünk 
mindazokkal együtt, akik a 49. sikerének 
érdekében sokat tettek. Jó munka volt! 

Kívánunk további jó munkát!               
         Lomniczy József

(Képek megtekínthetők és rendelhetők a www.
gfoto.org weblapon és a Hungáriában)

csak teljessé tenni az életet, és Ilonka 
néni 100 éve azért különösen értékes, 
mert az Úr közelségében élte és éli le. 
Schirl Pál és Néstor Quéralt zenével, 
majd a Gyülekezet nevében többen 
köszöntötték az ünnepeltet. A Gyüleke-
zet ajándékát, egy mikrosütőt, valamint 
az irányában megnyilvánult szeretetet 
Ilonka néni meghatott szavakkal, boldo-

gan köszönte meg. 
Végül Tóth L. Kris-
tóf lelkész emelte 
magasba Ilonka néni 
kezeit, felhíva a fi-
gyelmet az ujjanként 
megélt 10-10 évre, 
és arra, hogy ezek 
a kezek munkában 
és imádságban töl-
tötték az elmúlt év-
tizedeket. Az isten-
tisztelet utáni közös 
ebéden a tortán álló 
gyertyákat unokái 
körében, (l. fotó). 
könnyes boldog-
sággal fújta el az

                           ünnepelt. 
Mindannyian sok boldogságot, 

áldást és még hosszú velünk töltött 
esztendőket kívánunk szeretett 
Ilonka néninknek!

Részlet Szőnyi Ferenc budapesti 
leveléből:

„…Tegnap ,  szep tember  4 -én 
gyönyörű ajándékot kaptam a sorstól: 
felhívtam (és Siskével meg Zsófival 
együtt) szeretettel köszöntöttem a drága 
Schirl Ilonka nénit, aki a 100. születés-
napján maga vette fel a telefont, és 
olyan kedvesen, vidáman és szellemileg 
is olyan dinamiku-
san beszélt velünk, 
hogy valósággal 
bearanyozta az es-
ténket. Fantasztikus 
egyéniség, és az az 
ajándékosztó ter-
mészetesség, ahogy 
a maga gazdagon 
leélt száz évével ko-
szorút kötött az idő 
homlokára, egye-
nesen lenyűgöző. 
Isten éltesse még 
sokáig erőben és 
egészségben!”

Tóth L. Kristóf ref. 
lelkész beszámolójából, kivonatosan:

Ilonka nénit vasárnap 9-én a Refor-
mátus Gyülekezetben is megünnepel-
ték. Gabriel Miraz lelkész spanyolul 
kiemelte, hogy Isten segítségével lehet 

    BAKOS ATTILA KÁROLY
           Budapest 1943. május 7 - Santa Fe 2007. augusztus 21

Szomorú szivvel, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk halálát.
Gyászolják:

Az örök világosság fényeskedjék neki!

Mit hal lo t t  az  AMH ?

Nagyszabású 49. Cserkészbál

Schirl Ilonka néni 100 éves!

Kolbné Berkes Éva öv. Mögötte b.-j.: Ladányi 
Zsuzsi, Graul Trixi, Képíró Magdi, Kraft Márti és 
Theész Anna Rózsa  (Vágó Éva betegség miatt 
hiányzott)                                                 Fotó Trixi

Nt. Tóth L. Kristóf imát mond                   Fotó Trixi

A sikeres sportolók, csemetéikkel: Fóthy Tuku, 
Balla Borbála és Blahó András

A Cserkészbálon 
a női illemhelyen 
talált tárgy tulajdo-
nosa jelentkezzék 
Zomboryné Kati-
nál 15-5942-8888

Blahó András és Honfi Juló, Cosimo, Olsavszky 
Paula, Olsavszky Patrícia, Deák Miklós, Stern-
Fóthy Tuku, Gorondi Pál és Orsi

Gyermekei Carolina és Alexis
Testvérei Emőke és Ildikó
Sógorai Becske Gábor és Manuel Acosta
Unokaöccsei Becske Valentín, Ladislao és Gabriel
Unokahúgai Becske Mónika és Patricia Melo Fajardo
Barátai Tarafás Iván és Leővey Borka

A Hungária Vezetősége 
egész tagsága nevé-
ben hálásan köszöni 

Kalpakian Artinnak a 
bejárati előtér és a lépcső 
gyönyörű új szőnyegét!

b.-j.: Vágó Csilla, Gloria Etcheverry, Kerekes Ági, 
Vágó Imola                                              Gfoto.org

Fotó T. Kristóf

Díszes fehér „mateo”-hintón libériás 
kocsissal érkezik „Sissi”        Gfoto.org
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Érdekes fordulata a sorsnak, hogy a 
II. Világháború végén az orosz csapatok 
elöl nyugatra, majd végcéllal Argentínába 
menekültek. A Demes házaspár és Béla 
édesapja, Demes Péter református lelkész 
a magyar kolónia életében fontos szerepet 
játszottak. Példaadó szorgalommal és 
szeretettel minden közösségi munkában 
részt vettek. 

A legküzdelmesebb első években, 
1955-ben meghalt Dr. Demes Béla. Iduka 
45 éves fiatal özvegyként hihetetlen 
bátorsággal és hittel egyedül folytatta a 
harcot. Saját erejéből fölnevelte két fiát, 
Andrást és Ferit, és gondozta élete végéig 
öreg apósát.

Tehetsége, kézügyessége, kitűnő 
ízlése, kitartó szorgalma egy híres 
„iparművészt” formált belőle. Csodás 
selyemből, bársonyból készült díszvi-
rágait Argentína legnagyobb divatsza-
lonjainak szállította. Emellett a magyar 
menyasszonyoknak, elsőbálozóknak, 
cserkészbál királynőknek ajándékba ké-
szítette a koszorút. Utolsó menyasszonyi 
fátyoldísz rendelést egy divatszalonnak 
93 éves korában szállíttatta le fiával, mert 
ö csípőtöréssel éppen tolószékben ült.

Emléke hogyan él bennünk? Iga-
zi példakép volt életünkben, akinek 
nyomdokaiban igyekeztünk mindig 
járni. Mit tanultunk tőle, mit igyekszünk 
továbbadni a mindenkori fiataloknak? A 
szeretet gyakorlását. Iduka a felebarát-
ját sokszor még jobban szerette, mint 
önmagát. Szerénységét. Mindenütt, 
mindenkinek önként segített, soha nem 
panaszkodott, mosolyogva adakozott, 
nem dicsekedett. Türelmét, megértését, 
kitartását. Soha senkiről háta mögött 
nem mondott rosszat, nem ítélkezett, 
emberek hibáit megbocsátotta. Életének 
és jótékonyságának alapja Isten iránt 
érzett HÁLÁJA volt. Őrizzük emlékét!

(l. gyászjelentés a SP 2.o.)

Augusztus 25-én búcsúztunk az ame-
nabari Krisztus Keresztje evangélikus 
templomban Demes Béláné, Weid-
lich Ida hívő, magyar „fáklyavivő” 
testvérünktől.

A magyar és spanyol búcsúprédiká-
ciókat meghallgattuk. A koporsót hozzá-
tartozói és barátai, tisztelői vették körül. 
Megköszöntük a jó Istennek, hogy egy 
ilyen emberrel, mint Iduka ajándékozott 
meg bennünket. Megköszöntük Istennek 
azt a sok szeretetet, amit Iduka által jut-
tatott el hozzánk. 

Iduka Miskolcon született 1909-ben, 
egy nagypolgári család egyetlen, dédel-
getett lányaként. A miskolci Evangélikus 
Leánygimnáziumban érettségizett. Utána 
tovább képezte magát. Élő virágdíszítést 
Magyarországon, majd nyelveket Svájc-
ban és Párizsban tanult. A húszas évek 
végén ismerkedett meg első és egyetlen 
nagy szerelmével, Demes Bélával, akit 
mérnöki doktorátusa után egy fontos 
munkára Argentínába hívták meg. Iduka 
regénybeillő kitartással és hűséggel várta 
vissza vőlegényét, mert akkor még elkép-
zelhetetlen volt, hogy vele menjen Dél-
Amerikába. Minden akadályt leküzdve 
végre 1932-ben megesküdtek.

Augusztus 21-én este Józsa Mátyás 
nagykövet és felesége Gabriella fényes 
fogadásra hívta meg a Magyar Köztársaság 
nagykövetségére az argentínai magyar 
közösség tagjait, megünnepelni legnagyobb 
nemzeti Ünnepünket, hon-alapító István 
királyunk napját. 

Józsa Mátyás röviden, de tömör sza-
vakkal méltatta Szent István király érdemeit 
és útmutatását a mindenkori utókor számá-
ra. Honalapító királyunk hite és előrelátása 
határozta meg a magyarok helyét a Kárpát-
medencében és Európában.

Az ünnepség további rendezéséhez és 
tartalmához külön-külön gratulálunk mind 
nagykövetünknek, mind a szereplőknek. 
Serdülő leányuk Vivien Krisztina egy 
megható legendát olvasott fel Szent István 
és felesége Gizella királynőről. 

Az ünnepi műsor fénypontja a Leide-
mann Sylvia vezetése alatt bemutatott 
népzene előadása volt, Kodály, Bárdos és 
Karai feldolgozásában. Sylviát mint a Coral 
Hungaria vezetőjét nem kell bemutassam, 
de bemutatom mint az Instituto Nacional 
de las Artes Zenefőiskola tanárnőjét, akit 
a „Kodály zenei módszer” előadásával 
és a tanszék vezetésével bízott meg az 
egyetem idén áprilisában. Tanítványai: 
Ayelén Straneck és Cecilia Arroyo szop-
ránok, valamint Licina Picón és Lurdes 
Sabeckis mezzók énekelték szép magyar 
kiejtéssel a legismertebb Kodály-dalokat. 
A kiejtést meg lehet szorgalommal tanulni, 
de hogyan tudták olyan érzéssel, olyan 
szívből előadni? Hiszen nem magyarok. 
Most értettem meg, hogy miért! Ui. eddig 
Sylviának mindig csak a hátát láttam, ez 
alkalommal láttam őt először szemből di-
rigálni. Sylvia szeméből és egész énjéből a 
magyar zene imádata olyan erősen sugárzott 
a lányok felé, hogy azok szinte átszelle-
mülve sugározták azt vissza. Kitűnő volt a 
zongoraműsor az IUNA-diplomás Alberto 
Trimeliti művész előadásában, aki már ré-

gebben belépett a magyar zene bűvkörébe, 
és akit már megcsodáltunk a San Rafael 
Auditóriumban egy Kodály estélyen. (l. 
levelét SP rész 3.o.)

Utoljára hagytam a Regösök csodálatos 
táncbemutatóját. 
Bonapartian Edi 
és Dani táncoltak 
Lovrics Konsz-
ti és Natalia Ta-
l lar icova l .   A 
néptáncegyüttes 
talán a legvonzóbb 
képviselője a ma-
gyar népművészet-
nek. A magyar nép-
dalok, a magyar 
népviselet, a ma-
gyar tánc egyedül-
álló és hamisítha-
tatlan jellemzője a magyar léleknek. 

A valódi ünnepi műsor után megha-
tódottan, igazi együttérzéssel, hazafias 
lélekkel énekeltük el a magyar Himnuszt. 
- Gyermekkoromból, egy régi történet jutott 
eszembe. Szentesen édesapám megkérdezte 
egyik gazdag paraszt ismerősét, hogy jó ba-
rátságban van-e a szomszédjával, Nagy Pali 
bácsival? Nyíri sógor erre azt válaszolta: 
„Jóba. Ha nem is értünk mindenben egyet, 
a templomban egy zsoltárból énekelünk.”

met, francia, angol). Kétségtelen, hogy 
rendkívüli nyelvtehetség, ami szorga-
lommal és az irodalom iránti rajongás-
sal párosult. Kérdezhetjük ezek után, 
hogy miért ragaszkodik és harcol olyan 
kitartó lelkesedéssel a magyar nyelv 
ápolásáért, tanításáért egy talán beol-
vadásra ítélt szórványmagyar közösség 
életében. Vajon nem lehet a befogadó 

ország nyelvén is megmaradni 
magyar szellemben, magyar 
öntudattal, csupán része lenni, 
etnikai tagja lenni annak a 
nemzetnek, ahol felnőttünk, 
és ahol immár gyermekeink 
születtek, apáink hamvai por-
ladnak? Előadónk szerint 
nem! Magyarországot vagy 
a magyarságot megismertet-
ni, vagy megszerettetni bár-
milyen nyelven lehetséges, 
de megmaradni magyarnak 
csak a magyar nyelvben 
tudunk.

A fennmaradás csak akkor 
lehetséges, ha a középnem-
zedék hajlandó átvenni a 

stafétabotot a mostani, hivatásérzéstől 
fűtött, ötven körüli középnemzedéktől. 
Önzetlen tanítókra, lelkes magyar 
fáklyavivőkre van szükség. A mai fia-
talok hogyan ragaszkodjanak magyar 
gyökereikhez, ha nem ismerik a magyar 
nyelvet, irodalmat, történelmet, magyar 
kultúrát és értékeket? De milyen pél-
daképeket, milyen értékeket mutatunk 
be nekik? Nemcsak azokat, amelyeket 
az első bevándorló generáció hozott 
magával a múltból, hanem azokat is, 
amelyek ma, a XXI. században, akár 
Magyarországon, akár más országban 
még élnek, még érvényesek.

Nehéz lenne egyértelműen megvá-
laszolni a sok kérdést, célkitűzést, és 
megadni a megoldást. Előadónk hit-
vallása a magyar szó és nyelv mellett 
valóban csodálatos és meggyőző. Annál 
is inkább meggyőző, mert ő komoly 
nyelvtudásával eredetiben élvezheti 
a világirodalmat. Mégis a magyar 
irodalom kincseskamrájából merít. 
Hisszük és valljuk, hogy a Szónak, a 
Nyelvnek varázsos ereje van. A Nyelv a 
legerősebb kapocs egy társadalom, egy 
nép tagjai között. Igyekezzünk megtar-
tani. „Ez legyen a mi törekvésünk”! 
- voltak előadónk zárószavai.

Szerencsére nem szólította fel a hall-
gatóságot a „hozzászólásokra”, de igen-
is a „gondolkodásra”! Meggyőződé-
sem, hogy mindazok, akik figyelme-
sen meghallgatták, gondolkodnak a 
lehetőségeken, legyen véleményük akár 
pozitív vagy negatív, de semmi esetre 
sem lehet közömbös. Várjuk gondola-
taikat, kedves olvasóim!

Szerencsére argentin-magyar közös-
ségünk életét augusztusban nem kavarta 
fel semmiféle nagy vihar. Kisebb sze-
lek, villámlások a hó elején elcsende-
sedtek, a hó közepére megnyugodtak. 
Mindenki örömmel, békés hangulatban 
ment augusztus 11-én a Szent László 
kollégiumba meghallgatni Haynalné 
Kesserű Zsuzsó előadását. 

Az előadás témája és az előadó 
maga a szokatlanul hideg tél ellenére 
népes hallgatóságot vonzott. Nemcsak 
a magyar intézmények idősebb vezetői, 
hanem a fiatalabb középnemzedék 
vezető tagjai is eljöttek. Előadónk 
tulajdonképpen egy komoly tanul-
mányt, valódi értekezést állított össze 
kolóniánk történelméről, alakulásáról, 
összetételéről, feladatáról és jövőjéről, 
amit egész teljességében kellene a ko-
lónia minden tagjának elolvasnia. 

Kétségtelen, hogy minden baljós-
lás ellenére, az argentínai magyar 
kolónia egyedülálló, irigylésre méltó 
eredményekkel dicsekedhet: még 
mindig él, még mindig vannak lelkes 
fáklyát vagy stafétabotot vivő, példaadó 
vezetők. Van magyar nyelvű tanítás, 
harmadik, sőt negyedik generációs 
ifjúság, cserkészet, kórus, tánc, magyar 
újság… Hogyan tudnánk ezt átadni a 
következő nemzedékeknek? Mielőtt 
erre a kérdésre kitért volna előadónk, 
először azt taglalta, hogy érdemes-
e, fontos és egyáltalán lehetséges-e 
a fennmaradás, beolvadás nélkül. 
Üzenetének lényege az, hogy most már 
nem tudjuk Magyarország hathatós 
segítsége nélkül tovább késleltetni a 
beolvadás veszélyét.

Zsuzsó kisgyermek korában érkezett 
szüleivel Argentínába. Magyarul tőlük 
tanult meg, és a későbbiekben a magyart 
privát nyelvi ambícióból autodidakta 
módon tökéletesítette. Buenos Aires-
ben spanyol nyelven érettségizett, és 
Svájcban elvégezte a szinkrontolmács 
diplomát négy nyelven (spanyol, né-

Befogadó hazánk, Argentína felett az 
elmúlt hetekben óriási viharok tombol-
tak. Most nem a júliusi hóviharról, sem 
a Carilóban augusztus 14-én dühöngő, 
fergeteges jégesőről beszélek, hanem a 
politikai és „pénzmosó” viharokról. Az 
októberre tervezett választási viharfelhő 
teljes erővel fenyeget. Elnökünk, akár 
egy római császár, ujjával jelölte ki 
maga helyett feleségét, a ragyogó Cris-
tinát. 6.000 ujjongó állami tisztviselő 
ünnepelte a jelölt kinevezését a Luna 
Park stadionban (vajon nem a hideg 
miatt rendezték ott, futballpálya he-
lyett?) Mindenesetre jól mutatott a 
tömeg.

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

Az ellenzék nem képes közös erővel 
fellépni. Vannak, akik előrelátóan 
esernyőt vagy esőkabátot szereznek a 
vihar előtt, vannak, akik kardot penget-
nek, vagy hangos trombitával hirdetik 
a Venezuelából szokatlan módszerrel, 
kofferben érkező nagy összegű ado-
mányt. „Ki küldte, kinek - és miért?” 
Ezt a rejtvényt fejtegetik, találgatják, 
de tulajdonképpen senki sem mer a 
rejtély mélységeiben turkálni. Egyelőre 
emelték az állami tisztviselők fizetését, 
a nyugdíjakat, a családvédelmi alapot, 
mesterségesen tartják alacsonyan a 
közszolgáltatásokat, hogy az ingadozók 
jobb kedvre derüljenek.

„Mikor, hol?” 
Augusztus 10 és szeptember 10 között (lapzártától-lapzártáig!) - Argentínában.

Haynalné Kesserű Zsuzsánna                            Fotó Jakab

Bonapartian Edi és Lovrics 
Konszti           Fotó BZs.

Demes Béláné Iduka 
1992. novemberi születésnapján         Fotó Bonczos

Józsa Vivien büszke szüleitől körülvéve   Fotó BZs.
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- A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő vé-
leményét, 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 
befi zetése után közlünk. 

INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Dr. Constantino 
Miguel Alitisz

abogado
Libertad 480  2º  Capital

14 a 18 hs.
4382-2990 / 15-5481-0957
cmalitisz@yahoo.com.ar

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@gmail.com - 
CORAL HUNGARIA -  sylvialeidemann@fi bertel.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@fi bertel.com.ar
MAGYAR SZÍNTÁRSULAT: ÁLOMGYÁR a Hungáriában. zolyomikati@fi bertel.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  KATOLIKUS MAGYAROK SZÖVETSÉGE 
- ASOCIACIÓN DE LOS CATÓLICOS HÚNGAROS EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - mindszentynum@yahoo.com.ar

INTÉZMÉNYEK - INSTITUCIONES
ARGENTÍNAI MAGYAR INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGE - AMISZ - FEDERACIÓN 
DE ENTIDADES HÚNGARAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (FEHRA) - Capitán R. 
Freire 1739, (1426) Buenos Aires. Tel. 4551-4903 - nvattay@arnet.com.ar
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" –  Pacífi co 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@arnet.com.ar

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
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS MÚTUOS – Balcarce 79. Moreno N° 12, 
(3540) Villa Ángela, Prov. de Chaco. Tel. 03735-420-939
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

Buenos  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

Az novemberi számra 
a lapzárta:  október 10

 Anyag és hírek 
beküldésére 4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com

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 - Erdődy 
József - Dőry Ilcsi - Dr. Alitisz Constantino - Alexis Pejacsevich - Dr. Farkas Ferenc - “Instituto 
Internacional de Artes Culinarias Mausi Sebess” - Grosschmid Mária (Mo)

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

       
Av. Corrientes 922, 6º P, of: “34”  

Líneas rot : 4393-0456  
bookingtravel@fi bertel.com.ar

E.V.T. Leg N° 12.643 D.N.S.T. 2253/05

APRÓHIRDETÉSEK       
 CLASIFICADOS

Tortas húngaras:
Recetas Sra. de Bakos

Tel. Pablo 4799-3482

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

¿DOLORES? ¿CONTRACTURAS?  
Csilla Vágó Masoterapeuta 

1 5 - 5 4 7 8 - 3 4 4 1    4 7 9 2 - 2 4 5 2 

A havi lapzárta után történt eseményekről 
szóló beszámolók és hírek csak egy hó-
nap késéssel jelenhetnek meg. Számítunk 
Olvasóink szíves megértésére!

NYUGDÍJAS ÉVEK 
VELÜNK!  

Budapesttől 25 km-re 
építjük Veresegyházán 

GONDŰZŐ TERMÁL 
APARTMAN HÁZAINKAT. 
Nyugodt, otthonos nyugdíjas éveket 
és luxuskörülményeket biztosítunk 
lakóink számára. A 150 férőhelyes 
házaink termálvizes medencével, 
szanatóriumi ellátással rendelkez-
nek.  Az 1 és 2 személyes erkélyes 
lakrészekben fürdőszoba, teakony-
ha, nővérhívó, TV és telefonvonal 
található. 

GONDTALAN ÉLET, 
GONDTALAN ÉVEK! 

Tisztelettel várjuk HATÁ-
RAINKON KÍVÜLI és HA-
T Á R A I N K O N  B E L Ü L I  
Időskorúak, Családjuk, Ba-
rátaik érdeklődését. Beköl-
tözés: 2008. január 2.-tól.

 www.gonduzo.hu
Tel.: 36-20-233-2632 / 36-1-
370-2245 Fax: 36-1-370-2387

Minden 
magyar 

származású 
gyereket 

szeretettel 
vár a

Zrínyi Ifjúsági Kör 
(hétvégi magyar iskola)
Beisné Mocsáry Anni

4624-4461
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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!

Hála a Jóságos Mindenható Úristennek, 
a géneknek, meg egyáltalán az életnek, 
hogy humorérzéke van az embernek... 
Ez segített ki bennünket a krízises pil-
lanatokból, felfrissítette kedvünket, 
amikor a lankadás fenyegetett, amikor 
a nehézségek és a fáradtság a feladást 
sugallták. Sok hónap munkájának ered-
ménye került a vendégek hálás szeme elé. 
Megelégedetten és boldogan zuhantam 
ágyamba szeptember 9-én, vasárnap 
hajnali hatkor. A megkönnyebbülés 
ellenére s a végkimerülés hatása alatt 
- mégis nehezen tudtam elaludni. Még 
láttam magam előtt az arcokat, a színe-
ket, még élénken hallottam a hangokat, 
a zenét, és lüktetett bennem a hangulat 
is. Hogy lehet ilyen „feldobva” elaludni? 
Végül is úgy sikerült, hogy áthelyeztem 
magam (gondolatban) a következő na-
pokra maradt, még hátralévő teendőkbe. 
Jesszusom! Jobb lesz, ha alszom, az élet 
folytatódik!

A vendégeink élvezték a gálát, 
csodálkoztak, megköszöntek egyet s 
mást, mulattak-ettek-táncoltak, tapsoltak 
és énekeltek. Lezajlott a cserkészbál 49. 
kiadása, a gödöllői Grassalkovich kas-
tély dísztermeiben, a királyné tündöklött 
fényes koronával a fején, és ő is az „érde-
mes” magyar munkáról s a cserkészéletről 
mondott el mély gondolatokat. Vége. Már 
nyoma sincs a Hungária falain a sok szép 
díszítésnek…

Viszont annyi édes jelenet örökítődött 
meg a hosszú előkészületek napjai alatt, 
hogy nem léphetek tovább anélkül, hogy 
átvegyem együtt a kedves olvasókkal 
- no meg a rendező gárda és a fellépők 
tagozatával - a kulissza mögötti ízletes 
pillanatokat. A következő képek májustól 
a bálig készültek, de a „bontás” alatt is. 
Hát nézzük át ezt az albumot (a nevek 
mindig balról-jobbra értendők):

Ez a kép egy 
gyönyörű ma-
gyar pillanat 
néma tanúja... 
Az egyik palo-
tás és keringő 
kedd esti edzé-
sén, augusztus 
20-án, ponto-
san este 9-kor, 

akik ott voltunk (úgy 25-en) Isten, a Haza 
és az embertárs jelképeként meggyújtot-
tuk a három kis gyertyát. Tudtuk, hogy 
ugyanakkor az egész földgömbön ezt tette 
sok millió magyar! Lomniczy Mátyás 
cst. körzeti parancsnok kedves bevezető 
szavai után szeretetkört alkottunk az 
apró lángok körül, míg mélyen megha-
tódva egymás kezünk melegét kerestük 
Himnuszunk eléneklése alatt. Argentin 
barátaink, akik ott álltak velünk, tiszte-
lettel figyeltek. Közvetlen utána néhány 
másodpercig teljes csend keletkezett, és 
a cserkészház alján puhán átsuhant egy 
- őrangyal… 

Nem egyszerű búcsút venni. Akkor 
érthető, hogy még a díszletbontás is 
meghatódással járt. Nehezen láttunk neki 
a fordított munkának, vagyis szétszedni 
mindazt, amit annyi órán keresztül igye-
kezettel tettünk fel a legízlésesebb helyre. 
Végül, lazításként, a sok papírból hirte-
len labda lett, és a nagyobb fiúvezetők 
eszeveszett focizásba kezdtek. Remek 
hangulatban reggelre fejeztük be. 

Még visszatekintettem a nagy ajtóból... 
a bálunk eltűnt az időben, mostantól a ké-
pek és a magyar szívünk mélye tartja meg 

Az álmok táplálják egyéniségünket. Hiá-
ba tűnnek elérhetetleneknek - míg álmodo-
zunk: boldogok vagyunk. Ám e gondolatnak 
van egy érdekes folytatása akkor, amikor a 
megálmodott tervek, vágyak lehetővé vál-
nak, új irányt adva rövid életünknek. Hiszen 
az álom akkor önt el örömmel és nyugodt 
megelégedéssel, ha megvalósul! Akkor 
leírhatatlanul erősek leszünk, reszketünk az 
izgalomtól és legyőzhetetleneknek érezzük 
magunkat. Ez a bátorság megkülönböztet 
azoktól, akik az álmukat csupán eszmé-
jükben tartják és nem próbálják meg életre 
kelteni. Az álmot lehet egy közösségért, 
vagy saját magunkért megvalósítani. Az 
„öntáplálat” lényeges egy egészséges ember 
fejlődéséhez, ugyanis ebből kiindulva majd 
hasznosabbakká válhatunk a családunk és 
felebarátaink javára. Kerekes Cili st., ZIK 
óvodafelelős megálmodott 
egy hosszú utat. Évek óta 
játszadozik különleges ötle-
tével, s most, néhány hete, 
el is indult! Szülei, bátyjai 
és barátai aggódó szavait és 
szerencsekívánatait meg-
hallgatva, hátán a csomag-
jával felült egy vonatra, szí-
vében-lelkében a legszebb 
izgalmát őrizve…

Egy hosszú kalandnak adta át magát: 
bejárni hátizsákjával egész Dél-Amerikát. 
Valószínűleg a cserkészélet tapasztalatai és 
tanulságai hasznos eszközzé válnak bohó 
vándorlása alatt… 

Most az olvasók részére lefordítottam Cili 
első levelét, mert megdöbbentő, kedves, 
értékes szavait érdemes megosztani. Emel-
lett azt remélem, hogy így sok-sok magyar 
fog rá „gondolatban” vigyázni, míg ő lejárja 
vágya „térképét”. Olvassátok alább! 

Zólyomi Kati

„Kedveseim!
A levelet még Buenosban írtam augusztus 

19-én de nem sikerült akkoriban elküldeni. 
Most megpróbálom újra, bár már igen messze 
vagyok a címzettektől:

Mindazoknak szól, akik:
- kezdettől kezdve támogatták ’bolondságo-
mat’, mikor még csak egy álom volt
- eltűrték, hogy ’lekopjak’ mindenhonnan ez év 
első felében, hogy felkészüljek utamra
- izgultak és aggódtak értem
- erőt és lelkesítést sugalltak felém
- örültek, hogy az ’álmom’ megkezdődhetett!

Nehezen tudom megmagyarázni az in-
dulásom előtti napok érzéseit. A hatalmas 
boldogság fényével átsugárzott zűrzavaros 
félelem és vágyódás érzelmei váltakoztak 
bennem. Furcsa volt, teljes őrület!

Megosztanám veletek a következő gondola-
tot, amelyet óvónői diplomám átvevése alkal-
mával kaptam az Eccleston intézetben:
’Álmodd meg azt, amit meg akarsz álmodni.
Menj el oda, ahova el akarsz menni.
Keresd meg azt, ami lenni akarsz.
Mert az élet kitárja eléd a lehetőségeket, hogy 
mindent megtehess, amit meg akarsz tenni, 
csak el kell döntened, hogy megteszed!’

Ugye, ez így igaz?
Majd jelentkezem, s ahogy haladok előre 

elmesélem nektek élményeimet. Megí-
gérem! Óriási puszi mindegyikőtöknek, 
s szívemben hordalak benneteket, mert 
így mintha kísérnétek engem az utamon! 
Igaz szeretettel                        Cili.”

Azóta már több jelzést kaptunk az utazó 
cserkészlánytól. A bejött levelek eredeti 
verziójának összefoglalója olvasható a SP 
3. oldalon. Minden elképzelhető jókíván-
ságot és szerencsés kalandozást kívánunk 
neki, ugyanolyan szeretettel, mint amilyet ő 
fejezett ki irántunk leveleiben.      HUFI

Olvasunk… és gondolkozunk:

Havi „HUFImondat”: 
Ha minden magyarságát szerető s tisztelő ember valaha 
tényleg egyszerre gyújtana tüzet mivoltáért, jelenéért és 
jövőjéért - oltári energia rázná fel a világot!            (ZK)

Cserkészbál  2007: 
ahogy keletkezett – és lezárult

Pérez 
Leidmann 
Nati 
boldogan 
mutatja az 
új díszma-
gyarját!  

Fotó Zóka

Keringő 
ruhák 

készülnek. 
Derék-

behúzás a 
táncpróba 

után: 
Zombory 

Andi, 
Haller  

Ines, Je-
szenszky 

Zsu      

Sebess Zsuzsi „királyné” díszma-
gyarja próbáján. Mosolygós arcán már 
látszik, hogy teljes élvezettel játssza 
majd meg a szerepét a bálon

      Fotó Zóka

Folyt. a köv. oldalon

A Hungária termeit nem a jótündér varázspálcája érintette meg, hanem kicsik-
nagyok-fiúk-lányok takarítanak, fel-le akasztgatnak, fúrnak-faragnak, díszítenek 
nagy lendülettel...                                                                            Fotók Zóka és Trixi

a végtelenig. Ilyenek az emlékek, és rájuk 
építjük az életet, a jövőt, a mindent...

Fent: Makkos Viki és Lomniczy Mica,  Lomniczy 
Meli, Zombory Kati és Zaha Alex, Collia Niki, 
Kerekes Marci és Kerekes Miki. Közép: vagdalás, 
táncleírás, képek és festmények. Lent: Kerekes 
Miki, Zólyomi Kati, Botka Bözsi, Kemenes Kati 

Már 10 nappal a bál előtt Erzsébet királyné ko-
ronája és mellsávja került kiállításra az étterem 
vitrinjében                                               Fotó Zóka

Kerekes Cili st.   
Gfoto.org
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ZIKHÍR - ZIKÚJDONSÁG
A Forradalom emlékével élni… 

Tiszteletadó gondolatok:

- 300 m fehér papír fedte be a falakat
- 400 m tüll használódott el a függö-
   nyökre és keringő-szoknyákra
- 50 m fehér selyemtaft fogyott el a
   falakra és keringő-szoknyákra
-  45 kétórás és 2 négyórás táncpróba volt
- 19 új díszmagyar készült
- 12 keringő balettöltözet
-  360 házi gyártású virág készült selyem-
   ből, papírból és kukoricacsuhéból
- 25 képnagyítás díszítette a termeket

...CSERKÉSZBÁL        folyt. az 1. oldalról

Díszítő „maratón” a bál előtti szombaton: a dolgozó „bogáncsok” 
és vezetők empanada-partija. Elöl: Jeffrey Viki, Gröber Stefi, Lom-
niczy Meli, Szentiványi Juci. Hátul: Zaha Paula, Lovrics Alex és 
Konszti, Kerekes Miki, Collia Niki, Kerekes Marci            Fotó Zóka

Így nézett ki a nagyterem egyik fala 
a vendégek megérkezése előtt. A 
gyönyörű virágokat (350 darabot!) 
Lányi András st. készítette. A két 
hatalmas csokor sárga rózsát pe-
dig a 13 éves Lajtaváry Márton

                                       Fotó Zóka

Az éjféli keringő 24 vidám táncosa a fellépés előtt, hátul a cserkészházban: Elöl: Tallarico Nati (Peke), 
Zugazaga Viki (Vix), Lovrics Konszti (Kon) , Jeszenszky-Böhm Zsuzsi (Zsu), dr. Haller Ceci (nemrég 
diplomázott), Iudica Anna (Benkő Sanyi menyasszonya), Lovrics Alex (Olenka), Zóka (koreográfus), 
Haller Ines (az utazó), Zugazaga Mili (koreográfus-asszisztens), Zombory Andika (az ájuló), Pérez 
Leidemann Nati (Kachu). Hátul: Tallarico Mauro (Mauchi), ifj. Lovrics Jancsi (Csicsó), Lányi András 
(Lancsi virággyártó), ifj. Fóthy Gyula (Gyuszkó énekes), Grabner Pisti (előadóművész tanhallgató), 
Benkő Sanyi (Blanks), Lovrics Reni (másik utazó), Kerekes Marci (a parnok), Bonapartian Edi (a 
leégett), Sergio Karayan (vendégszereplő táncos barát), Demes Sanyi (Gemer), Danilo Ulian (új 
barátunk Brazíliából).

Vad játék a bontás alatt. Demes 
Sanyi, Lovrics Csicsó és Zaha 

Tamás (a papírrengeteg alatt) 
Fotó Zóka

Várunk a Hungáriába 
október 21-én 17 órakor!

Ha van cserkésznyakkendőd, hozd 
el, valamint egy szál friss virágot a 
kezedben. Ha ismertél olyan valakit, 
aki átélte a magyarországi cserkészet 
Forradalom utáni szörnyű fejezetét, 
gyűjtsd össze a történetet és hozd el 
magaddal leírva. Magyar szeretettel,

Zólyomi Kati

A Regös együttes lassan 50. életévet tölti be. Szakszerűen 
és szüntelen folytatja edzéseit, amelyeken a táncosok sosem 
lankadó vidámsággal töltik el a próbák óráit. Izgalmas új 
táncprodukciók alakulnak a már széttáncolt faparkettán. 
Egyúttal - igen, az idő rohan! - a jövő évi São Paulo-i
találkozóra is készül az új anyag. Változatos eredeti 
táncdialektusok mutatják majd be a felújított koreográfiás 
történeteket.                                                                   (ZK)

B U E N O S  A I R E S - I  M A G YA R  
N É P TÁ N C M OZ G A LO M

A Gödöllői cserkészbál fő adatai:
-  280 m keményített selyemszalag ment
   el virágra és díszítésre
-  közvetlen a bál előtt, 32 órát szántunk
  a termek átrendezésére és „felöltöz-
   tetésére”
- 24-en táncoltak keringőt és 37-en
   palotást
- 17 magyar cserkészvezető vezette le 
   a bált ill. fellépett-dolgozott alatta
- Több mint 300 ember jelent meg.

                              (ZK)

LELKI  SARKOCSKA
Csak a nóta vigasztal meg, 
amikor a szívem bánat gyötri.
Nem gyógyíthat, csak a cigány, 
ha a szívem fájdalom elönti.
Minden búmat, bánatomat 
lemossa a hegedűnek húrja.
Mindent, mindent elfelejtek, 
ha a cigány a fülembe húzza.

Húzzad, húzzad tiszta szívből, 
a hegedűd keservesen sírjon!
Én meg csak egy könnyet ejtek, 
nóta közben, ha nem látják, titkon.
Majd az a könny mindent elmond, 
de csak annak, aki azt megérti.
Aki tudja mit is jelent 
csalódottan, elhagyatva élni.

Sturcz József  tanító bácsi 
(Kupuszina, 1998)

magyar nyelvi és magyarságismereti 
képzésre vonatkozó magyar állami 
ösztöndíjra, elsősorban a déli félteke 
országaiban (nyugati) diaszpórában 
élő magyar származású személyek 
számára.

Cél: a nyugati diaszpórában élő 
magyar származású fiatalok magyar 
nyelvtudásának fejlesztése.
Időtartam: 2 szemeszter: 9 hónap 
(2008. január 28 – június 30, 2008. 
szeptember - december 20.)

A pályázat beküldési – postai beér-
kezési – határideje: 2007. november 
30.

A képzés helye: Balassi Intézet, 
Budapest. 

Feltételek: 18. életévét betöltött, 
elsősorban egyetemista korú, magyar 
származású fiatalok számára. 

Elbírálásra kerül a magyar nyelv-
tudás, társadalmi szervezetekben 
folytatott közösségi munka, egyetemi 
ajánlás, valamint a magyar kultúrával, 
művészettel vagy más területtel kap-
csolatos tevékenység.

A képzés: Magyar nyelvi és magyar-
ságismereti tanulmányok. Lehetőség az 
országgal és az élő magyar kultúrával 
való aktív megismerkedésre. Törté-
nelem, irodalom, földrajz, néprajz és 
művészettörténet tantárgyak. 

Záróvizsga, egy választott témából 
megírt záró dolgozat megvédése, ma-
gyar nyelvből államilag elismert közép- 
vagy felsőfokú nyelvvizsga. 

FIGYELEM!  SÜRGŐS!  S Ü R G Ő S !
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Akik nem rendelkeznek magyar 
nyelvtudással: 1. félévben csak 
nyelvórák, heti 28 óra. A magyarság-
ismereti tárgyakat csak a 2. félévben 
kezdik tanulni.
Az oktatáson való részvétel kötelező.

Az ösztöndíj tartalma: ingyenes 
képzés; 16.000 Ft/hó ösztöndíj; kollé-
giumi elhelyezés (2-3 ágyas szobák-
ban); diákigazolvány (kedvezményekre 
jogosít); magyar állampolgárok: egész-
ségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, 
fogpótlás, plasztikai műtétek.)

Költségek: az utazás, étkezés, 
nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 
17.800 Ft, felsőfok: 19.850 Ft; ECL „C” 
vagy „D” 22.000 Ft); személyes költ-
ségek; diákbérlet (tömegközlekedési 
eszközökön); tanulmányi vízum.

Költőpénz az étkezés, diákbérlet és 
személyes költségek fedezésére:
kb. 150 - 200 USD / hó; egy belföldi ki-
rándulás (kb. 30.000 Ft), 1 erdélyi kirán-
dulás (kb. 65.000 Ft), 1.500 Ft kaució 
intézeti belépőkártyára; 5.000 Ft kaució 
esetleges kollégiumi rongálásokra, 
550 Ft az ideiglenes diákigazolványra, 
1.600 Ft a végleges diákigazolványra. 
Kötelező előleg: 250 USD-t. 

A meghirdetett ösztöndíj keret-
száma: 10 fő

A pályázati kiírás és a jelentkezési 
lapok letölthetők a Balassi Intézet 
honlapjáról (www.bbi.hu)
BŐVEBB INFORMÁCIÓ SZER-
KESZTŐSÉGÜNKBEN!

ZÁSZLÓSZENTELÉS
A Mindszentynumban tartott Szent 

István mise keretében (augusztus 26) 
P. Finta Lajos (aki külön ez alkalomra 
utazott föl Buenos Airesbe vidéki kikül-
detési helyéről) fölszentelte az MHBK 

A fölszentelési pillanat. A zászlót tartja Kerekes 
Marci cst.                                                 Fotó Trixi

által a cserkészeknek átadott magyar 
zászlót. Előzőleg már az átadáskor a 
májusi Hősök Napján Nt. Tóth Kristóf ref. 
lelkész áldó imával bocsátotta útra az új 
generáció kezeibe helyezett zászlót. Így 
immár a zászló segítségével folytathatják 
a Jó Munkát!                                 (HKZS)

A képek megtekinthetők és rendelhetők a www.gfoto.org weblapon és 
a Hungáriában. Rendelés után átvehetők a Hungáriában.

Műsorvezetés és technikai főpróba 
után jöhet a finom pizza, nyúlós 
sajttal! Kerekes Miki, Demes Sanyi
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nyáron hegyitúrát szerveztek Észak-Argentínában. 23 
nap alatt bejárták Saltát, Tucumánt és Jujuyt. Majdnem 
200 kilométert gyalogoltak. Sokan közülük most voltak 
először ezen a vidéken! Talán ha nem lennének magyar 
cserkészek, meg se ismernék soha országunknak ezt a 
részét. Nagy kihívást jelentett, és nagyon büszkék arra, 
hogy sikerült megvalósítani, hiszen nem kis álom az, 
ami megvalósult.

Nagy vendégszeretettel vártak minket: minden asztalon 
volt mate, szép kis gyertyatartó (kaktusszal díszítve, saját 
készítmény), a terem is ki volt csinosítva mindenféle északi 
szőttessel, kötéssel. Kiemelendő, hogy a vetítés pontosan 
kezdődött.

Gyönyörű tájképeket, a lányokról vidám, vigyorgó fel-
vételeket láttunk. Szinte hihetetlen, hogy mennyi helyet 
bejártak és mennyit láttak és tapasztaltak. Egy ilyen út 
alatt összeforrtak, és megtanulták egymást minden jó és 
rossz tulajdonsággal együtt eltűrni. Élveztek mindent, 
mindennek örültek, még akkor is, ha éppen nem úgy sült 
el, ahogyan tervezték. Hálásak voltak mindazoknak, akik 
segítettek nekik, akik követték őket és vigyáztak rájuk (a 
csendőrség).

Az is felhívta figyelmüket, hogy milyen nagy a szegény-
ség az északi megyékben. Volt falu, ahol áram se volt, 
autó nem járt, ahol a gyerek két órát gyalogolt azért, hogy 
eljusson az iskolába. Észrevették, hogy Argentína nem 
csak Buenos Aires, hogy mennyi minden van, amiről itt 
nem is tudunk, hogy tulajdonképpen mekkora szegény-
ségben szenvednek sokan. Nagy élmény volt számukra 
a szolidaritási tevékenységük is. Egy kis iskolának vittek 
egy halom ruhát és lábbelit, és velük töltöttek egy napot. 
Nagyon jó érzés segíteni, másoknak örömet szerezni, látni, 
hogy tudunk segíteni… Meghatóak voltak a képek…

Élveztem a beszámolót és azt a sikerélményt, hogy ilyen 
fiatal vezetők ekkora utat megvalósítottak. A túra előtt 
sokan kételkedtek, hogy vajon milyen lesz az út. Reme-
kül sikerült. Látszott a képeken, az arcukon, a szavaikból 
érezhető volt. Strammok ezek a lányok! És mindig újra 
arra gondolok, hogy milyen hihetetlen érték a cserkészet 
és milyen gazdagok vagyunk magyarságunkkal! 

Lányok! Gratulálok az 
álom megvalósításához 
és a rendkívül nívós be-
számolóhoz! 

Ui.: Három észak-ar-
gentínai utat is kisorsol-
tak! Kár, hogy - érthetet-
len módon - nem minden 
nyertes örült a díjnak…   

Lajtaváryné, 
Benedek Zsuzsi cst.

mesebelibb” 
szereplőkkel 
találkozhat-
tak .  Ór iá -
si  hófehér 
nyuszi ugrált 
ki a fenyők 
mögül, alig 
arrébb két 
é d e s  z ö l d 
manó mu-
zs iká l t  é s 
táncolt, de 
még tündé-
rek is lebeg-
tek a lombok 
közt. A gyer-
tyaösvény 
végén aztán 

a tábortűz zárta le a napot. 
A keretmese? Buenos Aires 2. alapítása 

1578-ban, Juan de Garay (Garay János 
alapító!) aktív részvételével. Másnap játék, 
aztán haza! Így hát bebizonyult, hogy nem 
mindig muszáj messze elmenni ahhoz, 
hogy egy légkör megfelelően vadregényes 
legyen!                                               (ZK)

„Jó volt látni a gyerekeket, hogy mennyire 
élvezték a progra-

mokat. Köztük az én lányomat, 
Ágotát, akinek ez volt az első 
ottalvós, sátras cserkész-alkal-
ma, és vasárnap hazafelé csak 
azon kesergett, hogy ilyen hamar 
vége lett. Én is köszönöm ezt az 
élményt mindannyiótoknak. Jó 
Munkát!                        Kristóf”

„Kedves Erzsi, Kristóf, Kicsi, 
Dóra, Attila, Marisa, Dani, Kati, Dudi, Rita, Adolfo, 
Sanyi, Alex, Paulette, Pindur, Bella, Klári és István! 
Pár rövid sorral nagyon szépen meg szeretném köszönni, 
a többi vezető nevében is, hogy kint voltatok velünk 
Benavídezen, és annyit segítettetek nekünk. Akadályokat 
és elvarázsolt erdő állomásait előkészíteni, a hidegben 
hosszú ideig állni (vagy feküdni...), jelmezt felvenni, 
vagy világítani, tábortüzet megrakni, a chorizo-t és 
kenyeret bevásárolni, vacsora tüzét megrakni és aztán 
ezt ápolni, chorizo-kat megszúrni, megsütni, vacsorát 
kiosztogatni, gyertyákat előkészíteni, kerozinlámpákat 
begyújtani, churro-ért elmenni, kellékeket felpakolni és 
kicipelni, elmosogatni, rendet rakni, embereket hozni 
és visszavinni... Mondjam még? Ezt a sok munkát nem 
tudtuk volna egyedül végezni, és nagy részben nektek 
köszönhetjük, hogy a gyerekek egy sikeres kiránduláson 
vettek részt. Reméljük, hogy majd megint elkísértek egy 
újabb kirándulásra! Munka és közreműködés, jó volt! 
Hangulatos, rövid, tartalmas! Sok szeretettel,      Edith”

A KÖRS (Körzeti 
őrs) megszervez-
te a hagyományos 
évi VAK-ot (városi 
akadályversenyt). 
Látszólag minden a 
megszokott síneken 
siklott: már készen 
állt a részletes prog-
ram, az állomások 
kiagyalva s annak 
vezetői kiválasztva, 
amikor egészen vé-
letlenül az Olivostól 
csekély 15 perc au-
tótávolságra fekvő 
Benavídezen rátalált 
egy csodálatos, több 
hektáros erdős park-
ra! A nyolctagú „banda” nem sokáig tétovázott, hanem 
nyomban eldöntötte, hogy ez az állami tulajdonban lévő 
park legyen az akadályverseny helye! Majdnem százan 
mentünk ki, cserkészek és cserkészszülők, a másfél napos 
„hancúrozásra”! Hát volt lemért, pontozott akadályver-
seny, amelynek minden állomására vagy KÖRS-tagok 
vagy szülők voltak beosztva. Majd estefelé finom vacsora 
a szabad ég alatt, s utána egy azóta is emlegetett elvará-
zsolt erdő, ahol a legfantasztikusabb sötétségben pislogó 
gyertyák fénye segítségével az átmenő cserkészek a „leg-

Két cserkészkaland 
beszámolójának krónikája:

Augusztus 11, szombat – Tutajtúra beszámoló
A 18.sz. Bartók Béla csapat meghívására begyülekeztünk 

a terembe.

Szerintem a cserkészbeszámoló napján határozottan 
nagyobb a nyüzsgés és az ide-oda sietés, mint maga a tá-
borra való indulás előtt. Hiszen egy beszámoló a „vitrin”, 
az ügyes alkotómunka bemutatója, ui. manapság nemcsak 
magàt a tábort kell megmutatni a szülőknek-vendégeknek, 
hanem a technikát teljesen birtokló „filmrendező meste-
rek” művét is. Egy jó beszámoló nemcsak jó tábort jelent, 
hanem egy annál jobban összeállított, színvonalas hangos 
vetítést is. Amióta világ a világ, a szegény férfinak (még 
mindig nem tudjuk, miért) folytonosan be kell bizonyítania, 
hogy ő pontosan az: férfi! 

Hogy is mondjam: egy „izmos” beszámoló követte a 
kétségtelenül férfias tutajozást! A Hungária nagytermé-
ben remek hangulatot teremtettek már a fogadásra: ahogy 
belépett az ember, olyan dzsungelszerű meleg légkör volt, 
fáklyákkal kivilágított, „Indiana Jones”-ra emlékeztető 
kirakott kaland-kincsekkel: kötelek lógtak, zászlók, hosszú 
evezők, szóval az azonnali figyelmet és érdeklődést ser-
kentették bennünk. Ahhoz, hogy mit láttunk, sajnos inkább 
ott kellett volna lenni. Ellenben elmondhatom azt, hogy az 
előadás pörgött, igen ötletes momentumok követték egy-
mást, humor, szenzációs felvételek és a tutajozás impozáns 
jelképe: maga a tutaj is ott volt a színpadon (kismértékű 
változatban, persze!). Élveztem! Büszke vagyok ezekre 
a magyar fiúkra, és reményteljesen örülök annak, hogy 
fiam a Buenos Aires-i cserkészélet ölében ilyen vezetőket 
örökölt! 

Viszont a nő azt kell bemutassa, hogy nem kevesebb 
a férfinál (jaj!), így hát a gyalogló lányok két hétre rá 
szintén pazar bemutatót szerveztek. De ezt hadd mesélje 
el Zsuzsi nektek.                                                  

   Zólyomi Kati cst.
Augusztus 24, péntek – Hegyitúra beszámoló

Éjszaka, amikor hazaérkeztünk, már az ajtóból nagy 
vihogás és csevegés hallatszott. Amikor benyitottam az 
ebédlőbe - majdnem elájultam: a vörös padló hófehér volt, 
mindent liszt lepett el, és mindenhol lányok, és minden asz-
tal tele tálakkal, csupa finomsággal, vagy nyers masszával, 
amire a serpenyőben már várt a forró zsír. Rögtön meg-
nyugtattak, hogy ne izguljak, ők majd mindent elrendeznek 
és kitakarítanak. Nem is izgultam, hiszen olyan öröm volt 
őket látni, ahogyan készítik a sok empanada-t, chipa-t, meg 
édességet, amivel a beszámolón megvendégeltek minden 
jelenlevőt. Az a baráti hangulat, az a jókedv, ami áradt 
belőlük, az a csoportszellem, cserkész-szellem... Hajnali 
fél ötig sütöttek-főztek…

Aztán letették a zizegő szalmát és nyugovóra tértek, ott, 
ahol éppen helyet találtak: a fele társaság a nappaliban, a 
másik fele a többi szobában, de 9-kor már pattantak is fel, 
mert mentek a ZIK-be! Felelősek!
Augusztus 25, szombat

A Hungária nagytermében mindenki izgatottan várta a 
lányok beszámolóját.

A 39 sz. leánycserkészcsapat nagycserkészei (15 lány) 

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

Akadályverseny alatti jelenetek

   A fiúvezetők közelednek az állomáshoz!                         Fotó Zóka

Az elvarázsolt erdő jeleneteiből                                        Fotó Zóka

A lompos-lombos erdők tánca!

A nyertesek b.-j.: Kerekes Marci, 
Kerekes Ági és Lomniczy Mátyás   

Gfoto.org
Fiúvezetők sebesül-
tet szállítanak  Gfoto.org

 Ügyeskednek 
a fiúk Gfoto.org

Tűzgyújtás a leány-
vezetőknél  Gfoto.org

Harcra készen!  
Gfoto.org

A közönség kacag!                                                             Gfoto.org

Tutaj a szìnpadon!                                                               Gfoto.org

Még labdajáték is volt a közönséggel!                                Gfoto.org

Az esti zászlólevonás után...                                                                             Gfoto.org

A leánysereg közeledik az állomáshoz!     Gfoto.org                    

Lomniczy Má-
tyás = Garay 
János Gfoto.org

A kiscserkészek labirin-
tusa                   Gfoto.org
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„Jelkép”
„Itt forognak a fejemben az ötletek, 

az érzések, de már régóta nem írok 
ilyesmiről, még kevésbé magyarul, ezért 
nehéz elkezdeni. 

Nem is magáról a körzeti akadály-
versenyről lenne szó; valami másról, füg-
getlenül a keretmesétől, a közhangulattól, 
a csapatoktól, a napiparancstól… Inkább 
egy egyéni élményről írnék. Egy gondo-
latról, ami elindult és szárnyra kapott 
akkor, amikor már a csend és a sötétség 
ráborult a többiekre.

Nekem már eleve az volt az elgondolá-
som, hogy a szabad ég alatt, az elhagyott 
tábortűz mellett akarok aludni, és ezt ki is 
harcoltam magamnak (mert volt, aki meg 
akart győzni arról, hogy fázni fogok, hogy 
kényelmesebb a sátorban, stb.). Szóval 
feltápláltam a tüzet és melléje feküdtem, 
azzal a gondolattal, hogy ezek a gyerekek 
- köztük a fiaim és a lányom - most tovább 
élik át és érzik azt, amit én éltem át és 
éreztem hosszú éveken át: a cserkészetet, 
a cserkész-szellemet a természet ölében. 
Mások talán visszasírják azokat a pilla-
natokat, és szomorúan gondolnak vissza 
arra, ami elrepült, mint a madár, örökre, 
és már nem jön vissza soha többé, mert 
eltűnt, és bottal ütheted a nyomát…

Hála a mostani vezetőknek és a cser-
készet folytatódásának, én nem vagyok 
szomorú és nem sírok vissza semmit, mert 
látom, hogy folytatódik, gyerekeim viszik 
tovább a stafétabotot, most rajtuk van a 
sor, nem tűnt el semmi a láthatáron, ha-
nem itt áll, úgy, mint akkor. Gyerekeim-
ben láthatom magamat továbbra is…

De másról akartam írni. - Valamikor 
hajnalban felébredtem, és úgy éreztem 
magamat, mintha átaludtam volna az 
éjszakát, pedig sötét volt még, sőt, több 
óra telt még el a napfelkeltéig. A majd-
nem kialudt tüzet újra élesztettem és azt 
néztem, hogy milyen gyorsan lángra 
kapnak a kis rőzsék, pedig csak parázs és 
sok hamu volt alattuk; a nagyobb tönkök 
lassan gyulladtak meg, de amikor már 
egyszer égtek, fokozatosan tartósabb láng-
gal egyre nagyobb meleget árasztottak. 
Tűnődtem… Elgondolkoztam azon, hogy 
egy ilyen tábortűz mennyi mindennek 
lehet a jelképe.

Sötét volt és nem láttam jól. Véletlenül 
zöld gallyakat is tettem a tűzre. Látszó-
lag alkalmatlanok voltak oda, mert nem 
gyulladtak meg, legalábbis nem rögtön, 
hozzájuk nyúltam, hogy odébb helyezzem 
őket. Az ágak egy mérges lét eresztettek 
magukból, amitől elzsibbadt először az 
ujjam, majd az egész kezem…

A zsibbadás rövid időre rá elmúlt és az 
az ág is előbb-utóbb lángolt úgy, mint a 
többi. Volt olyan ág, ami pattogott, volt, 
amelyik sistergett és volt olyan is, ami 
szép csendesen, egyenletesen égett. Aztán 
olyan is, amiből csak úgy néha-néha csa-
pott ki egy-egy kis láng… de izzott az is!

És ez az egész, úgy ahogy volt, egyben 
- melegített. Mielőtt felkelt volna a nap, 
hanyattfeküdtem a tűz mellé, csak úgy, 
ruhástul, a fejemet egy tönkre támasztva, 
és észre se vettem, hogy egy nagyon hideg 
éjszaka volt. Csak később tudtam ezt meg 
a többiektől. 

Még hozzá kell tennem mást is.
Amikor végleg felkeltem, eloltottam 

a tüzet, úgy ahogyan azt kell, cserkész-
módra. Félig agyonvertem a lapáttal, 
kétvödörnyi vízzel leöntöttem és még 
földet is szórtam rá, mintha eltemetném. 
Füstölgött még egy kicsit, amikor ott 
hagytam, és azt hittem ezzel vége is. 
Tévedtem. Csodálatos módon újra és újra 
lángra kapott... talán még most is élnek a 
parazsak a föld alatt.” 

Eddig Dani.
És ilyen a magyar-

ság fennmaradása is. 
Mi mindannyian a kis 
rőzsék vagyunk a tűzön. 
Mindannyiunkra szük-
ség van azért, hogy a tűz 
égjen! Mindenki szerepe 
fontos ebben a munká-
ban, és csak akkor nem 
alszik ki a magyarság 
tüze, ha együtt, közösen 
mindannyian tápláljuk, 
ki-ki a maga módján... 

A Buenos Aires-i körzeti akadályver-
senyen öröm volt nézni és érezni, hogy 
mekkora itt ez a tűz!

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst.

Ami az íróasztalon maradt:   
SZÓKINCS

Vékonyabb faág: mi az?
Hogyan írjuk helyesen?  Gallyal,  galy-lyal, 
vagy  galy-jal? 
Vagy galllyal?  Nem írhatunk 3 l-betűt egy-
más mellé! Így helyes:   gallyal!
De ha a szót elválasztjuk, akkor:  gally-lyal.
Tudtad, hogy a „gally” szócsaládban más 
szavak is vannak?
- gallyasodik: gallyakat hajt
- gallyaz: fát száraz gallyaitól sorra meg-
tisztít
- gallyfűrész: 
gal lyazáshoz 
való kis kézi-
fűrész
- gallyfa: tüze-
lőnek való le-
vágott, lehullott 
gally

Egy kis családi élményt mesélek el: ta-
valy voltam legelőször ezen a vásáron. José 
(aki már ismerte) azt tanácsolta, vigyünk 
magunkkal hátizsákot. Én persze nemet 
mondtam: „Nem fogok annyit vásárol-
ni!”... Most egy szép fonott kosár díszíti a 
konyhánkat, amit arra kellett venni, hogy 
valahogy haza cipelhessük az ott vásárolt 
sok tárgyat...

Aki megteheti, legalább egyszer láto-
gasson el a várba a Mesterségek ünnepén, 
sétáljon, gyönyörködjön a szebbnél-szebb 
tárgyakban, és kóstolja meg a kemencés 
lángost! Szeretettel                              Teri

A kiskunságiak igazi jurtákat állítanak fel! 
Én pl. itt láttam és próbáltam ki legelőször a 
posztókészítést. Nagy szőnyegeket készíte-
nek, amelyekkel aztán a jurta falait, padlóját 
díszítik. Széki mamák pedig megmutatják, 
hogy lehet 20 perc alatt kitűnően egy teljes 
szoknyát berakni. Szégyellem magam, ha 
eszembe jut, hány óráig raktam én be első 
szoknyámat (kíváncsiaknak: 5 órámba 
tellett!)

Egy ilyen program egész napot vesz igény-
be, sőt van, amikor egy nap nem elég és az 
utána jövő nap újból ellátogat az ember. A 
sok stand mellett állandó műsor is élvezhető 
a két színpadon. Az esküvőmre ideutaztak 
szüleim és Cili húgom, ill. Haller Ines. Ezért 
- idén okulva a tavalyi hibáimon - kiadtam a 
családomnak a felszerelési listát: kényelmes 
cipő, amely bírja a macskaköves utat, kalap, 
napolaj és kulacs, amit állandóan fel lehet 
tölteni a kutaknál. Persze nem csak vízzel 
mossa le az út porát a magyar… a csapolt 
sör gyakran „ránktalált”, nem is beszélve a 
lángosról, kürtös kalácsról, rétesről… Még 
egy tanács? Kényelmes hátizsákot ajánlatos 
vinni, amiben elfér a korondi kancsó, a hím-
zett párnahuzat, a mintás cukortartó, stb.

Augusztus 20: Mesterségek ünnepe
Budapest egy gyönyörű város, minden évszaknak megvan a 

saját szépsége, mégis az augusztusi hónap már csak a Mester-
ségek ünnepe miatt egy kiváló dátum. Ha valaki még soha nem 
vett részt ezen a programon, őszintén ajánlom!

A Mesterségek ünnepe egy többnapos rendezvény, amit a Bu-
dai várban szerveznek augusztus 20. alkalmával. Idén pénteken 
17-én kezdődött és hétfőig, 20-ig tartott. Ilyenkor a Budai sikló 
mellől felmenő úton egészen a Budai palotáig egymás mellett 
állnak a különböző standok. A Budai palota is körül van véve 
standokkal. Ott van a fő színpad is.

A történelmi Magyarország tájairól érkeznek a mesterek. Van 
köztük fazekas, tímár, ötvös, kovács. Nemcsak sétálni, nézelődni 
lehet, hanem még ki is lehet próbálni, milyen volt régen bordás-
fallal egy teknőben mosni, természetes növénykivonatokkal 
festeni, tojásokat karcolni, ill. viaszolni. Viszont ha jó zenei 
érzékünk van, a régi magyar hangszereket is kipróbálhatjuk.

ANYÁK NAPJÁRA         

Ha tudnád…
Ha tudnád, hogy fáj minden 
türelmlen szó,
Ha tudnád, hogy fáj minden 
vállrándítás,
Ha tudnád, hogy fáj minden 
közömbös pillantás,
Ha tudnád, hogy fáj minden 
hamis szó,
Ha tudnád, hogy fáj minden 
elhallgatás.
Ha tudnád, milyen öröm minden kedvég,
Ha tudnád, milyen öröm minden szívből jövő mosoly,
Ha tudnád, milyen öröm minden szerő figyelem,
Ha tudnád, milyen öröm minden jó szó. 

Vágvölgyi Éva

Zsuzsi íróasztaláról...

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.

    90  Bibó Lajos: Anyám
  307  Kovács György: Erdélyi tél
  502  Komáromi János: Vihorláti szél fúj
  852  Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
1517  Magyar klasszikus írók: Új vidám könyv
1548  Kosztolányi Dezső: Esti Kornél (SP fordítás megjelent!)
1700  Kessel, Joseph: A repülőtiszt
1978  Róna - Litványi: Urak és elvtársak
2068  Richter, Hans: Az új doktorkisasszony
2143  Kaus, Gina: Nagy Katalin
2212  Knittel, John: Therese
2451  Vajda Albert: Tűz és víz
3342  Maxwell, Gavin: Csillogó vízgyűrűk
3363  Vaszary Gábor: Édesanyánk
3540  Reboux, Paul: Madame Du Barry szerelmi élete
3683  Buck, Pearl S.: Az én édesanyám
4884  Lamb, Harold: Omár Khájjám (élete)
5269  Szekeres Szabolcs: Gyerekek 2003-2006 (2. rész)

En castellano:
S-262  Kosztolányi, Dezső: Kornél Esti. Un héroe de su tiempo        
           (public.reciente)
S-254  Brion, Marcel: Vida de Atila
S-255  Véghelyi de Szilvássy, Edith: Gotas de vida – Testimonios 
marcados por una enfermedad ancestral
S-263  Rebechi, Eva: Poemas para Santa Margarita de Hungría

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

HUNGÁRIA
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250,
 (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144
ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON   mzoldi@dls-argentina.com.ar

Vezetőségi gyűlések a hó 1. és 3. szerdáján. Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján 
Titkárság: Zumpf Gusztáv: Kedd-szombat 18-21.30-ig. Vasárnap 
12.30-16 óra. Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig.  
Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar 

AZ ÚJ „MAGYAR” ÉLETÜNK SZÍNEI   
Budapesti tudósítóinktól:  

Espinosané Dr. Benkő Teri cst. és Espinosa José Vicente st.

Teri és José egyházi eskü-
vőjük napján, Budapesten. 
(Kis türelem: a következő 
számunkban Haller Ines 
elmeséli a kimagasló ese-
mény minden részletét!)

Benkő Laci és Aranka a jurta előtt

Megosztanék veletek valamit, amit 
férjem, Lajtaváry Dani st. írt a 
körzeti akadályverseny után:

gally

M I N I H U F I        
- Visszatért közénk magyarországi nászútjá-
ról az Ughy házaspár (Viktor és Paola). No-
vemberi számunkban megmutatjuk kedvenc 
képeiket és elbeszélgetünk velük.
- Sok külföldi vendége volt a gödöllői Cser-
készbálnak: Magyarországról, Santa Feből, 
Chacoból, Brazíliából, Uruguayból, Mar del 
Platáról. Igen érdekes volt az arcokkal ta-
lálkozni és bennük is felfedezni a vidámságot.
- A BOLDOG -Együttes készül, gyakorol, 
komponál és alkot… reméljük, hamarosan 
újból fellépnek előttünk is!
- A KÖRS megtartotta szeptemberi ülését, s 
izgalmas terveket dolgozott ki. Persze munka 
után jókat evett is…
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Santa Margarita (1242-1270), hija del 
rey Béla IV y sobrina de Santa Isabel de 
Hungría, llegó a mi vida en un momento 
cuando me embargaba una gran tristeza. 
Busqué aliviarla intentándolo todo, sin 
éxito. Luego de un tiempo, apareció Santa 
Margarita y borró todas mis penas. Co-
mencé un camino espiritual distinto del 
acostumbrado hasta entonces que era ir a 
misa los domingos, rezar y partir a casa 
con el corazón vacío…

Sin saber quién era la Santa, me aferré 
a ella. Para eso debía conocer su patria, 
y junto a otras fieles (cinco en total) de-
cidimos viajar a Hungría. Fue en 1993, 
un 18 de enero. Se cumplían 50 años de 
su canonización y se realizaban triduos 
en su nombre.

Cuando llegamos a Budapest, mi co-
razón temblaba de una manera especial. 
Sentía como si empezara a 
salir de un letargo, todo giraba 
en recuerdos vívidos. Una de 
mis compañeras quería besar 
la tierra. Yo sentí muchos 
deseos de llorar y un gran 
miedo, asociado a la perma-
nente sensación del déjà vu. 
Cada paso era como pisar la 
sangre derramada. Dejamos 
el equipaje en el hotel y con 
un taxi fuimos a la Isla Mar-
garita. Al llegar preguntamos 
dónde estaban las ruinas de la tumba y el 
convento. Sólo una de nosotras hablaba 
inglés, no pudieron contestarnos. Decidi-
mos volver al día siguiente.

En la mañana nos esperaba una traduc-
tora en recepción. Nos mostró la vieja 
ciudad. Aún quedaba en las paredes el im-
pacto de las balas, sufridas por la guerra. 
Visitamos las iglesias, sus monumentos, 
era como meternos en la historia, aquella 

que nos enseñaron 
en el colegio. Todo 
parecía como si ya 
lo conociéramos de 
antes. Yo seguía sin-
tiendo una mezcla de 
emoción profunda y 
de inquietud, y por 
momentos quería re-
gresar.

Nos despedimos de 
la guía y retornamos 
al hotel. Almorzamos 
y descansamos un 
poco. Decidimos ir 
nuevamente al Mátyástemplom (Templo 
de Matías), pedimos una misa para la san-
ta y allí, estando en oración, una de mis 
compañeras nos dice que debemos ir a la 
isla, que ahí nos espera Santa Margarita. 

En la recepción del hotel nos 
avisaron que la guía nos había 
conseguido una entrevista con 
un sacerdote dominicano y que 
nos esperaba en media hora. Mi 
corazón empezó a galopar. 

El sacerdote vivía en una 
pobreza total, en un gran am-
biente, donde dormía, comía 
y asistía a los fieles. Viendo 
que veníamos de tan lejos, nos 
mostró una reliquia de la santa 
(hueso de su rodilla, foto), luego 

nos pidió que rezáramos por él y por todos 
los hermanos húngaros y nos invitó a 
presenciar la misa. Salimos de su humilde 
casa y con él nos cruzamos a la esquina 
donde se encontraba la iglesia. Observé 
que unos jóvenes se burlaban cuando lo 
vieron con la sotana y el alba. Al ingresar 
a la misa sólo vi gente mayor, todos eran 
ancianos. Hacía tanto frío…
(Continuación en nuestra próxima entrega. La R.)

es plenamente húngara sólo 
siendo europea. La fiesta de 
San Esteban es la de todos esos 
húngaros que sabemos que sin 
esfuerzos y sacrificios no habrá 
logros auténticos. 

En esta fecha recordamos 
a un personaje histórico, que 
tuvo un objetivo claro; que 
quería asegurar el futuro de su 
nación. Sabía que no era sufi-
ciente la fuerza de su espada, 
y tuvo la capacidad y el coraje 
de elevar su mirada al cielo. El 
padre del Estado y de la Iglesia 
húngara creó una sociedad 
sólida, fundada en valores 
trascendentales. 

El 20 de Agosto es el más 
bello y el más importante de 
nuestros feriados nacionales, 
que nos incorpora y nos une a 
Europa, con más de 1100 años 
de historia en la Cuenca de los 
Cárpatos. Este es el hecho más 

destacado, el mérito luminoso e incontrover-
tible de la vida y obra del rey San Esteban, 
cuyo brillo - espero - no se opacará jamás. 

Los saludo a todos ustedes en 
nombre de la embajada y quiero 
pasarles los mejores deseos del 
Presidente de la República de 
Hungría, László Sólyom, en oca-
sión de la fiesta nacional del 20 
de Agosto. 

Estamos festejando una fiesta 
nacional. Sólo se pueden feste-
jar realmente aquellos sucesos 
históricos que tuvieron efectos 
apreciables sobre nuestra ac-
tualidad. La fiesta une el pasado 
con el presente. El 20 de Agosto 
es el día de San Esteban, rey de 
Hungría, una de nuestras fiestas 
más antiguas. Es la fecha de la 
fundación del Estado húngaro 
cristiano, la fecha del nacimiento 
de la Hungría moderna.

La celebración de San Esteban 
es la fiesta de una nación húngara 
hospitalaria, que recibió siempre 
bien a los extranjeros. Es la fiesta 
de una nación que conoce y acepta 
su pasado, su historia; - y espero que estén de 
acuerdo conmigo - que no puede ser europea 
sin su carácter propiamente húngaro, y 

Todos los 
días me en-
cuentro con 
a l g o  q u e 
aún no co-
nocía. Con 
el porqué se 
lo conside-
ra valioso, 
cuáles son 
sus cualida-
des, cómo 
s e  p u e d e 
estar segura de su originalidad, en qué 
época se puede datarlo, dentro de qué 
estilo lo podemos ubicar, quién o quié-
nes lo hicieron, con qué materiales y qué 
técnicas se usaron.

Así empieza 
mi viaje por el 
tiempo, buscan-
do referencias 
por medio del 
Internet en los 
catálogos de las 
subastas, en li-
bros de historia 
del arte, con-
sultando con 
museólogos, o 
incluso charlan-
do con monjes 
sobre la liturgia 
y la simbología 
de su religión. 

D e s d e  e l 
mundo de la nu-
mismática y las 
antiguas armas 

hasta los delicados encajes y petit-point, 
desde el arte religioso ortodoxo o islámico 
hasta la variedad increíble de porcelanas 
finas y famosas… La orfebrería y la jo-
yería, las piedras preciosas - todo tiene 
su propio encanto, y no alcanza una vida 
para aprender y entenderlo todo.

¡Así me di cuenta de lo afortunada que 
soy! De que mi trabajo con el correr de 
los años se fue convirtiendo en hobby, ¡en 
una gran pasión!

Sin darme cuenta llegué a destino. De-
bussy sonaba a todo dar, y el tránsito se-
guía horrible - ¡pero yo me sentía feliz!

Así decidí contarles algunas de las 
cosas que aprendí en estos años. Sobre 
todo acerca de obras de arte o de gran 
valor artesanal húngaro. 

Empezaré por las porcelanas y les ana-
lizaré un poco la producción en las dos 
grandes fábricas, mundialmente famosas: 
la de Herend y la Zsolnay. ¡Pero de esto 
en mi próxima cartita!

Con afecto
Anikó de Emődy, Szentendre

Hola, Amigos:
En esta parte del 

mundo llegó el oto-
ño de lo más repen-
tinamente. ¡Mucha 
lluvia, y frío!

También empezó el ciclo escolar; a 
los universitarios se los ve mudarse con 
enormes valijotas, los demás invadieron 
los trenes o autobuses con sus mochilas 
multicolores.

Paso a relatarles un día corriente y 
rutinario:

Comenzaron nuevamente los tan fasti-
diosos, grandes embotellamientos camino 
a Budapest. ¡Lleva más de una hora reco-
rrer con automóvil los 20 km para llegar 
al microcentro desde Szentendre!

Suspirando, sinto-
nizo mi dial prefe-
rido, el de la Radio 
Bartók, que con su 
programación tiene la 
virtud de calmar mis 
nervios mientras voy 
avanzando a paso de 
hombre por la Ruta 
11. Los motores hier-
ven, los conductores 
se gritan groserías. 
Mientras suena una de 
las sonatas de Haydn, 
mentalmente repaso 
lo que tengo que hacer 
en el día: Cerrar el 
mes, mandar a la con-
tadora las facturas, las 
boletas de compra y 
la lista de mercancía 
vendida... Controlar las tarjetas de crédi-
to... ¡Todo esto de lo más aburrido! 

¡Ah! Sí, y también tengo que escribir 
mi cartita mensual para ustedes. No sé 
si voy a poder cumplir y ser fiel a la 
promesa que me hice de escribir siempre 
positivamente, ¡con toda esta melancolía 
gris que me rodea!

En eso recuerdo que también debo 
terminar para unos buenos clientes dos 
“certificados” de antigüedades ya ven-
didas. 

Porque yo no solamente vendo hermo-
sas piezas de arte, sino que entrego con 
ellas una 
parte del 
p a s a d o . 
Cada una 
de estas 
piezas en-
cierra se-
cretos de 
una época 
y de una 
cultura.

Nos escriben de 
                   HUNGRÍA

Alocución oficial del Embajador de la República 
de Hungría, D. Mátyás Józsa, en ocasión del festejo 

del Día de San Esteban en la embajada

Eva Rebechi:
Mi primer viaje a Hungría 

- y un encuentro especial –

4 de septiembre: 
Festejo del Día de los Inmigrantes,
en el predio del Hotel homónimo

La bandera húngara: ¡Presente!        
        Foto Zaha

La delegación húngara en pleno, 
izq.-der.: Andrés Lányi,  Alexandra 
de Zaha, Mauro Tallarico, Nati Ro-
glich, Letti y José Lomniczy, Eva 
Szabó, Dora Miskolczy, Magdalena 
Paál, María de Benedek. ¡Todos 
aportaron su cuota de buena onda y 
sonrisas!                      Foto Zaha

Cena de intereses varios
Con una fortuna estimada en 7.000 millo-

nes de dólares, decir no a una invitación para 
cenar era pecado, ¡quién se hubiera resistido! 
Evo Morales, el presidente boliviano, no fue 
la excepción: llegó hasta la mesa que George 
Soros preparó para él en Nueva York. Una de 
las fundaciones más importantes que maneja 
el multimillonario húngaro, la Open Society 
Institute, hace negocios en el mundo. Ahora 

la mira está puesta en los minerales y los 
hidrocarburos bolivianos. 

Desde aquella noche, el presidente boli-
viano cambió 180 grados su discurso. Se 
especula que para los tiempos de la campaña 
electoral George Soros contribuyó con un 
millón de dólares al Movimiento al Socia-
lismo (MAS). 

(Agradecemos a Roberto Sandoval)

Entre 50 naciones representadas, 20 personas 
fueron distinguidas, entre ellas José Lomniczy, que 
recibió un diploma del Ministerio del Interior y la 
Dirección Nacional de Migraciones de la Repúbli-
ca Argentina “por su valioso aporte al crecimiento 
del país.”  ¡Felicitaciones!

Foto Trixi

El csikós, o potrero (Herendi)

Hermosos motivos de la 
porcelana de Herend 

(Herendi)

Sta. Margarita 
de Hungría 

La reliquia 
(foto: Dénes István Legeza) 
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NOTICIAS DE CÓRDOBA
Este año nue-

vamente los hún-
garos de Córdoba 
optaron por re-
unirse para con-
memorar el 20 
de Agosto, día de 
San Esteban, el primer rey de Hungría 
(975-1038).

Se citaron a los socios y simpatizantes del 
Centro Húngaro de Córdoba para asistir 
a la fiesta que se realizó en las instalaciones 
del Centro, el día domingo 26 de agosto. 

El acto co-
m e n z ó  a 
las  11 hs . 
El discurso 
festivo estu-
vo a cargo 
de Mihály 
Filipánics, 
que presen-
tó detalles 
p u n t u a l e s 
s o b r e  l a 
vida y obra 
del gran rey 
f u n d a d o r 
del Estado 
h ú n g a r o 
cristiano.

Como de 
costumbre, 

se realizó luego un almuerzo de camara-
dería. Para alegría de los comensales se les 
distribuyó un recetario de las comidas típi-
cas húngaras servidas durante el almuerzo: 
“Páprikás csirke”, o pollo a la páprika / a la 
húngara, acompañado de “galuska” (tipo de 
ñoqui), todo rociado con buenos vinos.

 La reunión contó con el éxito de un buen 
ánimo por parte de todos los presentes, y las 
charlas se prolongaron hasta bien entrada 
la tarde. 

Los responsables del Centro lamentan 
mucho no haber podido asistir este año a la 
celebración en la Embajada de la República 
de Hungría, en Buenos Aires, para la cual 
les había llegado la invitación del Embaja-
dor. ¡Otra vez será!                          (SKH)

Hola, amigos, nuevamente desde la otra 
orilla… 

Uruguay está de nuevo presente, para 
compartir con ustedes algunos aconteci-
mientos que han ocurrido recientemente.

En primer lugar, hemos disfrutado y 
aprendido en ambas márgenes del Río de la 
Plata de la artista y maestra húngara Klára 
Hornyák.

El 28 de julio, en el Centro Cultural del 
Mercado de los Artesanos, se llevó a cabo 
un seminario-taller sobre trabajos con 
materiales de la naturaleza: paja de trigo, 
chala y junco.  Con la organización de la 
Asociación Uruguaya de 
Artesanos y el Instituto 
Húngaro-Uruguayo de 
Cultura, Klári fascinó con 
sus habilidades artísticas 
a amigos de la colectivi-
dad y artesanos, quienes 
intentamos reproducir las 
maravillas que es posible 
elaborar con estos mate-
riales. Algunos expertos 
con mucho éxito… otros 
no tan expertos con - muy 
buena voluntad…

El lunes siguien-
te, los integrantes 
del grupo de danza 
Tündérkert fueron 
beneficiados con 
una clase privada 
de bordado tradi-
cional. Las manos 
de Klári plasmaron 
hermosos diseños 
en tela, para luego 
ser bordados por 

los bailarines (principalmente las chicas, 
debo decir), con los diversos puntos repre-
sentativos de las distintas regiones, bajo la 
dirección de la experta.

Los pequeños del Gyermekcsoport y los 
jóvenes del Szivárvány también desarrolla-
ron sus habilidades artísticas en otra clase, 

en que Klára les enseñó a extraer tintes de la 
naturaleza para colorear huevos con diseños 
muy creativos.

*
El pasado 28 de agosto tuvo lugar en el 

Uruguayi Magyar Otthon la celebración por 
un nuevo aniversario de la Coronación del 
Rey San Esteban.

Socios y amigos se deleitaron con una de-
liciosa cena que incluyó platos tradicionales 
y, como en cada celebración, disfrutaron de 
la danza folklórica, esta vez con un sabor 
extra. A través de la inocencia y ternura del 
Gyermekcsoport (foto), la frescura y alegría 

del Szivárvány y la pasión por la danza y 
la fuerza del Tündérkert, los espectadores 
acompañaron a János (Leonardo Pérez) por 
las regiones de Hungría y de Erdély, en la 
búsqueda de su amada Ági (Ivette Stadler), 
quien había partido de su pueblo natal, hacia 
un viaje por Mezőség, Moldva, Sárköz y 
Szatmár. Como todos lo esperamos de una 
película romántica o de una novela, los 
autores (Guillermo y Virginia Fork, Susana 
Rettich, Alejandra Brum y Federico Baltár) 
no defraudaron a su público, y esta historia 
culmina con un final feliz, en el cual los 
protagonistas se reencuentran, János pro-
pone matrimonio a Ági, quien le da el “sí” 
y, juntos, regresan a su pueblo donde los 
espera una gran fiesta. 

Para finalizar, el 31 de agosto, en el Es-
pacio Cultural “La Spezia”, se realizó la 3ª 
Exposición de Artes Plásticas – Homenaje 
a José Cziffery, maestro pintor húngaro que 
se radicó en Uruguay y dictó clases entre 
otros a Laci Duarte, artista que representó 
al Uruguay en la Bienal de Venecia el pa-
sado año.

Artistas húngaros y descendientes resi-
dentes en el Uruguay expusieron sus obras, 
entre ellos: Sylvia Palugyai de Lázár, Su-
sana Hegedűs Szalai, Eva Palugyai, Juan 
Falkestein, Paula Stáry, Edith Balogh y Dr. 
Gabriel Kertész.

En el Auditorio de Belgrano, ante nu-
meroso público, Ars Hungarica organizó 
el 10 de septiembre su Festival Kodály 
conmemorando los 125 años del gran 
compositor húngaro, asociándose así a los 
festejos similares en muchos otros países. 
Se eligió un programa en el que se quiso 
presentar una selección de distintos géneros 
de su amplia obra.

Empezó el Coro Ars Hungarica, cuyo 
nombre se debe a que se habían agregado 
refuerzos de gran nivel al tradicional Co-
ral Hungaria, con tres obras a cappella: 
“Túrót eszik a cigány” (El gitano come 
ricota), “Fölszállott a páva” (El pavo real 
remontó vuelo) y “Mátrai képek” (Esce-
nas de la región del Mátra), ejecutados con 
total cohesión grupal, fuerza y energía, 
expresividad y matices raramente logrados. 
Gran mérito no sólo de los coreutas, sino 
de la preparadora vocal, Marcela Sotela-
no, y de la insustituible directora, Sylvia 
Leidemann. Siguió el tenor József Csák de 
Budapest, acompañado al piano por Daniel 
Trufero, con la transcripción de canciones 
tradicionales, la bellísima “A csitári hegyek 
alatt” (Al pie de las montañas de Csitár), del 
4º acto de la ópera Székelyfonó (El cuarto 
de hilar székely), el verbunkos ”Toborzó” 
(Reclutamiento) y “Bordal” (Brindis), de la 
ópera Háry János. La 1ª parte terminó con la 
Sonata op. 4 para violoncello y piano, una 
obra de 1910, con varios matices folklóri-
cos húngaros, ejecutado con conocimiento 
profundo de este estilo juvenil de Kodály 
por Lucas Urdampilleta (piano) y Martín 
Devoto (cello). 

La 2ª parte fue dedicada a la parte or-
questal. Para esta oportunidad Ars Hunga-
rica convocó un conjunto de 50 excelentes 
músicos. La 1ª obra fue la arrolladora “Dan-
zas de Galánta”, ejecutada con una alegría 
y ritmo sobresalientes, donde se lucieron la 
solista de oboe, Amalia del Giúdice y el de 
flauta, Raúl Becerra. El público recibió la 
ejecución con una ovación impresionante, 
bien merecida. El programa terminó con 
una de las obras cumbres de Kodály: el 
“Psalmus Hungaricus”, encomendada en 
1923 para celebrar el 50º aniversario de la 
reunificación de Buda, Pest y Óbuda, que 
daría nacimiento a la capital Budapest. 
Hungría pasaba por uno de los momentos 
más aciagos de su historia, después del 
injusto Tratado de paz firmado en Trianon 
en 1920, por el cual perdió las dos terceras 
partes de su territorio y un tercio de sus 

habitantes, su economía quedó destrozada 
y su población, sumida en la miseria. En 
este contexto Kodály decidió no escribir 
una obra festiva sino una de tono dramático, 
para reflejar el verdadero sentir de la pobla-
ción húngara. El texto se basa en los versos 
del salmo 55 del Rey David, del Antiguo 
Testamento, en libre traducción del 
poeta y pastor protestante del siglo 
XVI, Mihály Vég Kecskeméti. Jenő 
Dombay, miembro de Coral Hunga-
ria, leyó una explicación previa del 
texto, con entonación conmovedora. 
La hermosura de esta obra es sobre-
cogedora; el tenor solista, el gran coro 
y la orquesta se unieron en una inter-
pretación de belleza escalofriante. A 
su término hubo un silencio total en la 

sala, como si la emoción 
causada al público nece-
sitara un recogimiento 
de unos segundos antes 
de estallar en entusias-
mado aplauso. 

Este concierto se pudo 
realizar merced al ge-
neroso aporte del Mi-
nisterio de Educación 
y Cultura de Hungría, 
la intermediación de la 
International Kodály 
Society Foundation y 

el apoyo expreso de la viuda de Kodály, la 
Sra Sarolta Péczeli. Merece una felicitación 
muy especial Sylvia Leidemann, por su tra-
bajo absolutamente monumental para lograr 
este dignísimo homenaje a nuestro genial e 
inmortal maestro, Zoltán Kodály.

Miklós Székásy 

Festival Kodály 
P a r t i c i p a c i ó n

IDUS DEMES.(Q.E.P.D.) 
falleció el 26-08-07

Esteban Bakos y familia participan 
con profundo dolor el fallecimiento 
de la querida Idus néni, y ruegan 
a Dios por el eterno descanso de 
su alma. Fue una persona muy 
especial para nosotros, como para 
tantos otros que la conocieron y que 
gozaron de su cariño.
Acompañamos a sus familiares en 
tan triste momento.

NOTICIAS … 
DE LA OTRA ORILLA

 (De nuestra corresponsal , Zuleika Dergan)

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

Isten éltesse az ünnepeltjeinket!                               ¡Feliz cumpleaños!

OKTÓBER: 1. id. Arany László / id. Mátray György / Álvarezné Zöldi Viktória – 3. 
Göndör Sebastián / Papp Istvánné, Bernáth Bella – 4. Tarafásné Leővey Borbála (S.Fe) 
– 5. Csaba Miklósné / Hajdú Martina / Jeffrey Teréz / Lomniczy Micaela / Molnár Ist-
vánné / Szőnyiné Mészáros Erzsébet (MO) – 6. Becske-Enrietto M. Emilia / ifj. Lovrics 
János / Kesserű Istvánné, Balogh Judit – 8. Bonapartian Dani / Falcione Árpád / Vota 
Wanda (öo) – 9. Kozempel Eszter / 10. Zombory Ági (MO) – 11. Colliané Theész Anna 
Rózsa / Sebestyén József – 12. Szentiványi Miklós - 13. Ángyán Béláne / id. Gröber 
Bernát / Roósz Krisztina – 14. id. Papp Ernő - 15. Gröber Lisa / Kiss László / Kovács 
Olga – 16. Lajtaváry Zsuzsi – 17. Lajtaváry András és Richárd / dr. Venesio Kerekes 
Gabi – 18. Domínguez Alex – 19. Nádházi János – 20. Benedek Lászlóné – 21. Berkes 
László – 22. Megyery Edith és Cristina - 24. Csík László / Kádár Róbert / Zöldi Márton 
– 25. Moauro Héctor / dr. Venesio Kerekes Szilvia – 26. Balogh-Kovács Inés / Hersitzky 
Győző / Kádár Zsuzsi – 28. Kádár Károly / Pósfay Tamás – 29. Molnár László – 30. 
Bakcsy Szabolcsné Betty – 31. Balogh-Kovács János / Bihar Győző (USA) / Greiner 
Ricardo / Józsa Vilmos

Nos llegó este pedido de búsqueda de pa-
radero, desde Serbia:

Estimados señores:
Quisiera pedirles el contacto electrónico 

de Zuleika Dergan, su colaboradora y fami-
liar mía, con la que hace tiempo perdimos 
contacto, puesto que sus antiguas cuentas de 
correo electrónico ya no funcionan.

Les estaré muy agradecida por su ayuda.
Cordialmente, 

Adriana Dergam, Belgrado, Serbia
¡Nos complacemos en informar que la 

búsqueda ha sido exitosamente resuelta 

por medio de la intervención del Periódico 
Húngaro! La que escribió resultó ser prima 
de nuestra corresponsal, que había estado 
viviendo en Praga, y luego de casarse se 
mudó a Estonia por cuestiones laborales, 
con lo cual se perdieron el rastro mutua-
mente. Ahora la conexión directa quedó 
reestablecida. ¡Enhorabuena!

El bautismo de Vajk, devenido 
luego Rey Esteban I. de Hun-
gría (óleo de Gyula Benczúr)

La alegría por la tarea cumplida: József Csák saluda a la directora  Gfoto.org

Lleno casi total - ¡público satisfecho!      Gfoto.org
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de este certamen, del cual nuestros compe-
tidores trajeron las siguientes medallas:

1º MILAGROS 
BARRIOS (florete 
femenino mini) 
2º  CANDELA-
RIA BOGLIANO 
(florete femenino 
premini)
3º MATEO PE-
TINATO (florete 
masculino pre-
mini)
3º AGUSTÍN CA-
ÑIZARES (florete 
masculino pre-
mini)

El 25 de julio se llevó 
a cabo esta prueba, en la 
cual el Club HUNGÁRIA 
presentó la mayor cantidad 

de tiradores. El CeNARD fue el escenario 

Muestra de Arte 
“Instantes del Infinito 2007”
¿Qué existe en “Mañana Actual” 
desde la óptica del Nuevo Milenio?

Un viaje en este tiempo
Con el apoyo de la Presidencia de la Na-

ción y la Comisión Nacional de la Manzana 
de las Luces se realizó (7-19 de agosto) 
la exitosa exposición de la Arqta. Julia 
Zizi Szentpétery (Buenos Aires y Costa 
Atlántica) (foto). 

Nos cabe felicitar calurosamente a nuestra 
amiga Zizi, cuyo título de Arquitecta (UBA) 
y sus estudios de escenografía, sumados a 
su talento innato para el dibujo, la condu-
jeron desde la tierna infancia a la fecha a 
perfeccionarse como autodidacta en artes 
plásticas. Recibió orientación de muchos 
maestros, entre los que figura el destacado 
Quinquela Martín. Lidera el “Taller HAZ” 
de arte recreativo, y ya ha sido distinguida 
por el  Premio Internacional-Nacional “Ma-
nos de oro” 2004.

“Tiene el estilo de la exponente entre 
Quinquela Martín y Dalí, los efectos 
de luminosidad de Louis Khan que la 
impregnaron de adolescente, así como 
Toulouse-Lautrec, la comicidad de Les 
Luthiers y el escritor Murphy” – escribe 
el periodista Dr. Francisco Bénard. “El 
lápiz, el conocimiento y la creatividad 
están siempre presentes en su obra. Es 
contemporánea, futurista. Está al alcance 
de todo el mundo con una obra que se ca-
racteriza por el amor y la alegría. En suma, 
es una esperanza de la pintura argentina 
en el siglo XXI.”

Ya ha vendido cuadros en Italia, Hun-
gría, España, y trabajó como arquitecta en 
Torino, junto al Ingeniero Chiaraviglio y 
en Barcelona, con Enrique Miralles. Muy 
pronto irá a Europa, invitada a exponer en 
el Viejo Continente. ¡Enhorabuena, Zizi! 
¡Manténnos informados!

Aquí se dio que salí de noche, con una 
francesa, un suizo y un chico de Israel 
– mochileros todos que conocí en el 
hostal. Fuimos a cenar y luego a bailar 
- ¡me divertí mucho!

Con la francesa, Céline, fuimos a 
Samaipata, y me enamoré de ese pue-
blo pequeño, tranquilo, gente amable, 
bellos paisajes, clima ideal… Recorrí 
el fuerte (muy turístico) y alrededores. 

Conocimos mucha gente - seres especia-
les. Sé que a Samaipata voy a volver en el 
futuro…

Luego me despedí de Céline y Oliver 
(suizo, quien también fue a Samaipata más 
tarde), y cada uno siguió su ruta; yo me 
vine para Valle Grande, que está a 120 km 
de Samaipata. Hasta ahora sólo conocí el 
museo del Che Guevara - ¡ya veremos si 
la pequeña ciudad me gusta o no! Estoy 
“descubriendo” este país tan especial - 
¡queda mucho por conocer todavía! Algunas 
“rarezas”: A las 18.30 hs., ya es de noche, y 
amanece a las 6.30 hs. Los taxis son verdes 
y blancos (no tienen medidor de tiempo). 
Los colectivos tienen una sola puerta en el 
medio. Todos los bolivianos usan el “ya”, 
para finalizar cada frase, o el “pues”. No 
son escaleras, sino “gradas”; no es micro, 
sino “flota”… Se escucha mucha cumbia 
villera argentina (Grupo Marilyn, la Banda 
de Lechuga, y otros, ¡ja, ja!), bastante Gilda, 
algo de salsa, mucho brasilero… ¡Hay para 
todos los gustos! 
Seguiré camino a La Higuera, luego Co-
chabamba…

¡Hasta entonces! Con cariño,
Cili (Kerekes)

Domingo 21 de octubre
Madres: sois vosotras las 
que tenéis en vuestras ma-
nos la salvación del mundo

(León Tolstoi, 1828-1910)

¡FELICIDADES PARA TODAS 
LAS MAMÁS!

A continuación publicamos 
extractos de las varias cartas que 
fueron llegando de Cili Kerekes, 
luego de iniciar, sola, su intrépido 
viaje hacia el Norte:
Hola: 

Esta carta va a todos ustedes, a 
quienes llevo y llevaré en mi cora-
zón en todo momento, porque:
- apoyaron mi locura desde el principio, 
cuando era sólo un proyecto lejano
- se bancaron mi ausencia esta primera 
mitad del año
- se preocuparon y se preocupan por mí
- me dan fuerzas y ánimos
- se alegran porque mi sueño ha comen-
zado…

Es inexplicable expresar qué sentía los 
días previos a mi partida de Buenos Aires; 
una mezcla de miedo con ansiedad, pero 
con mucha felicidad - una sensación rara. 
¡Locura total!

Esta frase acompañó la entrega de mi 
diploma el año pasado en el Eccleston: 
“Sueña eso que quieres soñar. Ve allí donde 
quieres ir. Busca ser eso que quieres ser, 
porque la vida te da la posibilidad de hacer 
las cosas que quieres hacer, si realmente te 
lo propones.”  - Y es así, ¿no?

Yo estoy 10 puntos… En el NOA seguí 
viaje a La Quiaca en micro (no haré más 
dedo…); a Yavi, un pueblo que queda a 15 
km de La Quiaca, no más de 400 habitan-
tes, y una escuela - todo muy tranquilo. 
Una paz inmensa. Me relajé mucho aquí, y 
fui a dar un paseo, una cascada, pequeña; 
pensando que en invierno el sol no quema 
como en verano, no me puse protec-
tor… ¡mi cara se convirtió en un tomate!

Luego crucé la frontera La Quiaca-Vi-
llazón; tomé el bus para ir a Tarija. Llama 
la atención en esta población la cantidad 
de 4x4 y camionetas. Será porque muchos 
tarijeños poseen campos y bodegas en los 
alrededores de la ciudad. Probé el “saice” y 
el picante de pollo (¡todas las comidas muy, 
pero muy picantes!)

Después de 18 horas de micro llegué a 
Santa Cruz de la Sierra. Es una ciudad sin 
muchas atracciones; no sé exactamente qué 
me atrapó aquí, pero me quedé unos cuantos 
días - quizás fue el clima caluroso…
En el hostal donde me alojé había dos tuca-
nes en el jardín, hermosos, muy amigables... 
La ciudad es grande, pulula de turistas, está 
repleto de europeos - jóvenes y viejos - y 
yanquis. Las mujeres parecen unas divas, 
tanto que se acicalan. Los bolivianos me 
parecieron muy racistas: se diferencian los 
“cambas” de los campesinos o cholas/os. 
Los primeros detestan a los segundos... 

Hola, Amigos:
Disculpen, hace como dos meses que no 

les escribo dando informaciones. No había 
muchas. Pero ahora, sí:

Laci después del transplante fue fortale-
ciéndose día a día, pasito a paso, al principio 
casi sin fuerzas. Por suerte, el tiempo este 
verano estuvo muy caluroso, luminoso, 
como para dar energía al más necesitado. 
Vinieron muchos familiares y amigos via-
jeros, lo cual también ayudó muchísimo 
para mantener el ánimo alto. Los e-mails, 
los llamados telefónicos - todo eso junto 
hizo que Laci terminara el verano cortando 
el pasto, haciendo una pequeña huertita en 
el jardín, ¡y ahora tenemos tomates, apio y 
morrones de producción propia! ¡Si vienen 
por acá, los convido!

Fue llegando el momento de hacer los 
análisis para poder determinar si el trans-
plante había sido exitoso. Ya tenemos los 
resultados:

Si bien siguen existiendo en la sangre 
algunas células enfermas, el organismo 
de Laci, gracias al transplante, puede 
combatirlas, y lo está haciendo generando 
glóbulos sanos. Nos han dicho que es éste 
el proceso correcto y eficiente para vencer 
la enfermedad.

¿No es maravilloso? ¡Casi no lo puedo 
creer! Es una alegría inmensa saber que lo 
peor de la enfermedad ha pasado. Ahora 
falta restablecerse, fortalecerse, plantearse 
un cambio de estilo de vida - ¡pero seguir 
adelante!

¿Qué más puedo decir? Dar mil gracias 
a Dios por habernos querido, acompañado 
y protegido. Darle gracias porque nos dio 
amigos y familiares que nos han acom-
pañado con tanto cariño en estos casi dos 
años... Ahora lo que le pido a Dios es que 
los bendiga a todos ustedes y retribuya el 
imprescindible cariño y la dedicación que 
nos han dado. Me quedo con la sensación de 
tener una deuda de por vida... ¡Muchísimas 
gracias!                  Irene – Csiki de Honfi, 

Felsőgöd, Hungría
*

Querida Zsuzsó:
Simplemente quería enviarle saludos y 

decirle que ¡me encantó el último Nº del 
diario, hermosa publicación! Las felicito 
nuevamente por el trabajo y la dedicación 
que le ponen. Bravo.

Aprovecho para comunicarle que hemos 
reiniciado el trabajo de mi taller para niños 
a partir de 4 años, con actividad grupal, en 
una nueva casa: „Salón Serbol” (Rivadavia 
y Callao), los días sábados de 13 a 15 hs. 
Les ofrecemos Formación Musical Integral, 
encuentros didácticos, salidas, ingresos a 
conservatorios, conciertos, música de cá-
mara, actividades recreativas, etc. 

Un abrazo,      Natalia Cháneton Takács

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

CARTAS  DE  LECTORES:  Por razones de espacio y de estilo, la Directora 
podrá seleccionar el material recibido y editarlo. La fecha de publicación está supeditada al espacio disponible.

He aquí las últimas noticias de esgrima:
2º PRUEBA INFANTIL de la 

Federación de Esgrima 
de la Ciudad de Buenos AiresEL RINCÓN DE MAUSI

Pollo al limón al estilo de la China

Ingredientes
pollo    1
claras    4
fécula de maíz   3 C
aceite p/freír   ½ taza

Salsa
jugo de limón (colado)  1
miel    5 C
salsa de soja   2 C
ajo chico (picado)  1 diente
fécula de maíz   2 C
jerez seco   4 C

Acompañamiento
arroz (cocido en agua con sal) 2 tazas

Preparación
Cortar el pollo en tiras. Mezclar las claras con 
la fécula de maíz y hundir las tiras de pollo 
en la mezcla.
Calentar el aceite en un Wok y cocinar las tiras 
de pollo de a poco, cuidando que no se peguen. 
¡Cuidado, el aceite salpica bastante!

Para la salsa
Colocar todos los ingredientes en una cacerola, 
menos la fécula, que se agregará de a poco, a 
último momento, disuelta en un poco de fondo. 
Llevar a hervor. Revolver hasta que comience 
a espesar. Pasar por el chino.
Colocar las tiras de pollo en la salsa. Calentar. 
Servir con arroz blanco. 

Embajada de la República de Hungría
Excmo. Señor Embajador
D. Mátyás Józsa
Presente

De mi más distinguida consideración:
Tomo el atrevimiento de dirigirme a usted a 

fin de poner de manifiesto mi mayor y más sin-
cero agradecimiento por permitirme participar 
en la celebración en homenaje a San Esteban 
de Hungría y por su tan generosa cordialidad, 
calidez y cortesía, con la cual no sólo me he 
sentido honrado, sino beneficiado en la muy 
humilde tarea artística que tuve el agrado de 

Carta al Embajador de la República de Hungría:
realizar junto a la señora Sylvia Leidemann 
y sus alumnas.

Señor Embajador, como artista que aspiro 
ser, no puedo dejar de expresarle lo muy 
significativo que ha sido conocer la belleza 
de vuestras danzas, y experimentar la más 
profunda emoción y penitente respeto ante los 
sonidos de vuestro Himno Nacional.

Sin otro particular y en la esperanza de 
tener nuevamente la dicha de ejecutar para 
usted, me despido con mis más respetuosos 
saludos, reiterándole mi gratitud y quedando 
a su completa disposición.

Lic. Alberto Sebastián Trimeliti

Cili Kerekes, 
la valiente 
viajera...

Ya recibido el diploma, entre las 
dos profesoras preferidas

Milagros Barrios, 
1º premio en 

florete femenino mini
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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 DIGITAL

www.digital860.com.ar

¡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 NOVIEMBRE:

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

ESEMÉNYNAPTÁR  2007. OKTÓBER

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. 
Sábados 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 

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

CLUB HUNGÁRIA
Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos

4799-8437   4711-0144

PRESIDENTE: MARTÍN ZÖLDI - mzoldi@dls-argentina.com.ar
Reuniones de la Comisión Directiva: Los primeros y terceros 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
- Minden 2. szerdán 11 órakor Istentisztelet az Öregotthonban
-   A hónap utolsó szombatján 17 órakor Istentisztelet a Hungária Klubban
 Az igehirdetések megtalálhatók a www.amerke.blogspot.com oldalon. 

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

Magyar katolikus plébánia "Mindszentynum" állandó naptára
- A hónap 1. vasárnapján 16 órakor Szentmise, utána batyus tea és magyar  
filmvetítés nagy vászonra (l. havi eseménynaptárt)
- A hónap 2. keddjén 19 órakor Választmányi ülés és társasvacsora 
mindenki számára

El Círculo Juvenil Zrínyi 
espera los 
sábados a 
todos los 
niños des-
cendientes 

de húngaros.
 Informes:

Anni Beis   4624-4461

El 
Club Hungária 

agradece 
públicamente a 

Artin Kalpakian
por el hermoso 
alfombrado de 
la entrada y las 

escaleras.

Viamonte 777 - Buenos Aires
PLAZA DEL PILAR

Pueyrredón 2501 locales 13 y 14 
Buenos Aires

PATIO BULLRICH
Posadas 1245 locales 2035-2036 

Buenos Aires

UNICENTER
Panamericana y Paraná 

local 3124 - Martínez

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
- A hónap minden 3. vasárnapján, de. 11 órakor magyar Istentisztelet

Október 6, szombat, 16.30 óra: gr. Batthyány Lajos születésének 200. 
évfordulójára készített kiállítás megnyitása. Mindszentynum, október 
6-tól 20-ig. Érdeklődés: 4864-7570
Október 6, szombat, 19 órától éjjel 2-ig:  Múzeumok éjszakája. Ma-
gyar stand. Av. Antártida Argentina 1355, Capital
Október 7, vasárnap, 17 óra: „A Hídember”, angol felírással. Gróf 
Széchenyi István élete. Történelmi film 1820-1860. Mindszentynum
Október 13-15: Regösök Oktoberfest, Villa General Belgrano
Október 20, szombat, 10 - 12.45: „Nyitott Ajtók napja” a ZIK-ben: a 
Szülők számára osztálylátogatás tanítás alatt. Szent László iskola
Október 20, szombat, 16 óra: Magyar József előadása „Erdélyi uta-
zásom képekben”. Utána tea. Szent László iskola 
Október 21, vasárnap, 17 óra: 1956-os tiszteletadás a Hungáriá-
ban: „Légy résen, mindhalálig”. Szervezik a ZIK és a cserkészek. 
Október 28: Argentínai általános szavazás
Október 31, szerda, 19.30 óra: Ars Hungarica barokk hangversenye: 
Alessandro Stradella, Jean-Marie Leclair, W. A. Mozart és J. S. Bach 
művei. Jocelyne Rainer Gibert (Franciaország, hegedű), Ingomar Rainer 
(Ausztria, csembaló), Máté Balázs (Magyarország, cselló), Leidemann 
Sylvia (Argentína, csembaló). Beléptidíj 20 $. Hotel Claridge, Salón 
Tudor, Tucumán 535, Capital

NOVEMBER
November 2, péntek, 17 óra: Halottak napi mise. Mindszentynum
November 3, szombat, 20.30 óra: REGÖS CENA-SHOW. Hungária
November 4, vasárnap, 12 óra: Szent István Kör, MHBK és Vitézi 
Rend közös találkozója. Ünnepi ebéd. Szent László iskola
November 4, vasárnap, 12.30 óra: Valentín Alsinai Magyar Dalkör 
évfordulója. Ünnepi ebéd
November 5, hétfő, 20 óra: Az „Esterházy kastélyban”: F. J. Haydn 
művei: Orquesta barroca de Suquía, concertino Manfred Kraemer, Coral 
Hungaria kamara-kórusa. J. Rainer Gibert (Franciaország, hegedű), 
I. Rainer (Ausztria, csembaló), Máté Balázs (Magyarország, cselló), 
karnagy Leidemann Sylvia. 20 $. AMIJAI, Arribeños 2355, Capital

Sábado, 6 de octubre, 16.30 hs.: Apertura de la exposición sobre Lajos 
Batthyány, destacada figura política húngara del s. XIX. Mindszenty-
num. Hasta el 20 de octubre. Informes: 4864-7570
Sábado, 6 de octubre, 19 a 2 hs.: Noche de los Museos. Hungrìa 
participa con un stand. Av. Antártida Argentina 1355, Capital
Domingo, 7 de octubre, 17 hs.: Película húngara con subtítulos en 
inglés sobre la vida de Széchenyi (1820-1860), constructor del famoso 
Puente de las Cadenas en Budapest. Mindszentynum
Octubre 13-15: Conjunto Regös – Oktoberfest (Fiesta de la cerveza), 
Villa Gral. Belgrano
Sábado, 20 de octubre, 10 - 12.45 hs.: Día de “Puertas Abiertas” en el 
ZIK: los padres podrán visitar las aulas en plena clase. Col. S. Ladislao 
Sábado, 20 de octubre, 16 hs.: Conferencia de José Magyar so-
bre su viaje a Transilvania, en húngaro. Té. Colegio San Ladislao
Domingo, 21 de octubre, 17 hs.: Conmemoración de la Revolución 
de 1956. Lema: “¡Siempre listos, hasta la muerte!” Organiza el ZIK y 
los scouts. Hungária
Domingo, 28 de octubre: Elecciones generales argentinas
Miércoles, 31 de octubre, 19.30 hs.: Concierto barroco de Ars 
Hungarica: Obras de Alessandro Stradella, Jean-Marie Leclair, W. A. 
Mozart, J. S. Bach. Jocelyne Rainer Gibert (violín, Francia), Ingomar 
Rainer (clave, Austria), Balázs Máté (cello barroco, Hungría), Sylvia 
Leidemann (clave, Argentina). Entrada $20. Hotel Claridge, Salón 
Tudor, Tucumán 535, Capital

NOVIEMBRE
Viernes, 2 de noviembre, 17 hs.: Misa por los Difuntos. Mindszentynum
Sábado, 3 de noviembre, 20.30 hs.: CENA-SHOW. REGÖS. Hungária
Domingo, 4 de noviembre, 12 hs.: Encuentro anual del Círculo San 
Esteban, la Agrupación de Ex Combatientes y la Orden de Vitéz. Al-
muerzo. Colegio San Ladislao
Domingo, 4 de noviembre, 12.30 hs.: Almuerzo aniversario del Coro 
Húngaro de Valentín Alsina
Lunes, 5 de noviembre, 20 hs.: "Castillo Esterházy". Obras de F. J. 
Haydn. Orquesta barroca de Suquía, concertino Manfred Kraemer, Coro 
de Cámara de Coral Hungaria. Jocelyne Rainer Gibert (violín, Francia), 
Ingomar Rainer (clave, Austria), Balázs Máté (cello, Hungría). Dirige 
Sylvia Leidemann. Entrada $20. AMIJAI, Arribeños 2355, Capital 
4784-1243

ATENCIÓN! La dueña del objeto perdido en el toilette de Damas, en oca-
sión del Baile de Gala en el Hungária, llamar a Kati Zombory 15-5942-8888

G-FOTO 
fotógrafo

reuniones, fiestas, ca-
samientos, curso de 
fotografía. Gregorio  

15-5726-1192   
www.gfoto.org

www.arshungarica.com.ar
Cuba 2445 - C1428DHR Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54-11) 4785-6388 / 4782-9165 - Fax: (54-11) 4788-3226
sylvialeidemann@fibertel.com.ar          szekasym@gmail.com
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