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Szalay Lajos festő, grafikus az Ómagyar 
Mária siralomhoz készült rajzsorozatából 
(Őrmező, 1909. február 26 - Miskolc, 1995. május 1.
Köztünk is élt: 1949-1960 között a tucumáni 
Egyetemen és a Buenos Aires-i Képzőművészeti 
Főiskolán tanított. New York-i periódusa /1960-88/ 
után vetett véget az emigrációs éveinek és visszatért 
Magyarországra)
„Ha két grafikus neve marad fenn az utó-

korra a huszadik századból, a másik én le-
szek, ha csak egy, az Szalay Lajos lesz.”                  

(Pablo Picasso)

Feltámadás
Töviskoronát tettek a fejére,
A ruhájára sorsot vetének,
Megcsúfolták, megvesszőzték szegényt,
Véres esője folyt szemének;
Kezét Pilátus akkor is mosta,
Árulója akadt épp elég,
Felfeszítették, sziklasírba tették,
És ujjongott a hitvány csőcselék...

De Eszme volt és Igazság és Isten,
Hiába erő, durva hatalom,
Valami a sírt dörögve zúzta szét
Azon a rózsás húsvéthajnalon;
Júdeában, Párizsban temessék el
Az Igazságot, mély síri gödörbe,
Feltámad egyszer, egy hajnalon,
Kiszáll a sírból, fényesen tündökölve...

Ne sírj testvér! 
Nincs veszve Magyarország!
Ruhájára ámbár sorsot vetének,
Mecsúfolták, megvesszőzték szegényt,
Csurog a vére átdöfött szívének;
Felfeszítették, sziklasírba tették,
Bent és kint ezer ellenség üvölt,
De hirdetem, pirkad a húsvéthajnal,
És megmozdul a föld...
                                        Kiss Menyhért

A múlt számban megjelent soraimra föl 
néhányan megleptek azzal, hogy „most 
már valóban nagykorúvá vált az AMH”. 
Ez késztet az újabb írásra.

Ha újságnál létezik az ilyen, akkor talán 
így mondanám: szerény kezdete óta az 
AMH „kinőtte magát”. Ezt szabad nyu-
godt szívvel állítani: elég kézbe venni az 
első, akadozó, bébicipői miatt botladozó 
számainkat - és a későbbi, folyamatos 
fejlődés érzékelhetővé válik. 

Örömmel mondom ezt, de némi büsz-
keséggel is, mert az Olvasó talán nem 
is vette észre azt a számtalan, olykor 
nemvárt nehézséget, amivel lépten-
nyomon, jóformán naponta meg kellett 
küzdeni. 

Hogy mégis sikerült, azt elsősorban 
a sok felénk áramló segítőkészség, tá-
mogatás, buzdítás, jóindulat és nem 
utolsó sorban szeretet tette, amit 
mind ez a szerkesztő, mind oly kompe-
tens irodavezetője, valamint az állandó 
munkatársak észlelhettek az elmúlt 
évek során. Az olvasótábor megszerette 
az AMH-t, benne a HUFI-t és a Spanyol 
részt, és lassan „Nagy Családdá” vált, a 
hirdetők nem pártoltak el, a támogatók 
pedig külön, megható módon hónunk 
alá nyúltak, hogy működési költségeink 
jelentősebb tételeit is viselni tudjuk. 
Ezáltal hathatósan segítettek hozzá, 
hogy az AMH hajócskája a legnagyobb 
hullámokat is bátran vehesse - és hogy 

Ha manapság bárki-
vel találkozom az ut-
cán, hangversenyen, 
a zöldséges bolt előtt 
vagy az Akadémia 
folyosóján, két-három 

perc múlva már azt kérdezzük egymástól: 
mi lesz velünk, mi lesz Magyarország-
gal? Fölszívódunk, eltűnünk, mint az 
etruszkok? Netán forradalmat robban-
tunk ki ismét, mint 1956-ban? Őrültség! 
Vakság! Kialudt, szürke parázs fölött 
melengetjük a kezünket.

Forradalmat - a történelem furcsa 
ellentmondásaként - akkor tudnánk 
csak kirobbantani, ha még most is itt 
volnának nálunk az oroszok, ugyanis 
fegyvert egyedül csak tőlük tudnánk sze-
rezni, mivelhogy a magyar katonaságot 
is durván lemorzsolták, mint télen mi a 
kukoricacsöveket hajdan. Ki tudná így 
támogatni a felkelőket? Fegyverük csupán 
a rendőröknek lenne, az őrző-védő oszta-
goknak és az egyre jobban elszaporodó 
bűnszövetkezeteknek.

Forradalom helyett egyedül csak a 
tömeges, néma lázadás maradt nekünk, 
amelyre mindenki maga is fölfegyve-
rezheti magát.

Ez lenne a lélek fölkelése!
Tudom, hogy regényesnek, sőt egy-

ügyűnek is hangozhatnak ezek a mon-
datok, de - szívre tett kézzel - egy olyan 
világban, amelyben földrészeket kifosztó 
zsebtolvajok irányítják a történelmet, ott 
csak a magukban bízó emberek tudnak 
megállni a lábukon. A demokráciák, 
sajnos, kipukkanva a földön fekszenek, 
mielőtt fölröpültek volna a magasba. 
Idézzük csak föl a mi első választásunkat, 
példabeszéd gyanánt. Állok a választó-
fülke függönye mögött. Tőlem jobbra az 
öt évtizeddel ezelőtti vérbíró szavaz, bal 
oldalamon pedig annak az 57-ben kivég-
zett embernek a fia, akit épp ez az ember 
akasztatott föl.

Milyen demokrácia épülhet föl ilyen 
politikai és erkölcsi alapokon? Vagy 
olyanon, amelyben a kegyetlen vallatók 
közül senkinek se kellett eddig vallania?

Ilyen igazságtalan légkörű országban 
semmi sem igaz. Az emberek itt nem az 
elidegenedés ellen harcolnak, hanem a tel-
jes önfeladás ellen. A történelemnek már 
nincs ereje ahhoz, hogy megtörténjék, 
mert minden új történeten ott csüngedez a 
múlt, és mégse tud igazán múlttá válni.

Ki tudná közülünk megmondani, hogy 
milyen ország ma Magyarország? Szocia-
lista maradék? Vagy hidegfejű kapitalista 
államocska? Térképtöredék? Egy szeren-
csejátékon elkótyavetyélhető térség?

Nagy nemzeti költészetük rossz hazájú 
népeknek van - mondja keserűen Illyés. 
Eddig igaza volt, mostanra azonban tán 
ez is elavult volna? Néhány harapófogós 
korszakot én is átéltem már a múltban, 
az ötvenes évek elejétől kezdve 56-ig, 56 
után a hatvanas évekig, a hatvanas évektől 
a nyolcvanasokig. A magyar szellemi élet 
mindig magához tért, és átugrott a lángoló 
karikákon. Addig, amíg ellenálló tudott 
lenni, férfias maradt. Mihelyt elveszítette 
ellenfeleit, elveszítette önmagát is.

A legmélyebb árok az volt, amelybe 
az írók közül sokan belezuhantak, és 
elhitték, hogy ezután már nem kell 

Csoóri Sándor: 

Gyertyacsonkok (*)
politizálnunk, mert a demokratikusan 
megválasztott parlament leveszi róluk a 
terheket.

Húsz éve látjuk, hogyan vette le. Én el 
tudtam fogadni, hogy akit nem érdekelt 
a magyar irodalom legerősebb hagyomá-
nya, az fordítson hátat az ún. sorskérdé-
seknek, de megjegyeztem, hogy ahol az 
élet 99%-a érintkezik a politikával, ott az 
ilyesféle fényűzés nem illik.

Néhány tehetséges szabadelvű író új 
nyelvet teremtve igyekezett elszakadni 
a kudarcokkal és őrültségekkel terhelt 
magyar közélet gondjaitól, jelezve, hogy 
nemcsak nyelvében élhet tovább egy nem-
zet, hanem a nyelvébe bele is pusztulhat. 
Tagadhatatlan, hogy ebből a fölismerésből 
komoly újdonságok is születtek Tandori 
Dezsőtől Esterházy Péterig s másokig. 
Sokat élénkítettek a nyelven, de csupán 
féloldalasan, hiszen egy szétesett ország 
megújulásához szükséges erkölcs és erő 
hiányzott belőlük. Például Nádas Péter 
olyan elragadtatással írt Gyurcsány Fe-
renc őszödi elhíresült beszédéről, mintha 
egy szophoklészi dráma testvérmonológja 
lett volna: hazudtunk reggel, este és éjjel, 
és így tovább. 

Ha igazán és ha szenvedve mondta vol-
na a miniszterelnök az igazat, hihetetlen 
erőket szabadíthatott volna föl ebben a 
hazugságoktól elgazosodott országban, 
de egy héttel később már nem küzdött 
érte. Színjáték volt az egész. Nem be-
cketti abszurd, hanem Gyurcsány-féle 
abszurd, amelyből azóta is jut minden 
napra jó néhány mozzanat. Sok jut pél-
dául a nyelvnek is. A titkolózó ember 
többnyire csonkított nyelven beszél, 
mert az érdeke ezt kívánja. Elaltatja 
magában az igéket, a jelzőket, nehogy a 
képzettársítások veszélyt hozzanak rá. 
Azt hiszem, Magyarország még sose 
volt olyan titkolózó ország, mint amilyen 
ma. Saját történeteim közül mondok egy 
példát. Depressziós panaszaimmal elég 
sok időt töltöttem kórházban, az Orszá-
gos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 
neurológiai osztályán. Elég sok orvost és 
beteget ismertem meg. Egyszer csak híre 
kelt, hogy megszüntetik ezt a gyógyító 
intézményt. A stroke-kal, azaz az agyér-
görccsel foglalkozó részlege a világ hat 
legjobbja közé tartozott.

Hogy miért kell megszüntetni ezt a kór-
házat, senki sem tudta. Hetekig faggattam 
az „illetékesnek” mondható embereket: 
az igazgatót, az orvosokat, a képviselőket, 
néhány civilszervezet vezetőjét, de 
mindenki csak a vállát vonogatta. Így 
néztem végig a kórház haláltusáját, a 
szétszóródó betegekét, és szinte az utol-
sók között voltam, aki még egy keskeny 
nővérszobában megkaptam az utolsó 
infúziókat. Kifelé jövet egy őrző-védő 
kft. emberei gyanakodva vizsgáltak meg, 
hogy nem viszem-e magammal az egész 
kórházat. Ekkor éltem át testileg is, hogy 
a demokratikusnak csúfolt Magyarország 
a titkok országa, a hazugság országa. Egy 
kiárusított ország. 

A nyelvét ugyan nem lehetett eladni, 
de az elhallgattatott nyelv kizárásával 
óriási bűnöket lehet elkövetni. Ha a 
nyelv nem szólalhat meg egyértelműen, 
minden bizonytalan lesz körülöttünk. 

Belépünk az ❺. évünkbe
„Álmod úgy valósul meg, ha apránként építsz,
a sok kicsi sokra megy, műved így gyarapszik.

Életed éld szabadon, szánj időt a szépre,
ne sokat tégy, de azt jól, s tiéd lesz a bére.

Kőre követ nap mint nap, titkod lassan érik,
így növekszel nap mint nap, míg elérsz az égig!” 

(Részlet a Fratello Sole, Sorella Luna c. Szent Ferenc filmből. bb.)

egyáltalán legyen jövője. Ez támogatóink 
megértése nélkül nem lenne lehető.

Bizakodva vágunk neki újabb évünk-
nek. Azt reméljük, hogy nem fogyunk, 
de talán még kissé szaporodhatunk is az 
előttünk álló időkben. Reméljük, hogy 
Olvasóink együttműködésével szert tehe-
tünk újabb előfizetőkre. Ígérjük a minket 
kísérőknek, tiszta szívvel és őszintén, 
hogy továbbra is megtesszük a tőlünk 
telhetőt abban az igyekezetünkben, hogy 
meg legyenek elégedve munkánkkal.

Haynalné Kesserű Zsuzsánna
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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.

Ki tudja, hány kórházat ütöttek dobra? 
Hány százezer hold földet és gyógyfor-
rást? Azt beszélik, hogy az országunkon 
át fújó szelet is eladták már a hatalom 
emberei, mert saját hazánkban egy má-
sik ország jóváhagyásával építhetünk 
csak szélerőműveket. Hogyan hangzik a 
bölcsek keserű mondata? Ami kifejezhe-
tetlen, az nincs is!

Mi a Hitel februári számát azért szen-
teltük anyanyelvünknek, hogy a későbbi 
számainkban folyamatosabb legyen a 
szerepe minden téren. A magyar irodalom 
múltjára hátranézve azt állapíthatjuk meg, 
hogy egy költő vagy egy író elsősorban 
nem a népének kötelezte el magát, hanem 
nyelvének. A leglenyűgözőbb példája en-
nek Ady Endre, aki olyan nyelvet terem-
tett szavainkból, amilyen előtte se volt, és 
talán ezután se lesz soha.

Ady a nyelvét, joggal, új honfoglalásnak 
tekintette. 
„Verecke híres útján jöttem én, / Fülembe 
még ősmagyar dal rivall…” - írja le egyik 
ars poeticának tekinthető versében. De 
az utca túloldaláról átkiált neki Ezra 
Pound amerikai költő, s az egyetemes-
ség érvényével üzeni: ha egy nemzet 
irodalma hanyatlik, a nemzet elsorvad és 
tönkremegy, mert a törvényhozó nem tud 
törvényt hozni a köz javára, a parancsnok 
nem tud parancsolni, s a nép (ha az or-
szág demokratikus) nem tudja utasítani 
képviselőit, csakis a nyelv révén.

Mostanában ezt és csak ezt érezzük, s 
tapasztaljuk Magyarországon. Százton-
nás és ötdekás csomagolásban egyaránt, 
így találkozunk mi a hazugsággal és 
a jövőtlenséggel. A napokban hallot-
tam egy kis történetet, amely százórás 
parlamenti szónoklatoknál is többet ér. 
Egyik vidéki városunk általános iskolá-
jában a tanító azt kéri házi feladatul a 
gyerekektől, hogy rajzolják le valamelyik 
nyári emléküket. Másnapra mindenki raj-
zolt valamit, csupán két testvér érkezett 
üres kézzel.

A tanító nem érti, mi történhetett, hiszen 
mindkettő becsületes és szorgalmas fi ú.
- Elfelejtettétek, mit kellett volna ten-

netek?
A fölszólított gyermek nem válaszol, 

csak nézi a padlót.
A tanító a másikat kérdezi, aki elfehé-

redve, rövid hallgatás után megszólal:
- Édesanyánk délután kiment a temetőbe, 

hátha találna még halottak napi gyertya-
csonkokat a sírokon… de nem talált. A 
sötétben mi nem tudtunk rajzolni.

Talán a következő Országgyűlést ezzel 
a történettel kellene kezdeni!
(*) A húszéves Hitel szerkesztősége anya-
nyelvünknek szentelte a folyóirat februári 
számát. A folyóirat főszerkesztője, Csoó-
ri Sándor tartott bevezető előadást: a 
nyelvről, a nemzetről, Magyarország álla-
potáról. Gondolatai megjelentek a buda-
pesti Magyar Hírlap 2009.02.21 számában. 
(Kiemelések tőlünk. Szerk.)

Egyetértek azokkal az oknyomozó 
történészekkel, akik az Európai Unió 
születésnapját messze, több évszázaddal 
visszavezetik a középkor végére.

1453-ban Konstantinápoly, a bizánci 
birodalom fővárosa a török kezébe esett. 
Röviddel utána Kolumbusz felfedezte 
Amerikát, megnyitva az ún. Nyugati újkort 
történelmünkben. Konstantinápoly eleste 
után a Keleti-Földközi-tengerre vezető út 
elzárult a nyugat-európai hatalmak számá-
ra. A súlypont átterjedt észak-nyugatra.

Ezáltal az európai országok az At-
lanti-óceánt használták kereskedelmi 
útvonalnak, amit Kolumbusz kiterjesztett 
Amerikáig, megteremtve azt a gazdasági 
és katonai hatalmat, amely a nyugati civi-
lizációt jellemezte. Ez a felsőbbrendűség 
külön tényezőkre támaszkodott. Az első 
a tudomány és annak alkalmazása a tech-
nológiában, amely az ipari forradalmat 
eredményezte. A második a nép által 
megkövetelt demokrácia kiterjedése, hogy 
az legyen a kormányzat alapja. Továbbá a 
kapitalizmus és a termelőképesség meg-
jelenése fellendítették a gazdaságot és a 
jólétet. És végül a katonai hatalom, amely 
a tudomány, a technológia és a gazdagság 
eredménye volt.

Ez a civilizáció és a múltja magáévá tette 
a törvényt és az egyéni jogok elsőbbségét. 
De a történelem még széles és kanyargós 
ívet írt le az athéni városállamtól ezen 
nyugat-európai államcsoportosulásig. Az 
újkor fegyveres ellentétek tüzében forrott 
ki, dinasztiák, nemzetállamok és világ-
nézetek háborúin keresztül. Ugyanakkor 
kiértékelések tárgya lett a művészet, a hit 
és társadalom alternatívái, a reneszánsz, a 
reformáció és a francia forradalom 

A II. véres világháború után 1951-ben a 
két esküdt ellenség, Németország és Fran-
ciaország, Olaszországgal és a Benelux 
államokkal karöltve szerződést kötöttek, 
aminek alapján megszületett az Európai 
Szén- és Acélközösség (ECSC). Ez ültette 
el az Európai Unió csiráját. 1957-ben a Ró-
mai Egyezmény alapján aláírják az Euró-
pai Közösség szerződését hála Adenauer, 
De Gasperi és Spaak erőfeszítéseinek.

Kihangsúlyozandó, hogy ez nem az 
első államközösségi elgondolás, és épp 
az előzök középpontjában Magyarország 
állt. Így megemlítendő Kossuth Dunakon-
föderációja, úgy, mint a nagyrészt ilyen 
formában megvalósult Osztrák-Magyar 
Monarchia, amely biztosítva a szabad for-
galmat igen jelentős gazdasági fellendülést 
eredményezett hazánknak. 

Ez az út tovább egyenesben az EU felé 
vezet. 1979-ben megalakul az európai 
pénzügyi rendszer, amely a stabilitás 
támogatását és a közös pénzegységet, az 
ecu-t teremti meg.

Politikai téren is megrendezik az első 
közvetlen európai parlamenti választá-
sokat, míg végül 1994-ben a maastrichti 
csúcstalálkozón a 12 tagállam elnöke 
megalkotja az egyezményt az Európai 
Gazdasági és Pénzügyi Unióra, és 1998-
ban megteremti a történelem első egységes 
forgalmi valutáját, az eurót.

Dán, angol, ír, görög, spanyol és portu-
gál csatlakozás után a század végére meg-
történt még három előkelő új tag belépése, 
amelyek közül mindhárman egyenként 
- Ausztria, Finnország és Svédország - 
túlszárnyalták az európai átlagmutatókat, 
és így összehozták azt a tizenöt tagállamot, 
amelyeknek a csillagai láthatok az Unió 
lobogóján.

Tovább haladva az egyenes úton, 2005-
ben kidolgozódott az EU alkotmánya, 
amely gyakorlatilag Eurolandiát szorosab-
ban az államiság felé vezette volna. De 
itt elkanyarodott az egyenes út, miután 
több országban ezt népszavazással kel-
lett jóváhagyni. A franciák és hollandok 
elutasították. A válságból csak évekkel 
később a lisszaboni konferencia után tudott 

Véleményfórum
dr. Orbán László:

Az Európai Unió kanyargós útjai - és mi
visszakanyarodni az egyenesbe, amikor 
az egyezmény az alkotmány egy enyhébb 
formáját választotta, amely többek között 
egy évre újraválasztható elnök és közös 
külügyminiszter kinevezését, népszava-
zási indítványok, valamint a tagállamok 
kilépésének lehetőséget biztosította. 

De ismét „kék egekből villámcsapás”. 
Ezúttal az írek, akik leginkább részesültek 
az Unió támogatásából az ún. „ír csoda” 
megvalósítására elutasították a tervet. A 
visszakanyarodás az egyenesbe a kudarc-
pesszimizmus és a radikális alternatívak 
tekintetbe vétele után történhetett meg: 
2008-ban Írország újraszavaztatása mel-
lett döntött és az egyenesbe kanyarodás 
reményével tekint a 2009-es évre.

Magyarország társulása évtizedes tár-
gyalások után, a törvényhozás és a gazda-
sági mutatók összehangolása után, kilenc, 
főleg közép-európai állam kíséretében, 
2004. május 1-jén jött létre. Megnyitotta 
a kaput a szabad tőke, áru és személyfor-
galom felé és részesévé tette hazánkat 
az Unió gazdasági, politikai és erkölcsi 
támogatásának. 2008-ban kiterjesztették 
a schengeni határeltörlési egyezményt 
hazánkra is. Ledűltek a határsorompók 
Ausztria, Szlovákia és Szlovénia felé 
és így határátlépési engedélyek nélkül 
utazhatunk az ukrán határtól az Atlanti-
óceánig. Összetört a vasfüggöny utolsó 
láncszeme, és némileg megrövidült Tria-
non hosszú árnyéka is. 

*
De mit jelent nekünk, argentínai ma-

gyaroknak őshazánk uniós társulása? 
Elsősorban részesévé válunk az EU 
értékrendjéből eredő jogcímeknek és 
elveknek, amelyek főleg a béke, a de-
mokrácia és az emberi jogok védelmén 
alapszanak.

Azonkívül a jus sanguinis, tehát a szár-
mazási jogforrás alapján állampolgáraivá 
váltunk a világ mindkét legjelentősebb 
államcsoportosulásának: az EU-nak és a 
Mercosurnak. (*)

Így, a gyakorlati előnyök kiterjednek 
mind a két nagy régióra. Például szol-
gálhat a szabad személyforgalom, amely 
vízummentes beutazást, letelepedési és 
munkalehetőséget biztosít. 

Megjegyezendő azért, hogy mindkét 
intézmény különböző sebességgel halad 
előre. Így például a szabad személyfor-
galom terén: mialatt Eurolandiában az 
Atlanti Óceántól a Balti Tengerig határ-
megálló nélkül száguldhatunk keresztül, 
a Mercosur országaiban még a szomszé-
dos államokba is csak különböző színű 
űrlapkiállítással fűszerezett sorbanállás 
után lehet bejutni.

Másrészt az Unió szorgalmazza határain 
kívül is a tagállamai számára az egyenlő 
jogok biztosítását harmadik államok 
részéről is. Példának felhozható Brüsszel 
erőfeszítése az észak-amerikai vízummen-
tesség kiterjesztésére minden tagállamra. 
Nagyrészt ennek is a gyümölcseként jött 
létre, éppen napjainkban, az EU állampol-
gárok ezen minőségű beutazása az USA-
ba. Az EU ugyancsak elősegíti állampolgá-
rainak külföldön való egymásrátalálását és 
az európai szellem fejlesztését. Erre is van 
napjainkban példa: az argentínai magyar 
egyesületek meghívása a Buenos Aires-i 
„Európa Klubba”.

(*) Szerk. megj.: Államközti megállapo-
dást ill. szerződést a kettős állampolgár-
ságra vonatkozólag Argentína kizárólag 
Spanyolországgal és Olaszországgal írt 
alá. A többi országgal szemben kölcsönös 
„hallgatólagos beleegyezés” (szemhunyás) 
a gyakorlati szokás, de ez távol áll a „két 
útlevél” törvényileg való elfogadásától 
és az erre vonatkozó jogszabálytól, vala-
mint például - a jelen cikkben fölhozott 
- egyenlő jogokról az EU területén belül 
egy argentin állampolgár esetében. 

A Bíró család néhány hónapot töltött 
köztünk, és most jelentkezik:
Kedves Zsuzsó!

Szerencsésen megérkeztünk, minden 
rendben. Itthon csak hideg van és bizony 
a 40ºC meleg után most dideregve közle-
kedünk a pesti utcákon. Jobb a hidegből a 
jó melegbe érkezni, mint fordítva!

Három hónap után levélhegyek vártak 
ránk, számlák és egyebek. Most vissza a 
régi kerékvágásba, elkezdődik a munka.

Barátaink, ismerőseink mondják, hogy 
árad belőlünk a latinos érzés, vidámság, 
amit magunkkal hoztunk Argentínából. 
Érdeklődve és kicsit irigykedve hallgatják 
a beszámolóinkat. Sokukban megfogalma-
zódott az az érzés, hogy ők is szeretnének 
elmenni, kipróbálni és átélni mindazt, amit 
mi is átéltünk.

Szívünkben él tovább a magyarokkal 
eltöltött sok szép nap, a Karácsony, a Szil-
veszter és olykor egy kellemes szép esti 
vacsora a Hungáriában. Megismerkedtünk 
sok segítő és kedves emberrel, akikre min-
dig jólesik gondolni. El kellett utaznom 
több ezer kilométert, hogy igazán ma-
gyarnak érezhessem magam. Ott dobogott 
igazán élénkebben a szívem és borsózott 
meg a hátam, mikor elénekeltük közösen a 
Magyar Himnuszt! Ezekre a felejthetetlen 
érzésekre az a kis magyar közösség tanított 
meg! Köszönöm!

Baráti üdvözlettel:
Bíró Balázs, Budapest

Kedves Zsuzsó!
Állok a ruhásszekrény előtt és nézem, 

hogy a sok szép nyári emléket idéző ru-
háim egyre lejjebb kerülnek a polcokon, 
és helyüket átveszik a téli ruhák. Kis szo-
morúság tölt el, visszavágyódom! Mikor 
látlak újra, szép Argentína? Hiányzik a 
mindig nyüzsgő nagyváros lüktető élete, 
a szabadság mámorító érzése, az emberek 
furcsa, színes kavalkádja. Becsukom a 
szemem és felidézem azt a sok szép nyári 
napot, mikor gondtalanul boldog voltam. 
Azt reméltem, hogy jön majd a tavasz, és 
itt is átélhetem majd ezt az érzést. Csakhogy 
a lelkemben hideg van. Fázva nézem az 
unott, fásult embereket az utcákon. Nem 
akarok közéjük tartozni.

Jó munkát végeztek János bácsiék - hol 
van most az az értelmiségi középosztály, 
akik írásaikkal, mondanivalójukkal kiutat 

tudnának mutatni, felrázni a csüggedőket, 
és nem utolsó sorban összefogni az embe-
reket?! A szabadságunkat lépten-nyomon 
megnyirbálják avval az indokkal, hogy 
a szabályok kellenek, hogy „átláthatóbb 
legyen minden”. 

Mondvacsinált szabadságban élünk. 
Vezetőinket csak a hatalom érdekli! Mert 
a hatalom több mint a jog, több mint az 
igazság! Ezt tudják - és ki is használják. 
Egymásnak uszítanak bennünket, elterelve 
evvel a fi gyelmet magukról. Az ünnepeket 
kisajátítják maguknak, elvesznek mindent 
tőlünk.

Kívánom, hogy levelem jó egészségben 
találjon bennetek! Ígérem, fogok vidámabb 
és jobb híreket is írni…

Ölelünk benneteket
Bíró Balázsné Éva és kis Barnus

---
Kedves Zsuzsó! 

Hazaérkeztünk Dubaiból (nagy élmény 
volt a Perzsa-öbölben úszkálni!), és várt 
az újságod. Most olvasom, és mint min-
dig, most is tetszik a lap! Örülök, hogy az 
Obama-cikket tudtad használni. Gratulá-
lok a munkádhoz és a négy évfolyamon 
átívelő kitartásodhoz, ami páratlan a maga 
nemében: egy ragyogó fejezet a nyugati 
magyarság sajtótörténetéből!

Kézcsókkal
Stirling Gyurka Egerből

---
Kedves Zsuzsó néni!

Köszönöm az újságot! És köszönöm, 
hogy az utolsó számban azt írod: örülsz, 
hogy újra itt vagyunk!

Már több éve szeretnék egy kicsit hoz-
zájárulni az újság grafi kájához, mint ahogy 
néhány éve a fejléc logót készítettem.

Nem tolakodás, de ezúton szeretném egy 
kicsit viszonozni mindazt, amit a kolóniától 
kapott a családom: a papa [Honfi  László] 
betegsége során nagyon nagy támogatás 
volt az újságban olvasni, hogy ennyien 
aggódnak, imádkoznak, gondolnak rá! 
Ugyanilyen nagy szeretettel fogadott 
vissza minket és különösen a lányaimat a 
kolónia.

Szeretettel,
Blahóné Honfi  Juló, 

ismét itthon, Buenosban
(Csak ismételhetem, amit már írtam: való-
ban nagyon örülünk hazajöveteleteknek!)

HKZS
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(Lapzárta után). Meg-
szoktuk, hogy a márciusi 
Nemzeti ünnepet mindig 
ragyogó időben, kék ég 
alatt töltjük a Magyar 
Köztársaság nagyköve-
tének meghívására. Idén 
a megemlékezés március 
14-re esett.

Józsa Mátyás rövid 
üdvözletében bejelentet-
te, hogy immár betöltötte 
4 éves mandátumát köz-
tünk, és a közeljövőben 
visszarendelik Magyar-
országra, majd az idei 
megemlékezés jegyében a magyar mi-
niszterelnök üzenetét olvasta föl spanyol 
fordításban (l. a szöveget a SP 2.o.-on). 

Gyurcsány Ferenc üzenetében kifejtet-
te, hogy 161 év elteltével a márciusi esz-
mék - szabadság, egyenlőség, testvériség 
- aktualitásukat nem vesztették el, mivel 
ma Európa népeinek nem kisebb kihívás-
sal kell szembenézniük, mint a másfél év-
századdal ezelőtti forradalmak hőseinek. 
A globális válság okozta jelenkori pro-
blémáinkat csak közös erővel, egységes 

akarattal tudjuk megoldani. A 
nagy kérdés az, hogy magyarként 
és európaiként helyt tudunk-e állni 
és meg tudunk-e erősödni a vért 
ugyan nem, de áldozatokat min-
denképpen követelő válság idején. 
A miniszterelnök így fejezte be 
üzenetét: „Bízom abban, hogy 
lesz elég erőnk és bölcsességünk 
ezúttal is megtalálni a helyes utat. 
Hiszem, hogy az elődök által ránk 
hagyott értékekre támaszkodva, 
egymással összekapaszkodva 
képesek leszünk megújítani Ma-
gyarországot, és megerősíteni a 
nemzetet.”

Az ünneplő közönség mély fi gyelem-
mel hallgatta Gyurcsány Ferenc ünnepi 
üzenetét, majd utána örömmel fogadta a 
szép zenei programot. Ennek keretében 
Flavio Garber zongorista Liszt és Bartók 
műveket nyújtott, majd zongorakísérettel 
és Raquel Barbieri ügyes rendezésében 
az Ars Hungarica férfi kórusából jóhangú 
kvartett hangulatosan szólaltatta meg a 
Kossuth nótát és Kodály Zoltán katona-
nótákat.

A megemlékezést követően a közönség 
jókedvűen nekilátott a fi nom harapniva-
lóknak. (l. továbbá 7. o.)             (HKZS)

HAT  ÉVTIZED…                                                        Előzmények (*)

az 1948-as magyar emigrÁciÓ
1947 és 1949 között tömegesen érkeztek magyarok 

Argentínába. Velük és általuk pezsgő szellemi élet 
alakult ki, amelynek kihatását még ma is érezzük. 
Őket nevezzük „48-as” emigrációnak.

A Március 15-i Nemzeti ünnep a nagykövetségen

A művészek fogadják a közönség elismerő 
tapsát. b.-j.: ifj. Fóthy Gyula, Flavio Garber, 
ifj. Zaha Sándor, Gosztonyi Gyula, Raquel 
Barbieri, Benkő László                  Fotó Jakab 

A nagykövetség szalonja szűknek bizonyult 
Fotó Jakab 

1948-ban, amikor a II. világháború 
utáni menekültek többsége megérkezett 
Argentínába, Juan Domingo Perón két 
éve volt az ország elnöke. Perón erősen 
nemzeti érzelmű, fasiszta-szimpatizáns, 
antikommunista, iparosító és államosító 
kormányzati politikát folytatott. Ő volt 
az argentínai jóléti állam ideológusa 
és megteremtője. Gazdasági téren az 
agrárexportra alapuló importhelyettesítő 
modellt követte. Az iparosítás érdekében 
támogatta a nagy mértékű bevándorlást, 
egyebek között a háború sújtotta Közép-
Európa térségéből, miután az onnan 
érkezők nagy része állampolgárságát is 
elveszítette. Perón ezt nemcsak ideoló-
giai szimpátiából tette, hanem azért is, 
mert szüksége volt munkaerőre. Ennek 
volt köszönhető, hogy a magyar mene-
külteket jól fogadtak Argentínában: sok 
álláslehetőség akadt számukra, ha nem 
is a szakmájukban. A magyarok kulturált 
emberek voltak, nyelveket beszéltek (bár 
spanyolul akkor még nem), és fegyel-
mezetten dolgoztak. Az új bevándorlók 
haszonélvezői lettek az ország szociális re-
formjainak; állás mellett orvosi ellátásban 
részesültek, gyerekeik ingyen tanulhattak 
és a Fundación Eva Perón által ingyen 
nyaralhattak, ruhát, felszerelést kaptak.

*
1947 végétől érkeztek Argentínába azok 

az emigránsok, akik a II. világháborút 
követő években, a bolsevizmus elöl mene-
kültek el Magyarországról: katonák, köz-
igazgatási és minisztériumi tisztviselők, 
egyetemi tanárok, orvosok, művészek, 
csendőrök, tudósok, földbirtokosok, 
diplomaták, írók, jogászok. Elsősorban 
középosztálybeliek, de voltak köztük 
arisztokraták és kisiparosok is. Legtöbb-
jük 1944 végén vagy 1945 elején, a szovjet 
behatolás elöl emigrált, de csatlakozott 
hozzájuk egy 1947 és 1949 között kijött 
csoport is, akik még Magyarországon 
részt vettek az első demokratikus pró-
bálkozásokban. A két hullám eredetileg 
nem alkotott teljesen homogén csopor-
tot, lévén köztük politikai téren ma már 
árnyalatbelinek nevezhető különbségek. 
Azonban közös nevező volt náluk erős 
antibolsevista beállítottságuk.

Miért választották Argentínát? Egyrészt 
tisztában voltak azzal, hogy egyhamar nem 
mehetnek haza. Másrészt, mert a közép-
európai országok rendezetlen körülményei 
között nem számíthattak emberhez méltó 
megélhetésre. Legtöbbjük már évek 
óta tengődött ausztriai és bajorországi 

menekülttáborokban („lágerekben”) a 
legsivárabb körülmények között. Lélek-
tanilag érthető félelem is volt bennük, 
hogy a szovjet bármikor újra megindulhat 
Európában. Reménykedve fordultak tehát 
távolabbi - főleg tengerentúli - országok 
felé. Ám a lehetőségek korlátozottak vol-
tak. A legáhítottabb országok (például az 
Egyesült Államok) kvótája kicsi volt és 
sok megkötéshez szabott, különösen az 
ún. „ex-enemy”-k esetében. Franciaor-
szág, Anglia, Svédország, Belgium csak 
mezőgazdasági és gyári munkásokat vagy 
bányászokat fogadott be. A tengerentúli 
országok között Kanada, Dél-Afrika és 
Ausztrália is szakmunkásokat keresett, 
és csak távoli, lakatlan vidékek betelepí-
tésére adott engedélyt. Ausztrália emellett 
erőszakos asszimilációs politikát folyta-
tott, elsősorban a nyelvhasználat terén.

Ezekkel szemben a dél-amerikai orszá-
gok, Argentínával, Brazíliával és Vene-
zuelával az élen, jóformán megkötések 
nélkül fogadták be a „dípi”-ket (D.P.-
displaced persons). Közöttük Argentína 
feltételei és körülményei voltak sok 
tekintetben a legkedvezőbbek. Nemcsak 
klimatikus szempontból volt előnyös, 
hanem a jólét és a fejlődés fokát illetően 
teljesen egyenrangú volt pl. Kanadával 
vagy Ausztráliával.

Argentína tervszerű népesítési szán-
dékkal nagyméretű európai bevándorlást 
célzott meg, elsősorban Spanyol- és Olasz-
országból. Az új kolonizáció célja Argen-
tína gazdasági fejlesztése volt olyan immi-
gráns csoport által, amely mind lelkileg, 
mind társadalmilag összeolvadhatott az 
argentin néppel. A Perón kormány 1946-
ban közzétett első ötéves terve (Primer 
Plan Quinquenal) értelmében évi 50.000 
ilyen immigráns bevándorlását enge-
délyezte, elsősorban földművesekét, halá-
szokét, technikusokét és szakmunkásokét. 
Ám a közép-európai hatalmas menekült-
táborok lakói értékes munkaerő-lehetőséget 
jelentettek az országnak. 1947 januárjában 
a kormány felvette a kapcsolatot a londoni 
Kormányközi Menekültügyi Bizottsággal 
(Comité Intergubernamental para los 
Refugiados). Ugyanakkor olaszországi 
képviselőitől jelentést kért a németországi 
és ausztriai menekülttáborokban élő D.P.-
k helyzetéről. Bár hivatalosan továbbra is 
főként olasz kontingensekről tárgyaltak, 
1947-től munkások mellett értelmisé-
giekre is vonatkoztatták a bevándorlást. 
Így kerülhettek be Argentínába a mene-
külttáborok lakói is.

Abban, hogy nagyszámú magyar be-
vándorlót is befogadtak, nagy érdeme volt 
Msgr. Dr. Luttor Ferenc protonotáriusnak, 
a Szentszéknél akkreditált volt magyar 
egyházi diplomatának. Közbenjárásának 
köszönhetően, 1947-ben megkezdődött 
a menekültek kivándorlása Argentínába. 
A folyamat 1948-ban érte el tetőfokát. 
Ez a hullám azonban 1949-ben erősen 
csökkent: Perón elnökségének első gaz-
dasági krízise és az azt követő munka-
nélküliség következtében leállították a 
beutazási engedélyek megadását, sőt, 
a már megadott kérelmeket sem tel-
jesítették. Ezután már csak igen gyéren 
érkeztek magyarok, míg 1951-ben aztán 
teljesen megszűnt a bevándorlás. 

*
És íme néhány visszaemlékezés:
1949. február 15-én a „General W. C. 

Langfi tt”, március 7-én pedig a „Heint-
zelmann” észak-amerikai csapatszállító-
hajókkal nagy csoport magyar emigráns 
család érkezett Argentínába. Többek közt:
„Langfitt”: Bakos, Balogh-Kovács, 
Barna, Filipánics, Follmann, Leővey, 
Magyar, Térfi .
„Heintzelmann”: Ányos, Bartha, Becs-
ke, Csurgó, Demkó-Belánszky, Egey (?), 
Égeni, Harmath, Heinrich, Honfi  (?), 
Királyfi , Kocsis, Kovács, Máhr, Mes-
terházy, Mihályfi , Pulzován, Obrincsák, 
Répay, Schirl, Szinay, Tornyay, Toronyi, 
gr. Wenckheim, Werth.
Anekdoták Schirl Pali emlékeiből 

a hajóútról:
- Volt egy Krébesz házaspár, a hölgy 

Ilonka, a férfi Gyula, aki mindég azt 
állította: „Kisilonkám, nem bántam meg, 
hogy elvettelek feleségül.” Ezekről azt 
mondották, hogy a hajó orrára fognak ülni, 
hogy előbb érkezzenek Argentínába. 
- Harmath bácsi mindég így fontosko-

dott: „Jövőre megmondom nektek, mikor 
megyünk újra vissza Magyarországra.”
- Zsedényi Viktor bácsi is megjött a 

feleségével: „Mi Perón elnöknek jövünk 
segíteni”.
- Góbor házaspár: „Bízok a karjaimban, 

hogy sokat segíthetek”.
- Az ágyak emeletesek voltak és a tenger 

állandóan a falhoz csapódott. Kiosztásuk-
nál ismertem meg egy németül beszélő 
magyart: „Das ist mein Bett, das ist be-
stimmt!” Erről a magabiztos úrról kisült, 
hogy a neve Mesterházy.
- A tiszti vécét hárman pucoltuk. Becske 

bácsi, egy ukrán és jómagam 14 éves 

korral. Becske bácsi a tükröket pucolta, 
én a mosdókat, az ukrán az ülőkéket. 
Egyik este elromlott a fővécé és az egész 
férfi sereg a mi részünkre torlódott. Egy 
éjjel az általános budi előtt valaki elvágta 
a köteleket. Mindenki visszatért a meg-
szokott szükségletre, mialatt a hangszóró 
vészjóslóan kérte az ismeretlen kötélvágó 
tettes önként jelentkezését. „Hő-hő” - ne-
vetett nekem bizalmasan Becske bácsi!
- A Zöldfoki szigeteknél a hajó lehor-

gonyzott és csónakok serege közeledett 
bennszülöttekkel. Kis kosárkáikat nagy 
nehezen feldobták a fedélzetre, így 
küldötték fel az áruikat, főleg banánt, 
cigaretta és ruhadarabok ellenébe. Gróf 
Wenckheimék családja állt egy idős bá-
csiból és egy fi atal házaspárból két kb. 
6-8 éves gyerekkel (fi ú és kislány). Mire 
az emberek és a szülők észrevették vol-
na, a két Wenckheim-csemete csupaszra 
levetkőzött, elcserélték a ruhájukat baná-
nokért. (Becske Gábor emlékeiből).
- Ugyanennél a lehorgonyozásnál a 

négerek által egy vaskapoccsal ellátott 
kötél végén fölküldött kosár fennakadt a 
fedélzeten. A „feladó” lent már bizakodón 
várta az esetleges ügyfelet. Megjelent erre 
a hórihorgas Becske Gábor barátom, és 
fi nom mosollyal a kapcsot kezébe véve, 
visszaeresztette újra az árukötéllel együtt 
a kék tenger ölébe. Sajnos nem volt alkal-
munk a négerkáromlást is emlékeink közé 
venni... 
- Egyszer Ányos bácsi és Becske Gábor 

sakkoztak a födélzeten egy takarón a 
földön, miközben én némán fi gyeltem 
a meccset. Ányosné a férjének: „Szólj 
ennek a ronda ukránnak, tegye le a lábát 
a takaróról.” Körülnéztem, semmi ronda 
ukránt nem észleltem. Ment tovább némán 
a sakkparti. Majd Ányosné újra megismé-
telte kérését. Erre Ányos bácsi szelíden 
megkért: „Légy szíves tedd le a lábad a 
takaróról.” Mire Ányosné: „Szóval ma-
gyar és nem reagál ez a szemtelen!”
- A földgömb egyenlítői közepén min-

denki ártatlanul bámuldozott egy me-
dencére, majd hirtelen két, a Neptunus 
és Mars isteneknek öltözött ember a 
jámbor nézőket váratlanul megfürdette, 
mindenki legnagyobb derűjére: általános 
fürdetés volt! Egyike a legterebélyesebb 
és legsikoltozóbb áldozatok között az a 
hölgy volt, aki nem kedvelte az „ukrán 
sakkszurkolót.”
- Este mindenki a fedélzetre csoportosult, 

hogy friss levegőt szippantson. Egy hatal-
mas mozivetítő vászon is volt, amire soha-
sem vetítettek. Véletlenül odakattintottam 
egy zseblámpával, majd később hallom: 
„Ma este vetíteni fognak!” Na ez szép lesz, 
gondoltam, és én is várakozóan üldögél-
tem. Félóra múlva meguntam a várást és 
érdeklődtem, miből gondolják a fi lmve-
títést? „Hát abból, hogy félórával ezelőtt 
egy kis fény megjelent a vásznon...”
- A „Heintzelmannon” érkezett a Szap-

panos család is: gyermekeik Miklós a 
gyógyszerész, valamint Babi, aki sok éven 
át a Délamerikai Magyarság munkatársa 
volt Czanyó Dodó bácsinál. Továbbá a 
Sátorhelyi család is, gyermekeik Éva és 
Ildikó.

*
Rég volt, tán igaz sem volt… Szép vol-

na, ha több „túlélő” jelentkezne, hogy 
együtt felfrissíthessék emlékeiket!
(Köszönet Bakos Emőke, Leővey Borbála, 
Becske Gábor, Schirl Pál. Szerk.)
(*) Ez az írás röviden összefoglalja a 
legnagyobb részt Buenos Airesben még 
mindig létező magyar élet előzményeit. 
Részletekből összeállítva Dr. Néme-
thy Kesserű Judit Budapesten kiadott 
könyvéből, kivonatosan: „Szabadságom 
lett a börtönöm. Az argentínai magyar 
emigráció története 1948-1968.” A HKK 
könyvtárból kikölcsönözhető. - A visz-
szaemlékezések és anekdoták az AMH 
kérésére álltak össze.

Gyurcsány miniszterelnök 
üzenetének spanyolnyelvű 
változtát olvassa föl Józsa 
Mátyás nagykövet  Fotó Jakab
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ma mennyit érne?) a felnőttért és minden 
kiskorúért 55-öt. További prémium jár a 
Társaságnak, ha eléri a megbeszélt eredmé-
nyeket (5000 bevándorlott 4 év alatt). 

Így érkezünk el 1888-hoz, a rabszolgák 
teljes felszabadításának évéhez. Engedélyt 
kér és kap működésre a „Hermann, Deut-
sche Siedelungsgesellschaft”. Alapszabálya 
szerint: földet fog vásárolni, azt kolonizálni, 
ott mezőgazdaságot, kereske-
delmet és ipart meghonosítani. 
Utakat, vasútvonalakat, vízerő-
telepeket építeni, továbbá min-
den olyan berendezést létesí-
teni, ami ezek kivitelezéséhez 
szükséges. 

Részletek a Földművelésügyi, 
Kereskedelmi és Közszolgálati 
építkezések Minisztériumának 
körleveléből: „Köztudomású, 
hogy a bevándorlás mennyi gazdagságot, 
fejlődést és növekedést adott az ország-
nak. Mindenkinek égő vágya, hogy ez így 
folytatódjon. ... 125 ezer új munkáskéz 
járult a Császárság termelő munkájához ... 
most azonban vannak más munkák, ame-
lyeket el kell végezni, hogy mindez tovább 
fejlődhessen. A legfontosabbnak jelentkezik 
úthálózatunk továbbépítése. Össze kell 
kötni a termékeny vidékeket, hogy aztán 
könnyebben lehessen benépesíteni azokat. 
Kívánatos, hogy a bevándorló szabadon 
választhasson, hogy hova akar letelepedni.”

1889. november 15: A Köztársaság 
kikiáltása. 

1890: Első nagy csoportos bevándorlás 
Brazíliába az Osztrák Magyar Monar-
chiából, Székesfehérvárról és Veszprém 
megye, Ajka, Devecser és Pápa városokból, 
főleg Santa Catarina állam, Jaraguá do Sul 
városba. Egy Frei Auréliano Stulzer OFM 
320 magyar családról beszél és id. Boglár 
Lajos, volt konzul 22.500 magyarról. Hol 
mint „német osztrákok”, hol mint „hunga-
réses” vannak regisztrálva. 

1891: A Távíró és Posta közli, hogy 
ezentúl bélyegilleték nélkül továbbítják 
az immigránsok postáját. Az újdonsült 
Köztársaság is beveszi költségvetésébe 
a bevándorlókra szánt keretet. Szállás-
ellátásra személyzet, élelem, 250 km 
országút karbantartása, 65 km új országút, 
mellékutakkal, 38 új hivatalnok felvétele: 
patikusok és írnokok. Vetőmag, szerszá-
mok, házépítéshez anyag, meleg ruha. 
Megállapítja az írás, hogy az ország 
(Brazília) jobban profi tál a bevándorlókból, 
mint a megye (Estado), ahol letelepednek.

1892: Floriano Peixoto köztársasági elnök 
megengedi kínai és japán immigránsok 
szabad bejövetelét. 

1892: A (brazil) Európai Immigrációs 
Főügynökség - amely Brüsszelben a Brazil 
Szövetségi Kormányt képviseli - kompeten-
ciája felülvizsgálni a bevándorlókkal kötött 
szerződéseket. 

Az illetékes Minisztériumok a következő 
információkkal látják el ezt a Főügynök-
séget: Brazília különböző vidékein a klíma, 
egészség, hegy és vízrajz, hajózható folyók, 
a föld geológiai összetétele, erdő és ásvány-
állománya, fauna, fl óra, gyógynövények, 
még feltáratlan területek, legelő, vasút- és 
útvonalak, szokásos ültetvények, adap-
tálható új termesztési lehetőségek, létező 
lakosság, indián fajok, mezőgazdasági és 
kereskedelmi forgalom, népességi statisz-
tika. Továbbá általános és helyrajzi térké-
pek, fényképek a már bevándoroltak és a 

kolóniák házairól, közös szállásairól, az 
országúti hidakról. Munkája két főrészre 
oszlik: 1. ellenőrzés, könyv és számvitel; 2. 
propaganda, felvilágosítás és tájékoztatás. 
Ez az intézmény 2 évig él. 

1895-96-ban súlyos panaszok érkeztek 
a Virágok Szigetén (Ilha das Flores) létező 
bevándorlók átmeneti szállásáról. 2000 
helyett 5000 ember lakik egymás hegyén-

hátán, ahogy megérkezik Európából. A 
túlzsúfoltságon túlmenően a személyzet 
korrupt. Az ellátásra szánt összegeknek nagy 
része „elpárolgott” a kezükön. Sárgaláz, 
tífusz üt ki, nincs megfelelő orvosi ellátás. 
Még vízhiány is van. Az Ilha das Florest 
elnevezik a „bevándorlók temetőjének”. 
Többen követelik a visszaszállításukat 
Európába. Ezek között azonban olyan is van, 
aki közben rájött, hogy a nagy riói kánikulát 
nem fogja bírni. Mindenesetre olyan kritikus 
állapotok keletkeznek, hogy az Osztrák-
Magyar Monarchia követsége felszólítja a 
brazil hatóságokat, hogy sürgősen tegyenek 
valamit. 

Az akkori köztársasági elnök megle-
petésszerűen kiutazik a szigetre. Rögtön 
elbocsájtja az adminisztrációért felelős 
hivatalnokokat, és a túlzsúfolt szigetről a 
bevándorlók nagy részét azonnal tovább-
szállíttatja a déli államokba. Az épületeket 
rendbe hozatja, kórházat építtet. Végül meg-
parancsolja, hogy csak annyit szabad felven-
ni, amennyi józan ésszel ellátható - jóllehet 
a tömött hajók továbbra is érkeznek… A be-
vándorló nem maradhat pár napnál tovább 
a szigeten. Így aztán a Virágok Szigete újra 
rendbejön, több panasz nem is merül fel. 

Ez után a 
nemzetközi 
port felvert 
i n c i d e n s 
után azonban 
megcsappan 
a Brazíliába 
bevándorlók 
tömege. Ké-
sőbb kicsit 
visszabillen 
a mérleg, de 
m á r  t ö b b é 
nem tér visz-
sza a nagy 
brazil beván-
dorló láz, amely 1890-1914-ig pl. 90.000 
lengyelt hozott át.

1896: Szabályozni kell a bevándorlókkal 
foglalkozó szolgáltatást. Azt az immigránst, 
aki nem akar valahol ottmaradni, nem szabad 
erőltetni, sem egy helyre kényszeríteni. Ez 
törvény. Az immigráns oda mehet, ahova akar. 

1896: Egy rendelet kötelezővé teszi, hogy 
a családként utazó csoportnál megvizsgálják 
a házasságkötési okmányt, ui. van, aki mint 
házaspár jelentkezik, majd rögtön partra-
szállás után elhagyják egymást és közlik, 
hogy sohasem voltak házaspárok.

Szerk. megj.: E történelmi fejezetet a már-
ciusi számunkban azzal fejeztük be, hogy 
II. Dom Pedro távollétében lánya Isabella 
császári hercegnő 1888-ban aláírta a “Lei 
Áurea”-t („Aranytörvényt”), amely a teljes 
rabszolga-fölszabadítást jelentette. De az 
előzményeket is mégegyszer szemügyre 
kell vegyük, hogy az európai bevándorlást 
jobban megértsük.

*

Amikor a portugál király, VI. Dom João 
1808-ban Napóleon elől menekülve megér-
kezett brazil gyarmatára, itt még javában 
folyt a rabszolgák behozatala Afrikából. Az 
előrelátó és európai gondolkodású király 
kiadta első rendeleteit arra vonatkozóan, 
hogy milyen formában telepedhetnek le 
Brazíliában idegen bevándorlók.

1808: Először 1500 azori-szigetbe-
liek érkeztek. Koncesszió alapon kaptak 
műveletlen, avagy elhagyott területeket.

1814 újabb rendelet: „Minden európai 
polgárt hívjanak meg, hogy vándoroljanak 
ki Brazíliába”. 

1818. április: VI. Dom João egy bizo-
nyos pénzösszeget előkészít a bevándorlás 
lebonyolítására.

A legelső európai bevándorlók Brazíliába 
svájciak voltak. Így a király fi a, I. Dom 
Pedro császár kinevez egy magasrangú 
hivatalnokot, hogy ezeket Rio államban 
letelepítse. 1822-ben megalapították Nova 
Friburgo városkát. (l. térkép, fentebb)

1824-ben jöttek az első német beván-
dorlók Rio Grande do Sul-ba, Leopoldina 
Habsburg hercegnő, I. Dom Pedro felesége 
személyes közbenjárására. 

1825: Az a Lord Lovat, aki megszervezte 
Ausztráliában és Afrikában a mezőgazdasági 
gyarmatosítást, most Dél-Brazíliában meg-
alapítja a „Parana Plantation Limited” 
társaságot. 

1835: I. Dom Pedro engedélyezi a „João 
Henrique Freese” társaság megalapítását, 
amely kap egy tekintélyes nagyságú „sesma-
ria”-t (királyi birtok, de műveletlen terület, 
amit bérbe ad). Feltételek: felmérni a telke-
ket, 2 év alatt termelni, minimum 60 emig-
ráns családot odatelepíteni, akik egy éven 
belül brazil állampolgárok lesznek. Ezek 
nem fogadhatnak fel rabszolgamunkást. 5 
éven keresztül adómentesen hozathatnak 
be gépeket, vas- és acélszerszámokat. 
Abból, amit a Társaság, avagy a telepesek 
termelnek, nem kell leadni a tizedet 5 éven 
keresztül. 

1850: Már II. Dom Pedro új, modern csá-
szár törvénye: „Terra devoluta”-t (senkiföld-
jét) csak megvenni lehet. Kivételt képeznek 
az ország határterületei a szomszédos or-
szágokkal: azokat nem lehet megvenni. Ha 
azt útépítésre kiigényeli a kormány, a tulaj 
a megvásárolt területekből kötelező leadni. 
1858: Az új intézmény: „Központi Gyar-
matosító Szövetkezet” feladata: behoz és 
segíti az emigránsokat. Toboroz, meghív, 
szállít, munkát keres számukra, kezességet 
vállal értük, ha azt megkívánja a munkaadó, 
esetleges ellenük felmerülő ellenségeske-

dést elhárít. Kapcsolatot 
vesz fel külföldi üzlet-
emberekkel. A gyarma-
tosítás előmozdítására 
ügynököket tart külön-
böző országokban. A 
bevándorlókat a Szövet-
kezet „háztól-házig” 
szállítja. Az érkező be-
vándorlóknak megfelelő 
szállást teremt, ahol eli-
gazításukat kivárhatják. 
A család nagyságától 
függően kap, azaz ve-

het földet. Ez a Központi Gyarmatosító 
Szövetkezet egy komoly alaptőkével indult, 
amelyet részvényesek adtak össze. A Szö-
vetkezet segítségre számíthatott a hajótár-
saságoktól, hajó-jegyár engedményben. 

1873: A „Brazilian Coffee States” tár-
saság a következőkre kötelezte el magát: 
4 év alatt 5000 bevándorlót hoz be. Ezek 
földművesek legyenek Észak-Európából 
(ne legyenek portugálok, spanyolok és ola-
szok!…) [utóbbiak elsősorban Argentínába 
jöttek. Szerk.] Legyenek jó erkölcsűek, 
szorgalmasak, teljesen egészségesek és 
semmi esetre ne legyenek 45 éven felüliek. 
Előnyben részesülnek, akiknek van valami 
tőkéjük. Lehetnek közöttük mesteremberek. 
Ezek a bevándorlók a brazil konzulátuson, 
avagy az ügynök előtt egy szerződést írnak 
alá, amelynek tartalmát tökéletesen meg 
kell értsék, mert a kormánynál utólag nem 
reklamálhatnak. A bevándorlók kapnak 
egy kis lakóházat, kevés földet, a 18 éven 
felüliek 500 kávécserjét, amelynek termését 
a Társaság megveszi. Amikor a család kis-
korú tagjai elérik a 10. életévüket, azok is 
kapnak 500 kávécserjét. A Társaság 4 hóna-
pon keresztül pénzt és élelmiszert előlegez 
a bevándoroltnak. A kikölcsönzött földek 
alkalmasak kell legyenek kávé, cukornád, 
gyapot stb. termelésre. Az első bevándorló-
tól az utolsóig egyforma eljárásban részesül. 
A Társaság saját költségén templomot, pap 
vagy lelkészlakot, kórházat és elemi iskolát 
épít. A pap/lelkész és tanárok fi zetését a Tár-
saság és a bevándorlók közösen fi zetik.

A Császári Kormány ugyanakkor kötelezi 
magát arra, hogy: 
fizet Londonban a 
Társaságnak minden 
45 éven aluli beván-
dorlóért 6 fontster-
linget, és minden 10 
éven aluliért 3-at. 
Brazíliában fizet 
további 110 $000-t 
(110 „milreis”, régi 
pénzegység - vajon 

BRAZÍLIAI HÍRADÓ                         Piller Éva, São Pauló-i tudósítónktól
Rabszolga-felszabadítás

                      és az európai bevándorlás kezdetei       (2. rész)

(Folytjuk a 3., befejező résszel)

Habsburg Leopoldina, 
I. Dom Pedro felesége nagyon pártolta 

az európai bevándorlást Brazíliába 

Ilha das Floresen a beözönlő immigránsokat 
zsúfoltság fogadta 

Nova Friburgo városkát 1822-ben a legelső 
európai emigránsok, svájciak alapították. (Mi, a 
II. VH utáni menekültek még az 1950-es évek 
elején nem sejthettük, hogy ennek a vidéknek 
milyen jelentősége lesz magyar és cserkész-
vonatkozásban…) 

Nova Friburgótól pár kilóméterre, Muryban, a 
hegyek között, az erdőben vett telket táborterület-
re a rioi Szondi György cscs. szülői csoportja az 
50-es évek végén. Ebből lett aztán a Mindszenty 
cserkészpark. Elévülhetetlen érdemei voltak eb-
ben a rioi néhai dr.Taubinger Istvánnak (közírói 
nevén Mailáth István), valamint az id. Dömötör 
házaspárnak. Amig létezett a rioi csapat, itt igen 
sokat táboroztunk és nagyon szerettük. Egy für-
ge, hűsítő kis kristálytiszta patak mosta a tábor 
szélét, ami sok fogkefét elvitt... 

A tájból virágos kertet varázsoltak a telepesek 
a stílszerű svájci sajtgyár köré 

Sziklaképződmény: 
ülő kutya

Telepesek kunyhója 

Dª Leopoldina császárné ajánlatára Jaraguá do 
Sulba irányitották az Osztrák-Magyar Monarchiá-
ból az 1890-es években kivándorló első magyar 
telepeseket. A kép egy propaganda-turistaház/
múzeumot ábrázol, a város bejáratánál

Most már minden rendben 
a paradicsomi 

Virágok Szigetén...
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Ha van még jó hír ma Magyarország-
ról, az az, hogy - miután egy igen nyers tél 
folyamán mínusz tíz körüli fokokat hozott 
az északi szél - visszavonhatatlanul itt a 
tavasz. Most a túlélésre kell koncentrál-
nunk, és ahogy a természet forog a maga 
útján, úgy bízunk abban, hogy forog a 
világgazdaság kereke is. Reménykedünk, 
reménykedünk, hogy innen már csak 
fölfelé vihet az út...

Egyre több politikai elemző állítja, 
hogy gyökeres változás előtt áll a világ, s 
ehhez képest a mi magyar vergődésünk 
csak mellékes körülménynek tűnik. Idő 
haladtával mind nyilvánvalóbbá válik, 
hogy a milliók életét megkeserítő gazda-
sági válságért a fi nánctőke, a pénzügyi 
rendszer vezetői a felelősek, akik háttér és 
fedezet nélküli kölcsönökkel árasztották 
el a világot. Az értékpapírokban mozga-
tott, oda és vissza kölcsönadott, részvé-
nyekben feltüntetett dollár százmilliókról 
kiderül, hogy csak virtuális számok a szá-
mítógépek képernyőjén. S miután eljött az 
igazság órája, úgy pattantak széjjel ezek a 
nem létező összegek, mint a szappanbu-
borék. Ami furcsa: felelősség kérdéséről 
nem, vagy alig esik szó... A manipulálók, 
az elkövetők személyét néhány szerény 
kivételtől eltekintve sűrű homály fedi, 
s úgy látszik nincs is igény a felelősség 
megállapítására. 

Ami az Európai Unió régi tagállamait 
illeti, gyors válságkezelésbe fogtak, és 
egyelőre hatásosnak tűnnek a megoldá-
sok. A legtöbb embert foglalkoztató cégek 
- főként az autóipar – euró milliárdokat 
kapnak a munkahelyek megtartása végett. 
Az új autókat vásárló polgárok pedig € 
800-1000 „hozzájáruláshoz” jutnak, ha 
új autót vásárolnak! A keleti blokk orszá-
gaiban, ahonnan most a nyugati cégek 
csendesen visszavonulnak s csökkentik 
a leányvállalatok termelését, szó sem 
lehet ilyen nagyvonalú gesztusokról. Itt 
komolyabb a baj.

Ezen a körön belül Magyarország 
helyzete a legrosszabb. Már a vezető 
nyugati lapok is úgy emlegetnek ben-
nünket, mint valami elrettentő példát. A 
pénzügyi-gazdasági szakértők azt vizio-
nálják, hogy jövő tavaszra elfogy az IMF 
20 milliárd eurós támogatása. S onnan 
kezdve nincs több kölcsön! Az ország 
javai el vannak adva. A temérdek pénz 
szőrén-szálán eltűnt. Termelni kellene, 
ha lenne mivel, ha meglennének még 
a régi üzemek, gyárak, kapcsolatok, a 
szakemberek; csakhogy a magyar cégeket 
eladták, felszámolták az új tulajdono-
sok. Konzervgyárak, húsipari üzemek, 
cukorgyárak, tejipai üzemek, bőrgyárak, 
dohánygyárak, ruhagyárak sorát széjjel-
verték a szó szorosan vett értelmében. 
S a pislákoló mezőgazdaság, ha termel 
is fontos termékeket, nincs mögötte a 
feldolgozóipar, ami igazán mozgásba 
hozhatná a gazdaságot. A kölcsönöket 
pedig kölcsönből fi zetjük vissza... Kérdés 
az: meddig?

A meglódult válság egyik jellemző 
mutatója, hogy nálunk 20%-kal esett visz-
sza az ipari termelés januárban. Az euró 
250 forintról 310 re szökött. A magyar 
lakosság jelentős része - főként a fi atalok 
- devizafedezetű kölcsönökből vettek 
lakást, autót. S most ezek a kölcsönök 
egy harmadával több törlesztő részletet 
húznak maguk után, amit nagyon sokan 
képtelenek megfi zetni. Mindehhez hozzá-
járul a munkahelyek elveszítése.

A külföldi munkahelyek is megszűnő-
ben vannak. Sok munkást - némi végkie-
légítéssel - hazaküldenek. Mondhatni: 
tűzoltásra lenne szükség, de gyorsan! S 
a rossz nyelvek azt mondják: a nehéz még 
ezután jön...

Hát röviden és tömören itt tartunk 
jelenleg. A kormány mintha semmit se 
fogott volna fel a katasztrofális állapo-
tokból, továbbra is reformokról beszél 

 Így élünk,  éldegélünk . . .  
  ... (levélrészlet Magyarországról)

s ellenségeket kreál. Belső 
feszültségek mentén lavíro-
zik s pénzt oszt a barátok-
nak, „jó ismerősöknek”. Igaz, már jóval 
kevesebbet, mint korábban. Százmilliós 
tanulmányokra már nem futja, három-
négymilliós jutalmakra azonban még 
igen. Ilyen összegeket osztottak ki a 
minisztériumokban jutalomként a jó 
munkáért! Az APEH (Adó- és Pénzügyi 
Hivatal) dolgozói is kaptak 13 milliárd 
jutalmat…

A közgondolkodást, közbeszédet 
változatlanul a cigány-magyar ellentét 
foglalkoztatja. Erről a média szinte nap-
ról-napra gondoskodik, mintha ez volna 
most a legfontosabb körülmény... 

Legutóbbi lapzártánk idején történt, 
hogy Veszprémben egy cigány társaság 
megölte Marian Cozma kézilabdást. Erről 
a szomorú eseményről beszámoltunk. A 
népszerű kézilabda játékos szerződéses 
viszonyban a veszprémi városi csapat 
tagja s egyik kiválósága volt. A gyil-
kosság olyannyira megrázta a magyar 
sportszerető közönséget, hogy ezrek s 
ezrek vonultak a tragédia színhelyére és 
virágokkal halmozták el a gyilkosság 
helyét. Marian Cozma holttestét autóval 
vitték haza Romániába, de Szegeden 
megállt a gépkocsisor, hogy a szegedi 
kézilabdások és a szurkolók - a veszpré-
miek nagy riválisai - is elbúcsúzhassanak 
a remek sportembertől. A gyászmenetről 
beszámolt a román televízió, a román 
sajtó, s a román közönség látva a magyar 
sportbarátok mély gyászát, eddig soha 
nem tapasztalt magyar szimpátiáról tett 
tanúbizonyságot. Igen jó lenne, ha ebből a 
politikus urak és hölgyek a határ mindkét 
oldalán észrevennének valamit...

Alig telt el egy hét Marian Cozma 
temetését követően, Tatárszentgyörgyön 
felgyújtottak egy faluvégi házat, ahol 
cigányok éltek. A tűzből kimenekülő 
apát és öt éves kisfi át vadászfegyverből 
sörétes lőszerrel agyonlőtték. A gyilkos 
(gyilkosok) hidegvérrel „dolgoztak”, még 
a kilőtt patronokat se tüntették el. Sőt 
hivalkodóan a hóra dobták! Az esemény 
nyomán a liberális média - mintha csak 
erre várt volna - hatalmas propagandá-
ba fogott. Budapestről ingyen buszok 
indultak a temetésre. Rasszista magya-
roktól volt hangos a ballib sajtó. Akad-
tak olyan politikusok, akik egyenesen 
a Magyar Gárdának tulajdonították a 
bűncselekményt... Óvatosabb elemzők 
viszont már olyan kérdéseket tesznek 
fel: mely titkos szolgálat segíti elő a ci-
gányok-magyarok egymásnak uszítását? 
Avagy: kik rendelik meg ezeket a brutális 
bűncselekményeket? Vajon kiknek állhat 
érdekében, kiknek használnak ezek az 
ügyek?

Mindeközben alig hallhatóan ki-
derül, hogy 150 milliárd forint cigányok-
nak szánt támogatás elfolyt-elfolydogált 
a leghangosabb cigányvezetők és azok 
barátainak a kezén... A dolog pikantériá-
ja, hogy ma Magyarországon faji alapon 
senkit nem lehet számba venni, így 
lényegében azt se lehet tudni a cigányok 
hányan vannak, s hogy kikhez jutottak a 
segélyek? A lakosság pedig félelemben s 
egyre nagyobb indulattal él.

Érthető módon a mély szegénységbe 
jutott magyar családok azt kérdezik: mire 
föl ez a megkülönböztetés, ez a „pozitív 
diszkrimináció”? Miért nem érvényesül 
az alkotmány betűje, miszerint Magyar-
ország minden polgárának egyenlő jogai 
és kötelességei vannak? Mire föl kapnak 
a cigány családok újra s újra támogatá-
sokat? (ami nem érkezik meg a rendelte-
tési helyére...)

De ez az „oszd meg és uralkodj”-
szemlélet nem csak a nemzetiségi kérdé-
sekben mutatkozik. A kettős mérce az élet 
majd minden területén megtalálható. A 
fejetlenség fogalom igen enyhe kifejezés 

az országvezetés jellemzésére. Sok pa-
nasz között talán az egyik húzó ágazatra, 
a mezőgazdaságra érdemes pillantani. 
A mezőgazdaságban dolgozók jelentős 
része még a mai napig nem jutott hozzá az 
Unió által biztosított és 2008-as földalapú 
támogatáshoz! Viszonyításképpen erről 
annyit, hogy az EU többi tagállamában 
ezt a támogatást már 2008 februárjában 
kifi zették. S ha jól számolunk, mégis csak 
már 2009 márciusát írunk! 

Itt a tavasz. Ahogy a népi szólás 
tartja: József napra a füvet kalapács-
csal se lehet visszaverni a földbe. Indul 
a mezőgazdasági szezon; vetőmagokat, 
műtrágyát, üzemanyagot kellene vásárol-
ni. A tavalyi termények árát se kapták 
meg sokan és ugye versenyképesnek is 
kellene lenni… 

Márpedig a versenyképesség nap-
jaink egyik fontos, ha nem a legfontosabb 
gazdasági követelménye. Jó példát mutat 
erre Argentína: Cristina Fernández de 
Kirchner elnök asszony argentin termékek 
európai piacokra juttatásáról lobbizik az 
európai médiákban. Legalábbis erről ér-
tesülhet a magyar újságolvasó. S valóban: 
argentínai termékek egy kis része eljut a 
magyar kistelepülések boltjainak a pol-
caira is! S ilykor sóhajt az ember: vajon a 
magyar termékek eljutnak-e Argentíná-
ba? Milyen remek hidat lehetne építeni 
Argentínába, Latin-Amerikába az ott élő 
magyarok közreműködésével! No igen: 
ha lenne egy magyar érdekekért dolgozó 
kormány... De reménykedjünk. Ne adjuk 
fel: kell jönnie egy ilyen kormánynak!

Jó dolog ilyesmiről ábrándokat fűzni 
így, a nemzeti ünnep előestéjén. Itt állunk 
március 15-e előtt. Ilyenkor a magyar 
szívek egy picit jobban dobognak. Ki-
csit elfelejtjük a bánatokat; Petőfi , Jókai, 
Vasvári ifjúi hevülete jut eszünkbe, és 
Sándorunk oly sok gondot okozó verse, 

ami a mai napig szikraként gyújtja a ma-
gyar szíveket: Talpra magyar!

Bizony ezt a verset már csak megze-
nésítve adják elő Budapesten. S még így 
is veszélyes! Draskovics rendőrminiszter 
komoly büntetéseket helyezett kilátásba 
azoknak, akik megzavarják a közrendet... 
Ezt bizony nehéz lesz betartani, mert a 
48-as ifjakra kell emlékezni s róluk köz-
tudott, hogy kiengedték a hangjukat…

S végezetül a napi pártpolitikáról, 
mint szükséges rosszról is beszélni kell: 
a kormány sokadik reformtervvel állt elő, 
amelyben adókedvezményeket hirdetnek, 
de az ellenzék már kiszámolta, hogy az 
bizony adóemelés lesz, csak másként 
gombolják a kabátot.

Ez ügyben egy régi-új formációval 
állt elő kormány. Valahonnan egyszer 
csak szerveződött egy régi elvtársakból 
verbuválódott Reformszövetség, amolyan 
népfrontos társaság, akik szidják ugyan 
a kormányt, de ezzel egyidejűleg igen 
drasztikus szociálpolitikai megvonásokat, 
bércsökkentéseket javasolnak. Gyur-
csány miniszterelnök pedig, mint az első 
bálozó kislány, úgy vélekedik: Ilyet talán 
mégse kellene... A jó honpolgár ebből 
azt olvashatja ki (ha még képes hinni), 
hogy milyen jó miniszterelnökünk van! 
Szembeszáll ezzel a gonosz Reform-
szövetséggel…

Az MDF egykori rendszerváltó 
pártról is szólni kellene. Nem szívesen 
teszem. A nagy múltú párt önmaga 
karikatúrájává küzdötte „fel” magát. 
Szinte teljesen átcsúszik baloldalra. 
Nem is nagyon csinálnak titkot abból, 
hogy a szocialistáktól leszakadó szava-
zókban bízva politizálgatnak. Amolyan 
vak tyúk is talál szemet alapon…

Hát - így élünk.
Barkuti Jenő

Közlemény
Nemzetegyesítés

Kedves Zsuzsó!
Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar 

Hírlap Online „Nemzetegyesítés” néven 
új magazint nyitott. Ennek eredete az, 
hogy tavaly nyáron Lakiteleken megtartott 
előadásom után – amelyben arra hívtam 
fel a fi gyelmet, hogy a hazától távol élők, 
főleg utódaikban, nagy hasznára lehetnek 
az országnak tudásuk, összeköttetéseik 
stb. révén, ha a haza törődik velük – a jelen 
volt Széles Gábor mellékletet ajánlott fel 
a Magyar Hírlapban ennek a gondolat-
nak a propagálására. Nos, a nyomtatott 
változatban ez nem valósult meg, de az 
online kiadványban helyet kaptam. Igyek-
szem beszervezni a világemigráció jeles 

képviselőit, hogy ebben 
a magazinban segítsenek 
szorgalmazni a nemzet-
egyesítést: 

www.magyarhirlap.hu  
(baloldalon a felsorolások közt van 

NEMZETEGYESÍTÉS).
Azt várom igazán, hogy meginduljon 

valamilyen szellemi pezsgés a nemzeti 
összefogás gondolatában, amire talán oda-
fi gyel a remélhetően hamarosan hivatalba 
lépő nemzeti kormány. Nagy szeretettel 
kérem érdeklődését, és a felvetett gondolat 
iránti fi gyelmét.

Kézcsókkal, szeretettel, 
Csapó Endre, Sydney

FELHÍVÁS
Az 1956-os forradalomról szóló Eg-

mont-nyitány című könyvünk folyta-
tásaként szeretnénk egyéni sorsokon, 
tragédiákon át bemutatni a viharos XX. 
század egyéb történelmi eseményeit is. 
Ezért várjuk olyan személyes emlékek 
vagy családi hagyományként megőrzött 
történetek leírását, verseket, korabeli 
fényképeket, dokumentumokat, ame-
lyek az I. vagy a II. Világháborúval, me-
neküléssel, hadifogsággal, internálással, 
munkatáborral, kitelepítéssel, államosí-
tással, disszidálással egyházüldözéssel 
vagy bármely más tragikus eseménnyel 
kapcsolatosak.

Azért, hogy árnyaltabb képet kapjunk, 
nemcsak tragikus események leírását, 
hanem derűsebb történeteket, felemelő, 
a korra jellemző epizódokat is szívesen 
fogadunk. Az elcsatolt területek magyar-
ságának a leveleit is várjuk, ezért ha a 
küldő nevét nem is de a lakhelyét kérjük, 
hogy lehetőleg tüntessék fel.

Postacím: 1508 Budapest Pf. 25. -
emlekek@multszazad.hu

Jelige: „Múlt század”

- A Malév közvetett tulajdonosa 
az orosz állami Vnyesekonombank 
lesz, az üzemeltetés pedig az Ae-
rofl ottal partnerségben történik - jelentette be 
sajtótájékoztatón Veres János pénzügyminisz-
ter. A konstrukciót úgy alakították ki - és ezt 
az orosz fél is tudomásul vette -, hogy a Malév 
magyar nemzeti légitársaság maradjon, és ne 
veszítse el európai uniós repülési jogait.
- Az új uniós tagállamok a legsérülékenyeb-

bek a gazdasági válságban - idézi a Financial 
Times a Világbank elnökét. Robert Zoellick 
szerint az Európai Uniónak meg kell segítenie 
a közép- és kelet-európai gazdaságokat. A 
csehek, lengyelek és magyarok mellett bajban 
van Ausztria is, mert részben osztrák bankok 
folyósították a kelet-európai devizahiteleket. 
- Minden eddiginél nagyobb gazdasági visz-
szaesést jósol Magyarországnak a Deutsche 
Bank. Németország legnagyobb pénzintézete 
szerint a térség országai közül Magyarorszá-
gon várható a legnagyobb recesszió: az előre 
jelzett 3,4% helyett 5,7%. A Deutsche Bank 
ezen kívül Magyarországon az exportpiacok 
beszűkülését, a lakossági fogyasztás és a 
befektetések visszaesését, valamint további 
kamatemelést valószínűsít. A pénzintézet 
Csehországban 3,4%-os, Lengyelországban 
pedig 2%-os visszaesést vár.

(Forrás: hírTV, MTI)

...GYORSPOSTA...
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M i k o r 
2 0 0 8  j ú -
n i u s á b a n 
a  Magyar 
Kultúra Hét 
kere tében 
Faix Dóra, 
a z  E LT E 
professzo-
ra befejezte 
Márai Sán-
dorról szóló 
előadását , 
két idősebb 
úr közele-

dett hozzám és kérték, hogy mutassam be 
nekik az előadót. Egyiküket rögtön felismer-
tem: a híres színész, Duilio Marzio volt. Na-
gyon megköszönték Dórának az előadást és 
elmondták, hogy tervük szerint 2009 elejére 
szeretnék bemutatni Márai Sándor híres 
könyvének, „A gyertyák csonkig égnek” 
színpadi változatát a londoni Christopher 
Hampton verziójában.

Január eleje óta telt házak előtt, a legjobb 
kritikák kíséretében adják elő Márai művét 
spanyol fordításban “El último encuentro” 
címmel a Teatro La Comediában. Duilio 
Marzio a gazdag grófi  családból származó 
Henrik, nyugdíjazott tábornok, aki várja ba-

Élménybeszámoló
Az AMH 2008. decemberi számában be-

számoltunk a Szegedi Tudományegyetem 
két magyar bölcsészének látogatásáról a 
Hungáriában. Az Egyesület vezetősége ki-
használta az UBA meghívására érkezett Dr. 
Karikó Sándor és Dr. Szabó Tibor útját, 
hogy a Hungáriában tartsanak előadást. 

Argentínai útjuk után hazaérkezve a két 
professzor február 12-én nagy sikerrel meg-
tartotta Szegeden a brazíliai és az argentínai  
élménybeszámolót kb. 60-fős hallgatóság 
előtt, képpel, zenével fűszerezve. 

Dr. Karikó beszélt újságunkról, meg az 
argentínai magyarokról és a Hungáriáról. 
Pezsgővel köszöntötték a közönséget. 

Prof. Anderle Ádám sajnos más elfog-
laltság miatt nem tudott eleget tenni meg-
hívásuknak. 

Ünnepség
Meghatóan szép, jól megszervezett, gör-

dülékeny és „más” március 15-i Nemzeti 
Ünnepben volt részünk a Hungáriában. Senki 

sem lélegzett föl meg-
könnyebbülten: „na, 
ezen is túl vagyunk!”, 
mert az egész előadás 
folyamán szakadatla-
nul valódi tiszta ma-
gyar szellem áradt a 
szavalók hangjából. 
A közönség meghatott 
szívvel, elérzékenyült 
csendben, majdnem 
áhítatosan hallgatta 
őket - „mennyei dal-
lamnak” tűnhetett ez 
a magyar líra, amit ily 
módon másod- és har-
madgenerációsok által 
közvetítve hallhattunk. 
Csak gratulálni lehet a 

ZIK tanároknak-szülőknek, és természetesen 
külön gratulálás a szervezőknek, dicséret 
a díjnyerteseknek.  (l. további részleteket a 
7.o.-on)

Utazók
- Az AMH havi megjelenése folytán bizony 

előfordul, hogy a hírek nem 100%-ig helytál-
lóak. Így van az, hogy pl. Dávidházy János 
barátunk - első kézből, írásban kapott hír 
szerint! - munkaügyből kifolyólag meghosz-
szabbította ittlétét 1 hónappal és nem utazott 
vissza Magyarországra, ahogy utolsó szá-
munkban tévesen jeleztük, hanem kb. április 
15-20-ig marad Buenosban.
- Dr. Némethy Kesserű Judit a New York 

University helybeli lerakatánál végezte el 
egyhetes „kontrollvizitjét” az egyetem USA-i, 
spanyolországi és argentínai spanyol nyelvpro-
gramjainak koordinátoraként. Ilyen villám-
látogatásoknak nemcsak családja, hanem kiter-
jedt baráti köre is nagyon örül! Sokan köszön-
tötték szeretettel Benedek László emléktá-
bortüzénél a Cserkészházban, március 11-én. 
- Lapzártakor érkezett hír szerint Kerekes 

Cili március 31-én utazik vissza Venezuelába, 
hogy kitervezett útját folytassa, legalábbis 
decemberig, amikor bátyja esküvőjére ismét 
itt lesz köztünk.
- És ha már az ifjainknál tartunk, még néhány 

érdemleges hír: Zaha Eszti február 24-én 
tette le Berlinben az utolsó MIDE- vizsgáját 
(Master in International Developments and 
Economics). Berlin előtt Budapesten 2007. 
júliusban a Külkereskedelmi Főiskolán 
(„Külker”) elvégezte a Nemzetközi Gazdasági 
Kapcsolatok szakát. Most a tézisén dolgozik, 
amit idén júliusban kell ki-
védenie. És azután mi lesz, 
hová viszik a szelek? Majd 
ha júliusban átveszi diplo-
máját, remélhetőleg kapunk 
tőle képet. 
- Zaha Ilo február 25-én 

tette le utolsó vizsgáját a 
Buenos Aires-i Universidad 
de Belgrano építészmérnöki 
karán. Akárcsak nővére, ő 
is írja a tézisét, amit még 
márciusban kell kivédeni, azaz nagy útja 
előtt. Mert már mint kész építész március 30-
án szándékszik indulni 1-2 éves hátizsákos 
utazásra, észak felé, Mexikóig…
- Négy fi atal cserkészbarát: Zöldi András, 

Collia Niki, Kerekes Marci és Demes 
Sanyi, még mind legényemberek, a nyaralás 
utolsó hétvégére Gualeguaychúba kirándul-
tak. Háromnak már ki van tűzve az esküvője 
dátuma még ebben az évben. Vajon mi lesz a 
negyedikkel?
- Stern Stefan és felesége Fóthy Zsófi a Tuku 

a kis Leóval és Eduarddal 1 hónapra otthagy-
ták a fagyos Németországot, ahol a tavasz csak 
ímmel-ámmal ígérgeti, hogy „majd megjön”. 
Az itteni kiterjedt család és baráti kör, vala-
mint a fi nom argentínai nyárutó melegében 
alaposan „föltankolhatnak”… Gyermekeiket 
3 nyelven nevelik: a papával spanyolul, a 
mamával magyarul és a környezettel németül 
közlekednek…
- Dóryné Lomniczy Paulette is elszökött a 

zord német klímából és a rokonság és a bueno-
si meleget szívta magába februárban 1 hétre.
- Gorondiné Haynal Edith 2 hétre Né-

metországba utazott, hogy egy egyetemi 
posztgraduális kurzuson vegyen részt, teljes 
ösztöndíjjal, amihez a Goethe Iskola érettsé-
gije és a Harvardon szerzett Masterja folytán 
jutott. Gratulálunk!

Egyéb
- A Regösök már februárban megkezdték a 

komoly táncpróbákat, hogy kellőképpen felké-
szüljenek a júliusi „Vendégségben Budapes-
ten” magyarországi útjukra. Ezért szaporodtak 
nemcsak a próbák, hanem a koreográfi ákat is 
szépítik, csiszolják, mindezt nagyon lelkesen 
és odaadással. Azonban a legfontosabb a 
megfelelő összeget valamiképpen összeszed-
ni, hogy az út meg is valósulhasson. Nagyon 
egyszerű: ha nincs pénz - nincs jegy. Igen 
fontos lenne részt venniük ezen az eseményen, 
amit immár 14. alkalommal rendez meg a 
magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Égtájak Irodája mint a Határon Túli Magyar 
Fiatalok Találkozóját. Az elmúlt 13 év alatt 
sikerült számtalan Kárpát-medencei, izraeli, 
svédországi és baltikumi magyar közösséggel 
és magánszeméllyel partneri, baráti kapcsola-
tot kialakítaniuk, így az utóbbi években 18-20 
ország közel hétszáz magyar fi atalját láttak 
egyszerre vendégül. Azonban az amerikai 
kontinensen élő magyarság körében egyelőre 
csak minimális kapcsolatrendszerrel rendel-
keznek, és a mi fi ataljaink látogatása „törné 
meg a jeget”. Bízunk abban, hogy kolóniánk 
nem hagyja őket cserben most sem!
- Szintén februárban a kiscserkész-vezetők 

is elkezdték már az új gyermekeket toborozni 
és az évi cserkészfoglalkozási anyagot össze-
állítani. Március 14-én meg is kezdődött a ZIK 
és a cserkészfoglalkozás.
- Graul Trixit nagy baráti kör lepte meg a 

Hungária éttermében: csellel csalogatták oda, 
a cinkos Omar az újság szétosztása ürügyével 
hívta. (l. részleteket a SP.III. o.-on)
- A magyarok listáját Puricelliné Szabó Éva 

már beadta a Club Europeóba, 350 névvel. 
Az újdonságokról igyekszünk folyamatosan 
hírt adni.

Előző számból kimaradt nyaralási hírek
- Kovács Olga 3 hetet Punta del Este-i családi 

körben.
- Pappné Babi Villa Gesell. Fia Jenőke és me-

nye Zizi felváltva mentek le vele együtt lenni.
- Haltenberger Ányos Bea Cariló-i nyara-

lójában.
- A Zaha család 3 generációja együtt nyaralt 

córdobai házukban.
- Czanyó Mimi születésnapjára Niki fia 

Spanyolországból látogatóba érkezett Santa 
Teresitára.
- A tengerparton nyaraló ismerősök nyaralás 

közben is tartják a baráti kapcsolatot, egyik 
nyaralóhelyről a másikra száguldozva. Az 
állandó ott élőket is felkeresik: drága Bíró 
Magda nénit és leányait, Albert Ágit és 
Zsuzsit Ostende-i magyaros szállodájukban. 
Képíró Magdi és Kerekes Áginak annyira 
megörült Magdi néni, hogy még lejárás előtt 
sietett megújítani előfi zetését! Köszönjük!
- Hogyan adódik egy újabb előfi zető? Olykor 

mulatságosan. Tavaly évvége felé Kerekes 
Ági, Vágó Imola, Vass Gyöngyi és Graul 
Trixi leutazott Pinamarra, kis pihenőre. Ott 
bukkantak rá egy „Otthon” nevű házra. „Ez 
csak magyaré lehet”-jelszóval egy levelecskét 
hagytak: szeretettel meghívták az ismeretlen 
lakót, hogy ha Buenosban jár, csütörtökökön 
várják őt a szokott Oleander-találkozókra 
a Hungáriában. Pár hétre rá derült ki, hogy 
Deákné Tőkés Ilona megtalálta a levélkét - 
és így került a Deák család is olvasóink közé. 
Ilonka néni egyik unokája, Deák Danisa kül-
dött pár képet 
bemuta tko-
zásra:

- Itt az alkalom, hogy hálásan megköszön-
jük mindazoknak, akik Hírlapunkat szóval 
és tettel terjesztik, és újabb előfi zetőket sze-
reztek az utolsó hónapokban. (BGT és HKZS)

rátját, Konrádot, hogy meghallja több mint 
41 évvel azelőtti árulása történetét. Marzio 
szerepe a legnehezebb, elejétől a végéig a 
színpadon van és majdnem 40 perces mo-
nológját oly mesteri módon adja elő, hogy 
még egy légy repülését sem lehetne hallani 
a teremben. Fernando Heredia (Konrád) 
szerepe kisebb, de érdemes megfi gyelni arc 
és testjátékát, ahogy régi barátja beszédét 
hallgatja. Hilda Bernard, mint a Konrádot 
gyerekkora óta kísérő házvezetőnő több íz-
ben jelenik meg, hogy a drámai feszültséget 
enyhítse, és alig lehet elhinni, hogy a való-
ságban is 90 éves korú hölgy ilyen kiváló 
teljesítményt tud nyújtani (a férfi ak is jóval 
80 felettiek). Krisztina, Henrik felesége, 
Konrád szeretője, már régen meghalt, de 
szelleme állandóan jelen van.

Ez a mű vakító élességgel világít a ba-
rátság, a hűség és az árulás örvényeibe. 
A barátságot fontosabbnak tartja, mint a 
szerelmet, mert a főhős szerint „...a barátot 
meg lehet ölni, de a barátságot, amely a 
gyermekkorban szövődött két ember kö-
zött, talán még a halál sem öli meg.” - Csak 
ajánlani lehet ezt az előadást, kivételes 
színészi teljesítményekkel, jó rendezéssel, 
korabeli díszletekkel és öltözékkel, mesteri 
világítással és hozzáillő zenével.

Székásy Miklós

M i t  h a l l o t t  a z  A M H

Márai darab spanyolul Buenos Airesben

Dr. Karikó Sándor bemutatja újságunkat 
Szegeden. - Dr. Szabó Tiborral együtt egyete-

mükön beszámoltak sikeres argentínai út-
jukról, valamint látogatásukról a Hungáriában 

Húsvéti jókívánságok a Hargitáról! 
(2008. március. J.G.)

Lapzártakor: 
- Örömhír! A Plátanos-i Csíksomlyói Ma-

donna az Angolkisasszonyok jóvoltából 
visszakerül a Mindszentynumba, a kolónia 
örömére. Az ünnepi programról bővebbet a 
következő számunkban.
- Gyurcsány Ferenc magyar miniszterel-

nök benyújtotta lemondását. (l. bővebb hír 
Eseménynaptár alatt, a SP IV.o.-on).
Helyesbítés: Múlt számunkban elírás folytán 
Papp Jenő Benedek Lászlóról közölt meg-
emlékezésében hibásan jelent meg Karl Dóra 
vezetékneve. Olvasóink elnézését kérjük.

Elhalálozás:
Sajnálattal közöljük, hogy a Valentín Alsina-i 

Magyar Dalkör közszeretetnek örvendő Kun 
Lászlója hosszú betegség után tragikus körül-
mények közt távozott az élők sorából.

Betegeink
- Bobrik György barátunk már teljesen 

fölépült. Ezzel szemben Kurucz László még 
mindig kínlódik kényes kézbalesete után - a 
fájdalmak csak igen lassan akarnak engedni. 
Kívánunk gyorsabb javulást neki!
- A mindig aktív Pataky Laci ugyan jól van 

operációja után, de „rosszalkodott” és nem 
szedte be kellő rendszerességgel az előírt 
orvosságokat - most újabb vizsgálatoknak 
kell magát alávetnie! Jobban kell engedel-
meskedni…
- A Szent István Magyar Otthon új magyar 

lakóval gyarapodott: Simon Lászlóné Lívia, 
kedves előfi zetőnk, betegeskedés után köl-
tözött be, mert tudja, hogy ott megfelelően 
látják el és vigyáznak rá. 
- Navesnikné Mattyasovszky Mókus sikeres 

epeműtéte után még lábadozik, amikor férje, 
Navesnik Norberto szívoperációnak kell 
alávesse magát: április első napjaiban kerül sor 
a hármas by-pass behelyezésére. Sok erőt és 
szerencsét kívánunk mindkettejüknek!
- Navesnik Norberto operációjára véradókra 

volt szükség. A HungArgenNews elektronikus 
hírlevélben bocsátottuk ki a szolidaritási 
fölszólítást, amire többen jelentkeztek is. A 
Navesnik család ezúton fejezi ki köszönetét a 
segítőkész kolónia felé! Meleg érzés tölti el a 
szíveket, ha látjuk, hogy van szeretet és jóin-
dulat a „Nagy Magyar Családunkon” belül!

Gorondiné Judit jelenti be a következő szavalót, 
míg Benedekné Marika fölolvassa a költők rövid 
életrajzát                                                 Fotó Jakab 

Lomniczy Mátyás a 
Nemzeti Ünnepen 
is büszkén kimutatja 
cserkészmivoltát: 
Váci Mihály „Még 
nem elég!” c. meg-
rázó költeményét 
szavalja     Fotó Jakab 

Dombay Jenci nem 
tudta, de nem is akarta 

leplezni meghatottságát 
a szavalókat kiértékelő 

mérlegében, akiket 
aznap reggel zsüriként 

kellett megítélnie a ZIK-
vetélkedésen   Fotó Jakab 

Józsa Mátyás nagy-
követ elmondja ünnepi 
beszédét        Fotó Jakab 

Zaha Iló 
és Eszti 

b.-j: Deák 
Beatriz Silvia, 

Ferenc és 
István Miklós 

körülveszik 
mamájukat, 

Deákné 
Tőkés Ilonát

Kiváló szereposztás: 
Hilda Bernard, Duilio Marzio, 

Fernando Heredia
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Március 11-én a fenyegető vihar ellenére a Zrínyi Kör 
és a Cserkészek a Hungária egyesületben gyűltek össze, 
hogy megemlékezzenek szeretett vezéralakjaik, id. Bene-
dek László tizedik és fi a László 1 éves halálévfordulójáról. 
Kolóniánk egyik leghívebb és legmagyarabb családjának 
őszinte részvétemet és együttérzésemmel csodálatomat is 
fejezem ki ez alkalomból. (l. továbbá HUFI I.o.)

Március 11-én du. a Segélyegylet megtartotta idei első 
igazgatói gyűlését, amelyben kilátásba helyezték a 2009. 
évi közgyűlés dátumát. Május 10-re tűzték ki. Mint a Tá-
mogatók körének aktív tagja szeretném ezt megemlíteni: 
kérjük a jótékony adakozókat, hogy értesítsék telefonon az 
Otthont, ha bankszámlára fi zetik be adományukat. Átutalás-
nál 1 hónap múlva kapjuk meg az adakozó nevét, készpénz 
befi zetésnél soha. Tehát kinek küldjük a nyugtát? Reméljük, 
hogy kedves olvasóim táborából sokan köztük lesznek.

*
Március 15-e minden magyar legnagyobb nemzeti ün-

nepe: ilyenkor megemlékezünk az 1848-ban vívott forra-
dalomról, ahol dédapáink életüket és vagyonukat áldozták 
a magyar függetlenségért, a 
szabadságért. Március 15-e 
mindig kolóniánk és az egész
Dél-Amerikába szakadt ma-
gyarságnak évadnyitó nem-
zeti ünnepe volt. Napjaink-
ban különös jelentőséggel bír, 
amikor anyaországunk komoly 
bajban van, egy szakadék 
szélén áll. Viharban, veszede-
lemben mindig megtaláljuk 
egymás kezét, ilyenkor össze-
tart a magyarság.

Ez látszott meg, ezt érez-
tük mindannyian, akik részt 
vehettünk szombaton, már-
cius 14-én délben a magyar 
nagykövetség, majd délután a 
Hungária egyesület által rende-
zett ünnepségeken.

Józsa Mátyás nagykövet és felesége Gabriella az Anya-
ország nevében 12.30 órára hívta meg a kolónia tagjait és 
velünk együttérző barátokat. A megemlékezés az argentin
himnusz-
szal kez-
dődött. 
Józsa 
Mátyás 
spanyolul 
adta elő a 
magyar mi-
niszterel-
nök ünnepi 
köszöntő-
jét, a zenei 
előadások-
hoz (Liszt 
és Bartók) 

majd az Ars Hungarica férfi kórusa által előadott 
szabadságharc-korabeli dalaihoz elég maga a fül, 
nem kellenek szavak.  A magyar Himnusszal igen 
meghatóan végződött az ünnepély. A ragyogó 
napos kertben fényes ellátásban részesültek a 
vendégek. Eszembe jutott a nagykövet 4 évvel 
ezelőtti bemutatkozó március 15-i ünnepsége. 
Milyen örvendetes, mennyivel más, szebb, 
közvetlenebb 4 év után a kolónia és közte a 
kapcsolatunk. (l. továbbá 3.o.)

*
A Hungária egyesületben, mint szokásos, 

Lomniczy József rendezte a megemlékező 
ünnepélyt aznap délutánra. Váratlanul szép, 
felejthetetlen műsor várta a magyarul beszélő 
és érző honfi társakat. A Hungária elnöke, Zöldi 
Márton üdvözlete után Józsa Mátyás nagykövet 
volt a felkért díszszónok. A kitűnő, tömör be-
szédben rámutatott, hogy a magyarság 2 nagy 

szabadságharcát, 1848 és 
1956-ban idegen hadak ver-
ték le. Reméljük, hogy bátor 
hőseink nem hiába ontották 
vérüket. 
Ezek után külön ajándék 
lepte meg a jelenlévőket. 
Benedekné Marika és Go-
rondiné Judit szervezésében 
a Zrínyi Kör tanári karából 
és szülői gárdájából szár-
mazó önkéntes szavalók 
nyújtottak irodalmi műsort 
a kihirdetett szavalóverseny 
győztesei előadásában.  
Olyan csodálatos volt, hogy 
annak egy külön oldalt kel-
lene szenteljünk, hiszen már 
mind itt született generációról volt szó! E sorokban csak 
hálánkat szeretném kifejezni a Zrínyi Kör áldozatkész, 
lelkes tanárainak, akik most már a harmad- és negyedge-
nerációs gyermekeinket nevelik mindmáig!

Isten megáldotta a magyar kolóniát ilyen remek embe-
rekkel. (l. továbbá 6.o.)

Márciusban leg-
nehezebb elkezdeni 
rovatom megírását, 

noha ez részemre nem terhes kötelesség, 
hanem öröm. Ezért idén február-
ban laptoppal a hónom alatt 
átutaztam Uruguayba, remélve, 
hogy a nyaralást össze tudom 
kötni írói szenvedélyemmel. 

A világraszóló gazdasági válság 
és az argentin belpolitikai elége-
detlenség az idén erősen érezhető 
volt a nyaralók megritkult tábo-
rában. Nálunk Argentínában a 
megérdemelt nyaralásra mégis 
mindenki készült, jóllehet nem  
a szokott örömmel. A dolgozó 
középosztály bizony nagyon 
megfontolta, hogy hol és mennyi 
időre menjen el nyaralni, akár 
tengerpartra vagy a hegyekbe. 
Egy hónap helyett jó, ha két hét-
re tellett az utószezonban. Aki 
februárban, árengedményekben 
reménykedett, annak argentin nyaraló-
helyeken talán beváltak álmai, de egy 
nemzetközi fürdőhelyen, mint Uruguay-
ban, Punta del Estén, egy magamfajta 
nyugdíjas középosztálybelinek bizony 
csalódást okoztak. Februárban semmi 
sem lett olcsóbb, a lakások, villák meg-
teltek gazdag külföldi vendégekkel, akik 
között jóval kevesebb argentint láttunk, 
mint tavaly. 

Mi az, ami Punta del Estére csábítja a 
milliomos befektetőket? Mi vonzza ide az 
északi féltekéről a turistákat? Honnan árad 
az a tengernyi pénz, amin gombaszerűen 
toronymagas modern öröklakások épül-
nek? A régi villákon, lakásokon „kiadó” 
táblák lógnak. A új toronyépületekben 
dollármilliókat kérnek egy párszáz négy-
zetméteres lakásért. 

Kétségtelenül csábító a félsziget föld-
rajzi fekvése, éghajlata, növényzete, barát-
ságos lakossága, de leginkább gazdasági 
politikája. Tény, hogy ma ez a fürdőhely 
már csak arra a gazdag, nemzetközi mil-
liomos osztályra és azoknak épít. Ennek 
ellenére Punta del Estén mindenki meg-

találja azt a környezetet, ami kedvének és 
zsebének megfelel. Életemben sok szép 
fürdőhelyet bejártam, de még nyugdíjasan 
is itt nyaralok legszívesebben.

 Magyar olvasóink 
közül találkoztam 
régi háztulajdono-
sokkal, mint Ober-
ritterné Judith, özv. 
Kehiday Gáborné 
Simonetta, Prevené 
Sorg Baby, Fabbriné 
Balla Bea, Raciop-
piné Abaffy Edda 
családjával Saltá-
ból és az egyetlen 
magyarországi-ma-
gyar háztulajdonos, 
Schick Miklós és 
Marika, fiúkkal, 
Gergellyel és me-
nyasszonyával.
Miklós, régi ingat-
lanügynök Magyar-

országról szeretne gazdag befektetőket 
hozni át Puntára, mert neki itt csak a 
magyar társaság hiányzik. Összeismertet-
tem őket Orbán Lászlóval, aki meghívott 
bennünket Lincoln Center-i lakásába, egy 
remek tengeri herkentyű vacsorára.

Március 3-án kipihenten érkeztem haza. 
Mi történt kolóniánkban február végén? 
Honnan tudjam meg? Megmentett az 
újságunk márciusi száma, amely már 

hétfőn 2-án az íróasztalomra érkezett. 
Mielőtt útitáskáimat kipakoltam volna, 
mohón elkezdtem olvasni az AMH-t. 
Szerkesztőnket, Haynalné Kesserű 
Zsuzsót hívtam fel először, hogy gra-
tuláljak neki, mert a márciusi számban 
mindent megtaláltam, amit kerestem, 
vagy ami nekem hiányzott. Remélem 
az óta mindenki elolvasta, és megszív-
lelte Szerkesztőnk üzenetét az 1. olda-
lon, amelyben az Argentínai Magyar 
Hírlap 4 éves megjelenése beteltének 
alkalmából pontokba szedve felsorolta 
a Hírlap eredeti és már 5 évvel ezelőtt 
megfogalmazott célkitűzéseit és irányát. 
Kíváncsi vagyok olvasótáborunkból 
hányan gratuláltak Haynalné Zsuzsónak 
tehetségéhez és kitartásához. Kíváncsi 
vagyok arra is, hogy hány előfi zetőre 
tudtuk feltornászni magunkat az elmúlt 
4 év folyamán. Nem kétséges, hogy a 
kolónia tisztában van azzal, hogy milyen 
fontos és nélkülözhetetlen KAPOCS 
közöttünk a Hírlap. Honnan tudnánk meg 
„eseménynaptár” hiányában, hogy hol, 
vagy mit rendeznek honfi társaink, sőt 
maga a magyar nagykövetség is? Nincs 
mindenkinek kábelpostája, e-mailje, 
hogy utolsó percben értesülhessen fontos 
eseményekről. Bárkit megkérdeztem az 
elmúlt napokban, egyetértettek velem 
abban, hogy szükség van a lapra. Sőt mi 
több - meg vannak vele elégedve. 

Én viszont bevallom ked-
ves olvasóimnak, hogy én 
nem vagyok maradékta-
lanul megelégedve velük. 
Tisztelet a kivételnek, 
néhány idős barátnak, nem-
igen kapunk lelkes bizta-
tást helybeli olvasóinktól. 
Tulajdonképpen sokan el 
sem olvassák az újságot! 
Ebben nem látok semmi 
meglepőt. Annak idején 
Czanyó Adorján sokszor 
ránk pirított (legjobb bará-
taira is), hogy nem olvassuk 
az újságot. Én sem mindent 
és mindig. Akkor meg miért 

elégedetlenkedem? Azért, mert március-
ban mindig azt szavaljuk, hogy „Talpra, 
Magyar”. Énekeljük a Himnuszt: „Isten 
áldd meg a magyart jó kedvvel-bőséggel”. 
Fel-fellobbanunk, szalmaláng módjára, 
de alapjában véve ritkán lelkesítjük egy-
mást. Pedig erre lenne mindannyiónknak 
legnagyobb szüksége, ebben a tömeghisz-
tériában szenvedő baljósló világban. A 
tűz is kialszik, ha nem fújják. (Örömmel 
cáfolom meg kedves rovatvezetőmet, mert 
megnyugtatóan és meghatóan sok elisme-
rést kapunk, főleg szóban, de írásban is az 
egész újságra vonatkozólag! Szerk.)

*
Argentin hazámba visszaérkezve Magyar 

Hírlapunkon kívül semmi más, kellemes 
meglepetés nem ért. A közoktatás, közhi-
vatalok március 2-án kellett volna elkezd-
jék a munkaévet. Ehelyett az elégedetlen 
tanítók szakszervezete zajosan tüntetett, 
sztrájkolt, aminek csak a gyermekek ör-
vendtek, mert - újból! - később kezdődik el 
a tanév… A mezőgazdák újult erővel léptek 
fel a kormány fojtogató rendeletei ellen. A 
közbiztonság nem javult. Már a rendőröket 
támadják és gyilkolják meg a banditák. A 
nagy szárazság után még az ég is beborult, 
mert egyik nagy vihar a másikat követte. 
Jön az ősz… A bizonytalanság, félelem 
szinte tapintható a levegőben. Senki sem 
dönt, hanem vár. Meddig? Úgy látszik jú-
niusig, mert előrehozzák a választásokat!

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

  K O L Ó N I Á N K  

Túl sok program egy napra azt eredményezte, hogy a Hungária 
nagyterne sajnos messze nem telt meg. Sokan maradtak ki abból 
a maradéktalan élvezetből, amit az ünnepi program nyújtott. 1. sor 
b.-j.: Józsa Mátyás nagykövet és felesége Gabriella, Zöldiné Cristina 
és Zöldi Márton Hungária elnök                                     Fotó Balthazár

Csábító éghajlat és növényzet... 
balra: A szerző barátnőjével, Dőryné 
Ilcsivel Punta del Estén Fotó Bonczos 

A szerző születésnapja baráti körben. b.-j.: lánya 
Sebess Zsuzsi, Máhr Lívia, Schick Miklós és 
felesége, az ünnepelt; ülve: a vendéglátó házi-
asszony, Oberritterné Judith               Fotó Bonczos 

Milliomosok pihenése Punta del Estén - 
                      felhőkarcolók skyline-je a háttérben        Fotó Bonczos 

Józsa Mátyás nagykövet az idei márciussal 
betöltötte 4 éves argentínai mandátumát.

A képen feleségével, Gabriellával   Fotó Jakab 

... ha mégegyszer azt üzeni, mindyájunknak el kell 
menni... b.-j.: Gosztonyi Garzó, ifj. Zaha Sándor,  
Fóthy Gyuszkó, Benkő Laci (Ars Hungarica férfi -
kórusból)                                                 Fotó Balthazár 

Lomniczy József, a március 15-i 
ünnepélyek veterán szervezője 
bevezeti ifj. Fóthy Gyula soron-
kívüli szavalót, aki mesterien és 
megragadóan tolmácsolta Kozma 
Andor: A Karthágói harangok 
c. költeményét    Fotó Balthazár 
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INTÉZMÉNYEINK
NUESTRAS INSTITUCIONES

Vezető budapesti 
művészeti galéria vásárol

MAGYAR 
FESTMÉNYEKET, 
MŰTÁRGYAKAT, 

reális, európai árszinten
(+54-11) 4798-7521

artehungara@gmail.com
Importante galería de arte

 de Budapest compra
PINTURAS Y OBRAS

DE ARTE HÚNGARAS, 
a precios reales de Europa

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. 
4723-4988 - edithhaynal@hotmail.com
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 - DISTRI-
TO ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS HÚNGAROS IN EXTERIS. Pje. Juncal 
4250, (1636) Olivos, Bs.As. - lomniczymatyas@yahoo.com.ar -15-5703-1800 
REGÖS MAGYAR NÉPTÁNCEGYÜTTES -  CONJUNTO FOLKLÓRICO HÚNGARO 
REGÖS - Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. www.regosargentina.com.ar
Tel. 4799-4740 -  edibon1@yahoo.com
ZRÍNYI IFJÚSÁGI KÖR (HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLA) - CÍRCULO JUVENIL 
ZRÍNYI - Colegio Húngaro. Pje. Juncal 4250, (1636) Olivos, Bs.As. 4791-3386 
susyfothy@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 -  sleidemann@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

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" -  Amenábar 
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 ZARÁNDOKHÁZ" MAGYAR KATOLIKUS KÁPLÁNSÁG 
- ASOCIACIÓN DE LOS HÚNGAROS CATÓLICOS  EN LA ARGENTINA - Aráoz 1857, 
(1414) Buenos Aires.  Tel. 4864-7570 - info@mindszentynum.org

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" –  Pac. Rodríguez 6258 (ex 1162), 
(1653) Chilavert, Bs.As. Tel. 4722-0098 / 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 CA-
MARADERÍA DE LOS EX COMBATIENTES HÚNGAROS EN LA ARGENTINA – J.B. Justo 183, 
(1602) Florida, Bs.As. Tel. 4796-0176 / 15-4949-9640 -  vferlolo@fi bertel.com.ar
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 
moka_retezar@yahoo.com.ar
CHACOI MAGYAR EGYESÜLETEK:
- COLECTIVIDAD HÚNGARA DE CNEL. DU GRATY – M. Moreno N° 12, (3541) 
Coronel Du Graty, Prov. de Chaco. Tel. 03735-498-649
- VILLA ÁNGELA-I MAGYAR EGYESÜLET - SOCIEDAD HÚNGARA DE SOCORROS 
MUTUOS – Hungría 150, (3540) Villa Ángela, Chaco. Tel. 03735-420-939
CÓRDOBAI MAGYAR KÖR - CÍRCULO HÚNGARO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 
Recta Martinolli 8611, Barrio Villa Belgrano, Córdoba.  Tel. 0351-481-8531 / 
0351-156-144-070 - fi lipanicslili@gmail.com
SANTA FE-I MAGYAROK TÁRSASÁGA - AGRUPACIÓN HÚNGAROS DE SANTA FE 
(CAPITAL) - 9 de Julio 6345, (3000) Santa Fe. Tel. 0342-469-5500 - adorjan@ciudad.
com.ar

Atención: 
Rogamos a los responsables informarnos de errores o cambios. Gracias.

Dr. Farkas Ferenc
ügyvéd

Carlos Pellegrini 743 
p. 10. of. 45, Buenos Aires

Tel.: 4322-0902
Kérjen órát

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

Rovatvezető Sebessné Bonczos Zsuzsa
Szerkesztőségi iroda: Bonapartianné Graul Trixi

L. Monteverde 4251 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  
Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242      amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh                 http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

Dra. Daniela Bordalejo
Dr. Martín Puricelli
Médicos Psiquiatras

Consultorio: 
15-5325-2078   4823-9347

A májusi számra a 
lapzárta: április 10

Anyag és hírek beküldésére 
(54-11) 4711-1242 

amagyarhirlap@yahoo.com Esta edición fue impresa en   IMPRENTA  ALFA  BETA  S.A.   4522-1855

Dra. Gabriela Szegödi
 Abogada

  Estudio  4372-6844
15-5026-4512 

gabriela_szegodi@yahoo.com.ar

Az AMH és az egész magyar közösség nevében hálásan 
köszönjük adományukat, támogatásukat, fölülfizetésüket!

2009:  Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - Kalpakian Ervin -
Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Dr. Orbán László - Dr. Némethy 
Kesserű Judit (USA) - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa - Dőry Ilcsi - 
Gorondi István és Edith - Móricz Istvánné - Álvarezné Zöldi Viktória - 
Mészáros Lászlóné, Angéla

A  Z.I.K.
támogatja 
a magyar

betűt

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

Tel. 4799-8437
haynal@fi bertel.com.ar

HUNGÁRIA 
KÖNYVBARÁTOK 

KÖRE - HKK
KÖLCSÖNKÖNYV- ÉS LEVÉLTÁR

Dra. Dancs Zsuzsanna
ügyvéd

A. Brown 3185 piso 2 Of. 4 
Mar del Plata

Tel.: 0223-494-0339 
susanadancs@sinectis.com.ar

Kedves Olvasónk!      Megkapta már a nyugtáját?
A címkén látható az előfi zetésének lejárata. Két hónappal 

utána be kell szüntessük a lap küldését. 
Előfi zetése megújításának esetében kérjük közölje velünk 

annak módját és dátumát (4711-1242), hogy kiállíthassuk a 
megfelelő nyugtát. Köszönjük!                                      AMH

- A megjelent írások nem fejezik 
ki szükségszerűen a szerkesztő 
véleményét, és azokért minden 
esetben szerzőik felelősek. 
- Kéziratokat, fényképeket nem 
őrzünk meg és nem küldünk 
vissza. Javítás 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. 

A havi lapzárta után történt esemé-
nyekről szóló beszámolók és hírek 
csak egy hónap késéssel jelenhetnek 
meg. Számítunk Olvasóink szíves 
megértésére!

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-től 2008-ig US$ 100.-on felüli adományozók (ábécésorrend): 
(4x) Dr. Farkas Ferenc - Dr. Némethy Kesserű Judit (USA) - Dr. Orbán 
László - Rubido-Zichy Hohenlohe Senta - Zilahi Sebessné Bonczos Zsuzsa
(3x) Dr. Alitisz Constantino - Erdődy József - Móricz Istvánné - Pejacsevich Alexis
(2x) Dobosi Szabó Anikó - Dőry Ilcsi - “Instituto Internacional de Artes 
Culinarias Mausi Sebess” - Luraschiné Földényi Judith (Ausztria) - N.N. 
(1x) B.Á.(Kanada) - Dr. Besenyi Károly - Gorondi István és Edith - 
Gosztonyi Attila - Grosschmid Mária (Mo) - K.I.- N.N.- Zombory István
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HuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFiHuFi
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!

Kint szakadt az eső. 
Sokan voltunk. Na-

gyon különleges volt 
az egész, teljesen más. 
Szokatlan, új hely-
zeteket vettem észre. 
Sosem éreztem ilyen 
hangulatot a kiürí-
tett cserkészház al-
ján. Sosem énekeltek 
ilyen szépen az em-
berek: azon a hangon 
kezdődtek a népdalok, 
amilyenre íródtak... 
Ez volt 2009. március 
11-én:

Amikor az emberek körben ülnek, 
védve érzik magukat. Ha e kör közepén 
tűz ég, nem fenyeget a hátuk mögötti 
zárt sötétség, már nem félnek a vadon-
tól, sem a vihartól, még a legszörnyűbb 
iszonytól sem. A kör hangulategységet 
alkot. Versek, írások és régi táncos éne-
kek bizonyítják e hiedelem ösztönjellegű 
fennmaradását.

A körforma gyülekezet megosztást 
és egyből szertartást kifejező alakulat. 
Nemhiába számunkra is, a cserkészélet 
talán legszebb momentumát jelenti. Van-e 
szebb a lobogó tüzek lángjai táncánál? A 
pirosas sötétségben mozgó árnyékoknál? 
A csendet felbontó éneklésnek viszont 
mágikus ereje is lehet. Közös nevező… 
Ilyenkor nincs kor, nincs idő s mégke-
vésbé különbségek - csak arcok, mint 
holdfoltok a mezőn. Megvilágított arcok 
és gondolatok. Ez a tábortűz. A mi rítu-
sainknak is van egy fokozatos irányzata. 
Attól függetlenül, hogy minden egyes 
ember saját lelkülete útján indul el, a 
szokásvilág által mégis egy cél mellett 
egymásra találunk. Ilyen hatása van a 
tábortűznek is. 

Fiatal őrsvezetők, a csapatok összes 
segédtisztje, a KÖRS tagozata, valamint 
majdnem teljes létszámban a régi csapat-
parancsnokok, férjek, feleségek, anyák, 
apák, testvérek. És körülültük a gyer-
tyaformájú liliomot. Kint az eső, bent 
a terem még átölelve őrizte a percekkel 
azelőtt lezajlott néptáncosok teste melegét, 
páráját.

Március 11-én közös szándékkal he-
lyezkedtünk el körben. A megemlékezés 
képzeletben két szeretett és példaadó 
cserkészvezetőt ültetett le mellénk: ifj. 
Benedek Lászlót halála első évfordulóján, 
és megemlékezésünkben jelen volt id. 
Benedek László is, halálának éppen 11. 
évfordulóján.

Emlékükkel együtt a jelenlévők szavai-

val visszaidéződtek a szép, tartalmas, álta-
luk levezetett táborok tanulságai. A szavak 
drága csengése még most is fülemben 
van, és a népdalok oly kedves, dallamos 
harmóniával töltötték be a cserkészházunk 
alját… Volt, aki apró, szerény mondattal, 
volt, aki nagyon mély elmefutással, volt, 
aki egy vers spontán elmondásával fejezte 
ki érzékenységét… Elhangzott a szép új 
cserkésztoborzónk is, amelyet gitárkísé-
rettel Lajtaváry Ricsi adott elő érzéssel, 
kifogástalan kiejtéssel. 

A lehalkuló, lassú népdalok majd egé-
szen észrevétlenül zárták le a találko-
zónkat. A szeretetkörnél vettem észre, 
milyen sokan voltunk: az egész termet el-
foglaltuk vele. …Szellő zúg távol, alszik a 
tábor… és szorosan fogtuk egymás kezét.

Biztos vagyok abban, hogy mind-
nyájunk lelkében mégegy mezei virág 
magocskája talált meleg helyet.

Olvasunk… és gondolkozunk:
A múlt havi Nyílt levél után...

Havi „HUFImondat”: 
„Az emberebb ember nemcsak abban az esetben vállal munkát, 

felelősséget, amikor éppen ideje-kedve vagy hangulata van hozzá, hanem 
inkább akkor, amikor a közösségnek, amelyben él szüksége van rá!”

 (Z.K.)

Juhász Gyula:
Húsvétra

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét

E zene túlzeng majd minden harangot,
És betölt e Húsvét majd minden reményt

Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új feltámadás van!

„Találkozott egy nagyon-nagyon 
öreg nénivel, ennek eldúdolta azt a 
bizonyos csodaszép dallamot, amely-
nek szövegét eddig hasztalan kereste 
Erdély-szerte. A ráncos arcú nénike 
sűrűn pislogott pillátlan szemével... 
Tisztán, csengő hangon, kifogástalan 
intonációval, gyönyörű, ízes szöveg-
kiejtéssel:

Átéltünk tatárt, törököt, háborút, gyenge 
királyokat, Trianont, forradalmat-szabad-
ságharcot, vasfüggönyt, szétszakadást, 
széthúzást, önző kormányzókat, gyanús 
minisztereket, álmagyarokat, áruló-
kat, besúgókat, elfoglalókat, kínzókat, 
kivégzőket, kiirtókat, börtönőröket és 
gyilkosokat. A legborzasztóbb csonkítást 
is átéltük. Viszont vigyázunk mi egymás-
ra? Milyen szinten aggódunk egymásért? 
És miért aggódunk? Saját magunk anyagi 
biztonságáért, vagy nemzetünkért? Kul-
túránkért? Vagy ezerszáz éves hazánk 
földje megmaradásáért? 

Hol tartanánk, mi lett volna velünk, 
Isteni magyar nemzettel, ha a rendszer-
váltáson és az áldott (?) Unión kívül nem 
kerültek volna be a számítógépek is a 
házainkba? Hogy tudnánk mindent egy-
másról? Hogy fedeznénk fel új barátokat? 
Hogy lehetne kapcsolatokat teremteni, 
ápolni és tartani? Jómagam nem vagyok 
teljesen biztos abban, hogy az Unió által 
bevezetett változások és határok eltörlése 
jót tesz a magyar nemzetnek. Igazából 
nem változtat javára semmit. Attól még 
volt egy december ötödike, még van egy 
haszontalan inogás, egy tudatos felületes-
ség is. Attól még, és megint, sok magyar 
otthon sír...

Hogy összetartásban az erő? Ez áll, 
ez nem változik, szép és való... Viszont 
hogy tartson össze egy olyan nemzet, 
amelynek egy része alszik, amelynek egy 
másik része reszket a bizonytalanságtól és 
a harmadik része máshol él, szétszórtan a 
nagyvilágon?

Egy nemzet, amely egy részének a  
meggazdagodás a fő igyekezete, másik 
része szeretne mást, szebbet magának, 
de nem vesz tudomást a szétszórt hason-
lókról, akik nem mások, mint azok, akik 
elkerültünk a hazától. Egyesek anélkül, 
hogy elköltöztek volna, mások pedig 
hosszú vándorlás után távol idegenbe 
vetődtek. És mind magyarok vagyunk. S 
az éteren keresztül lassan-lassan egymás-
ra találunk, azok, akik azonos módon 
tiszteljük az örök lelki hazánkat. Azt az 
egyetlent, amely sosem fog megváltozni 
s amelybe nem bújhat el más eszme, mint 
a sajátunk, amelybe nem avatkozhat be az 
Unió, sem idegen országok hatalma. 

És a magyarok levelezünk, anélkül, 
hogy ismernénk egymást személyesen... 
Hiszen ez megváltoztathatja a jelent, és 
a már csak álmokban felbukkanó szép 
magyar jövőt is elkezdhetné felépíteni 
az értelmes valóság tégláiból... Megtérítő 
hatása is lehet, ha a félelem, a terror 
emléke s a mindennapi gondrengeteg nem 
akadályozza meg!...

Íme, itt egy apró példája ennek az 
értékes kapcsolatteremtésnek, amelyről 
szüntelen beszélek:

Arról értesültem, hogy 2008. novem-
ber végén megtörtént Budapesten a 
hagyományos táncminősülés országos 
bemutatója, a Martin György Néptánc 
szövetség felhívása alapján. Követtem a 
véleménynyilvánításokat az amatőr helyi 
együttesek erőfeszítéseiről, a hivatásos 
táncosok előnyeiről, a zsűri szerepéről, 
a nyertesekről és a vesztesekről, pályá-
zókról és fenntartókról olvashattam… 
És a ránk egyáltalán nem vonatkozó 
versenyhelyzetet átgondolva, beírtam a 
listába … és ami történt, azt a következő 
számunkban közöljük…

Zólyomi Kati

Zólyomi Kati:
A két Benedek László

Emlékezünk…

„Istenem, Istenem, áraszd meg a vizet.
Hadd vigyen el engem apám kapujára.

Apám kapujára, anyám asztalára.
Hadd tudják meg végre, kinek adtak férjhez.

Cifra katonának, nagy hegyi tolvajnak,
Ki most es odavan keresztútállani.
Keresztútállani, embert legyilkolni,

Egy pénzért, kettőért,
Nem szán vért ontani...”

A parasztok között békesség 
uralkodik, nem gyűlölik a más 
népeket, ez csak a felsőbb körök 
szokása... Életem legboldogabb 
napjai azok, amelyeket falvak-
ban, parasztok között töltök.”


(Részletek Bartók Béla anyjához 
írt leveleiből „Elindultam szép 
hazámból”, Székely Júlia, Móra 
kiadó, Budapest, 1965).
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S z e r k .  m e g j . :  A 
készülőben lévő re-
gény utolsó, befejező 
részletkivonata.
A január-februári 

kettősszámunkban így 
fejeztük be:

„Kint  enyhe ha-
vazás kezdődött. Az 
állami rádióban pedig 
szólt, véletlenül, az 
életvidám szerb nép-
zene…”

*
…Ennyire feszült, 

tehetetlen helyzet-
ben még nem voltam, 
mint magyar, soha. 
Habár mindent tudunk 
a netből, híradókból s később kiadott 
könyvekből, ez mégis a legszomorúbb va-
lóság portáljaként nyílt meg előttem. Alig 
mertem lélegezni, nehogy megzavarjam a 
család vallomásszerű szavait. Végighall-
gattuk csendben az egészet. Olyanokat 
mondtak el a főszereplők, amiket addig 
csakis könyvből olvashattam el. Ez más 
volt. Ez olyanra sikerült, hogy átérezhettem 
a félelem s a méreg, a düh hátborzongató 
lelkületét. 

J-ék végre nem egyszerre beszéltek. Hol 
az egyik, hol a másik mesélt s mindig úgy, 
hogy aki éppen hallgatott, fejbólongatás-
sal hagyta jóvá a másik által kimondott 
szavakat. M. ült mellettem mozdulatlanul, 
már nem fényképezett. Csak kuporogtunk 
némán, és valamily módon - szégyelltük 
magunkat.

- Sz. nem jön? - kérdeztem gyámoltalanul. 
Ismét szükségem volt jelenlétére. Ez alatt a 
hétvég alatt ő lett számomra a férfias, óvó 
jelenlét legteljesebb jelképe. Akkorra már 
nem volt kételyem abban, hogy csak mellet-
te éreztem magam bizalmas nyugodtan.

- Csengj rá - válaszolt J. azonnal, és 
ujjával rámutatott a telefonra. - Száma ott 
van a kis telefonkönyvben, mint G. 4-es. 

A könyvecske barna volt, apró, és sok 
szám szerepelt benne. Nagyon kicsinyke, 
nőies írással voltak bejegyezve a nevek 
és a számok. Felvettem szemüvegemet és 
elkezdtem keresni. Már az első lapon felfi-
gyeltem a sok kihúzott névre. Nem mertem 
érdeklődni.

- Nem jössz át? Beöltözök és szeretném, 
ha te is!

- Már nincs viseletem. De átmegyek, ha 
akarod - válaszolt száraz-röviden a recés 
hang. Tíz percre rá már lépett is be az ajtón. 
Közel lakhat, gondoltam…

A már megszokott lázas mozdulataival A. 
kiválasztotta az asztalról a szükségeseket, 
és egy nagyobb méretű, karfás bőrkanapéra 
helyezte rá. Saját magam jutottam eszem-
be, mikor az újonnan tervezett viseleteket 
levarrás előtt kiterítem a földre, pont ilyen 
tüzetességgel. Így az izmos férfifigura vagy 
a gusztusos női test formáit bele képzelhe-
tem. A. akkor engem képzelhetett el hosszú-
soványan a régi, lényegesen molettebb s 
alacsonyabb családi asszonyok ruháiban. 

- Neked kicsi lábfejed van, Kati... - sut-
togott, míg hozzámérte talpamhoz a kis 
hímzett félcipőt. - Nagyanyáé volt, és még 
eddig senkire sem passzolt.

És máris húzta a lábamra, hogy felpróbál-
jam. Ez a „beöltöztetés”. Az ember nem saját 
maga veszi fel a falu hagyományos viseletét, 
hanem egy helybeli adja rá. Darabról-da-
rabra „felöltöztet”, végtelen óvatossággal, 

lassan, részletesen eligazít minden anyagot, 
hajlást, csipkét vagy fodrot, miközben mély 
felelősségtudattal elmagyarázza mindegyik-
nek értelmét, használati miértjét, a színvá-
lasztás indokait is.

Ezt nem tanulják, hanem öröklik. Ez nem 
kötelesség, hanem szokásvilág. Ez magyar 
falusi kedvesség. Büszkék arra, hogy a sze-
retett látogató boldog az ő viseletükben. Az 
én esetem meghatóbb volt számukra, mert 
előre tudták, hogy mélyen tisztelem, hogy 
szeretem, és hogy értek is hozzá eleget. Attól 
függetlenül azért csodálkoztak:

- Nézd, J.! Úgy áll rajta a viselet, mintha 
benne nőtt volna fel!

Örvendett A., s én pedig befelé válaszol-
tam: hát, valóban többet voltam életemben 
népviseletben, mint civilben...

*
Elkezdtük a szép szertartást. J. és M. fény-

képeztek. Sz. pedig ült az asztal sarkánál 
és néha figyelt, néha pedig egyáltalán nem. 
De ott volt.

Először a selyemharisnyát és a kis alsó 
pendelyt adták rám. A harisnya megfelelt, 
de az az alsószoknya túl rövid volt nyúlánk 
combjaimon. Alig ért le a térdemig. Kike-
restek egy másikat: az viszont derékban 
volt túl tágas, de A. azt vélte, hogy mégis 
az lesz a jó, csak beférceli az övét, hogy 
hozzám simuljon. Erre ráment jó néhány 
perc, de végtelen kellemesen, hisz míg 
varrogatott, gyönyörűen énekelt hozzá. 
Ezt már véglegesen megállapíthattam: a 
kupuszinai asszonyok, lányok, kislányok is-
tenien szépen tudnak énekelni. Nem tudtam 
eldönteni, hogy a hangjuk olyan angyali, 
vagy a népdalaik lejtése varázsolja össze az 
érzéseket. Mindenesetre egyedülálló. Betölti 
a lélek minden sarkát - kézenfogva kísér fel 
a mennyországba.

- Emeld fel a karjaidat! - hangzott el A. 
sajátos, már rokonias hangja.

Rám adott egy teljesen keményre ráncolt 
hófehér szoknyát. Szakszerűen igazította el 
a csípőmön. S onnan lefelé, fokozatosan, 
akárcsak egy harang, úgy távolodott el a 
testemtől. Utána - és mindenegyes darab 
felhúzását ez a mozdulat követte - hátrált 
és felügyelte az összhatást. A felsőszoknya 
ugyancsak hihetetlenül ízléses volt. Puha, 
súlyos, apróra pliszírozott, és a sötét ala-
pon milliárd pici virág tündökölt. Akkor 
a kötényre került rá a sor. A bácskertesiek 
értenek a kompozícióhoz! - gondoltam, 
míg próbálgattam kezemmel, minden ér-
zékemmel megismerkedni a selyemmel... 
Ez fekete selyemből készült. Két oldalán a 
hagyományos dísz, hasonló ahhoz, amely 
a férfiingeken is szerepel. Egy hímzett sáv. 
Geometrikus összeállítás, amelyből nem 
hiányozhat a sárga. Azonnal észrevettük, 
hogy ez is rövid, de gyorsan megoldottuk: 
egyszerűen lejjebb helyeztük, a derekamtól 
legalább tizenöt centi távolságra. Majd saját 
szalagával erősítettük oda. A. nem aggódott, 
hisz már előre tudta, hogy rám nem a mel-
lest adja, hanem a téli díszködmönt, avagy 
kabátkát, és ennek alja pedig bőven borul 
le a csípő alá, ígyhát eltakarja a derekamon 
történő összevisszaságot. Már az elején 
megfigyelhette, hogy felsőtestem nem olyan 
hosszú. Még e kabátka alá egy egyszerű 

Szerk. megj.: A 2008. szeptemberi 
számban, a Brazíliai Híradóban Piller 
Éva beszámolójában olvashattunk a 
nagy sikerrel lezajlott IX. Dél-amerikai 
Néptáncfesztiválról. Ott szót ejt az előző 
hasonló néptáncfesztiválokról is, ilyen 
módon: „Dél-Amerikában jelenleg a 
következő tánccsoportok léteznek” - s 
felsorolja az Argentínában, Brazíliában 
és Uruguayban létező csoportokat. 
Felsorolásából bizony kimaradtak a Ve-
nezuelában működő néptánccsoportok! 
Ezt a hiányt pótoljuk. 

*
A mai „Gyöngyösbokréta Néptánc-

együttes” 1973-ban látott napvilágot, 
amikor tagjai majdnem kizárólag a Szent 
István és a Szent Erzsébet cserkészcsa-
patokból tevődtek össze. Nemcsak a 
kolónián belül lépnek fel rendszeresen, 
hanem a magyarság méltó követei szerte 
az országban. 1982-ben megnyerték a 
Venezuelában honos kolóniák által ren-
dezett néptáncfesztivál első 
díját, majd 1983-ban sike-
resen megrendezték ennek a 
következő kiadását. 

Ez az együttes természete-
sen részt vett az I. Dél-ame-
rikai Néptáncfesztiválon is, 
itt Buenos Airesben, majd 
1990-ben megrendezte Ca-
racasban a III. Dél-amerikai 
Néptáncfesztivált, uruguayi, 
brazil, New York-i és bécsi, 
összesen 150 magyar néptán-
cost látva vendégül. 

A nyolcvanas évek elején megszületett a 
„Rubintos Madár Gyermek Tánccsoport”.

Mindkét csoport megszakítás nélkül 
működik a mai napig is. 

Sajnos az egyre romló venezuelai 
gazdasági helyzet miatt az utolsó évti-
zedben nem volt lehetőség a külföldi 
utazásokra.

1981-ben napvilágot látott egy másik 
felnőtt csoport, a „Búzavirág”. Ez az 
együttes a Mindszenty Bíboros cs.cs. 
tagjaiból tevődött össze. Mára sajnos már 
megszűntek.
(Az ismertetés Francisconé, Balthazár 
Márthától származik, aki köszönetet mond 
Piller Évának az évtizedeken keresztül 
folytatott önzetlen munkájáért és Fedor 
Aliznak, aki fáradhatatlanul vezette hosszú 
éveken keresztül a caracasi tánccsopor-
tokat.)

Folyt. a IV. oldalon

M i n i h u f i        
- Ha 2009 így kezdődik, mi lesz velünk 

májusra? Alig két hónap telt el az évből, és 
már három cserkész/kiscserkész nagytábor, 
egy kirándulás, egy nyilvános tábortűz, a 
Zrínyi Kör tanári gyűlése, a cserkészvezetők 
évnyitó gyűlése, a néptáncosok gyakorlatai 
- mind ezek megtörténtek.
- Igen, a Zrínyi Ifjúsági Körben Fóthy 

Zsuzsi pszichopedagógus immár másodszor 
vette át az igazgatói tisztségvállalást (nem 
egymás után, mert Beisné Anni 4 éves 
szolgálata volt a két mandátum között). Egy 
zártkörű tanári üléssel nyitotta meg a tanévet. 
Sokféle öröm-gond került megtárgyalásra. 
Hiszen már jó néhány éve a szeretett hétvégi 
iskolánk nem csupán szókincsbővítés és 
helyesírás, avagy történelmünk, irodalmunk 
és mélyebb néprajzi-földrajzi  ismereteinek 
átadásával foglalkozik, hanem mindinkább 
nélkülözhetetlen hangsúlyt kell fektessen a 
magyar nyelv nullából való megtanítá-
sára. Ugyanis nagy százaléka a diákoknak 
már egyáltalán nem beszél magyarul. Nem 
fogyunk, hanem megváltozunk - jeligével 
kell a tananyagot kiválasztani, az irányokat 
megszabni, legfőbbképp pedig a tanári kar 
egyre szakosabb kiképzését alátámasztani. 
Viszont szép elismerni, észrevenni: e kar 
egésze szülőkből tevődik össze, de olyanok-
ból, akik 1-2 kivétellel már mind itt születtek 
és maguk is ZIK diákok voltak.
- A HUFI következő kiadásától a Fel-

vidékkel kezd foglalkozni, a hangulatos 
Északi Kárpátok-védte fenyős-hegyes 
régióval, amely Trianon óta nagyon sok 
ideig elszigetelődött évszázados népcso-
portjaival, istenszép településeivel, ahonnan 
Pozsony, a királyi város a kanyargó Duna 
másik oldaláról néz át vágyódva. Ahol 

Komárom is az idegenforgalomra alapo-
zott jövőt kellett építsen magának. Ahol a 
Mátyusföld megtartotta sajátosságát, s ahol 
a Zoboralja minden lehetőt megtesz, hogy 
túlélje a nyomást. Ahol a bányák szidják az 
időt, s az erdők veszik körül a palócságtól 
elszakított faluk templomtornyait. Bizony, 
a háborúk óta szétbombázott Mária Valéria 
híd az újraépítése óta ismét jelképesen en-
gedi át a magyarokat a Duna egyik partjáról 
a másikra!
- Fáklyás menettel emlékezik meg az 56-

os Forradalomról és Szabadságharcról a 
Buenos Aires-i magyar közösség. Bővebb 
információt megelőzve, hadd közöljük 
már most az eljövendő események pontos 
dátumát és programját: Október 22-én este 
az olivosi Cine-Teatro York-ban (Mingui-
to Tinguitella terem) lesz hangulatkeltő, 
előzetes ismertető műsor. Október 23-án 
este viszont a belvárosban nagy fáklyás 
felvonulás és magyar-spanyol nyelvű mise 
a magyarságért, a szabadságért elesett hős 
áldozatokért, a magyar jövőért s a világon 
szétszórt magyarszármazású öntudatos fia-
talokért. A menet a Plaza San Martínon ér 
majd véget egy rövid, de tartalmas magyar 
műsorral és beszéddel.
- HUFIsok utaznak szerte Dél-Ameriká-

ban. Kerekes Cili két hónapos családi és 
baráti látogatásra tért vissza Buenos Airesbe. 
Ezzel pillanatnyilag félbeszakította nagy ka-
landját. Győry Kati is bejárta a nyáron majd-
nem egész Argentínát. A 18. Bartók Béla fiú 
cs.cs. újdonsült parancsnoka, Zaha Tamás, 
Dóry Botond és Koppány unokatestvéreivel, 
Jeffrey Vikivel és Mihályfy Julival viszont 
többek közt Peruban ismerkedett a Machu 
Picchu áhítatot keltő szépségeivel.      (ZK)

Ismerjük meg a dél-amerikai tánccsoportokat:

A VENEZUELAI GYÖNGYÖSBOKRÉTA

 A Göngyös-
bokréta tánccso-

port a kicsikkel 
együtt       

          Fotó Balthazár

 Rubintos 
Madár kisgyerek 
tánccsoport

 Fotó Balthazár

Fellépés a Caracasi Magyar Házban 
az óvodások által rendezett ebéden 

(2008): 

Hagyományápoló és 
szórakoztató kezdeményezés:
Nótaéneklés és muzsikálás... csodálatos 
hallgatók, andalgók és friss csárdások. 
fiatalos, üde előadásmóddal. Létrejött a 
www.magyarnota.com weboldal, ahol 
meghallgathatók és ingyenesen letölthetők 
a legismertebb nóták. Ismerje meg az 
ifjabb nemzedék is a nótázás örömét, 
szépségét és összetartó erejét!

Juhos Mária 
(Köszönet Józsa Mátyás nagykövet úrnak)

Zólyomi Kati:
Vajdaság  -  A „beöltöztetés”(*)
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Egy elképzelés rövid időn belül hagyo-
mánnyá változhat, ha értelmes, tartalmas 
és a jövőbe nyújtja át emberformáló ke-
zeit... Ha olyan igényt ébreszt fel, hogy 
a gyakorlatban szükséget jelent több 
mindenki számára.

Március első hétvégén megtartottuk a 
4. VEKI-t (vezetői kirándulást) Buenos 
Aires tartomány tavas vidéke egyik édes 
falucskája mellett, San Miguel del Mon-
tén. Csak 140 kilométerre a nagyvárostól, 
az esők utáni zöld mezők nyíltságával és 
erdőkkel körülvéve - ott várt a csend, a 
friss levegő, az árnyékok hűvössége és a 
derű... Milyen élmény egy harmatos reg-
gel a zsenge füvön a halk léptek hangja, a 
ropogó tűz, a szikrák pattogása, a fenyőfa 
illatú füst világa, a napsütés langyos ciró-
gatása - a béke...

A barátságra alapozott cserkészetnek 
manapság egyre nagyobb szüksége van az 
ilyen nyugalomra, hogy a zajban, a szür-
keségben, a versengésben és a tolakodás 
szennyében továbbra is megtalálja céljait 
és - még tovább menve - jó felnőtteket 
faraghasson. Óriási kihívás! Néha lehetet-
lennek tűnik, azonban mégis fel-fellüktet 
a remény, hogy érdemes, hogy érdemes 
készülni, hogy érdemes megdolgozni az 
eredményért, hogy azért nevel a cserké-
szet, hogy a nyomában példát ültessen 
el más haszontalan magok mellé. Aztán 
öntözni esővel, forrással, könnyekkel, 
öntözni, ameddig gyér erőnk megengedi. 
Ameddig az élet, Isten, környezet jóvá-
hagyja tetteinket. 

A kétezres évek teljesen újszerű tények 
elé állították a cserkészjelent. Furcsa és 
meggondolandó: több a kiképzett vezető, 
mint a tagság, sok az új, még magyarul 
nem beszélő kiscserkész, s ennek folytán 
a munka még inkább tudatos kell legyen. 
Más ütemben és más eszközök latba ve-
tésével haladhatunk csak.

A VEKI is fejlődik, alkalmazkodik. 
Programja vegyítve tárja ki a vidám 
játékot és önfeledt népdalozást a tovább-
képzés, a lélekápoló csendes percek, az 
élménynyújtás mellé. Szinte elképzel-
hetetlennek jelentkezik ennyi állomás a 
kevés időnkbe beszorítva, de megtörténik! 
Sikerül, és az utána való kiértékelés túl-
nyomó százaléka pozitív. 

Az idén 34 különböző tisztségű cser-
készvezető ruccant fel a magasba! A 
szép foglalkozások magasába, arra a 
felemelkedő lépcsőfokra, amelyre nem 
akárki juthat el, csak az, akinek szárnya 
van... Mert odafenn kedves madarak rep-
desnek, mély gondolatok ébrednek, és 
elérzékenyült szívek sétálhatnak az égő 
gyertyalángocskák útján. Ahol az emlék 
iskola, ahol a múlt a Biblia, és a jövő egy 
várakozó, üres tanterem...

28 órát töltöttünk együtt. Nevettünk, 
sírtunk, mindent megosztottunk, játszot-
tunk, énekeltünk, főztünk, tárgyaltunk, 
tanultunk, fohászkodtunk, szájjal-lábbal 

festettünk és rajzoltunk, kiértékeltünk, 
emlékeztünk és megajándékoztuk egymást 
egy lelkesítő, átgondolt, de akkora lökés-
sel, hogy a cserkészév kezdete bátrabb 
lehet, mint valaha! Mivel valamennyien 
elfogadjuk azt, hogy egyre nagyobb ne-
hézségekkel mutatkozik a jövő munkája, 
egymás kezét fogva megyünk tovább.

Érdekesség? Hogy ez alkalommal már 
hozzánk csatlakoztak az új kiscserkész-
őrsvezetők is, akik tavaly kaptak kiképzést 
Brazíliában: a fiatalabb korosztály,15-16 
és 17 évesek. Szépen alkalmazkodtak a 
vagány, pörgő foglalkozásokhoz.

További jó és sikeres munkát kívánva 
mindnyájunknak.

A Buenos Aires-i KÖRS nevében
Zólyomi Kati cst.

…És a „visszhang”:
Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Többet 

kaptam, mint amit adtam. Egy nagyon 
vidám és élményekben gazdag VEKI volt 
számomra.

Örülök annak, hogy veletek tudok lenni; 
öröm a KÖRS tagjának lenni. És öröm látni, 
hogy van 27 lelkes vezető, aki magasra tartja 
a lángot! Mind lelkesek, és ilyen világban 
időt szánnak a cserkészetre!

Collia Alex cst.
Nagyon élveztem! Szuper volt! Minden 

jól sikerült! Kösz a sok készülődésért, a sok 
munkáért. Puszi, 

Gorondiné Haynal Edith cst.
100%-an egyetértek. Szuper kikapcsoló-

dás volt számomra is. Hulla fáradtan, de 
hulla boldogan és megelégedetten jöttem 
haza. Puszi, 

Lomniczy Mátyás cst.
Most állok neki a holnapnak, de mielőtt 

bárminek is nekifognék, nektek írok. Remek 
volt veletek és a gyerekekkel lenni, tartal-
mas, vidám, szórakoztató, elgondolkoztató, 
finom és meleg volt. Itthon már sokat beszél-
gettünk mindenről. Szuper pozitív hatással 
volt a hétvége. A hely is gyönyörű.

Kedves KÖRS! Köszi mindenért! Jó pihe-
nést és jó hetet mindenkinek!

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst.
Csak azt akartam mondani, hogy a VEKI 

naaaaaaaaaagyon jó volt! Én nagyon élvez-
tem. Szerintem az eddigi VEKI-k közt ez volt 
a legjobb. Puszi,

Lajtaváry Zsuzsi st.

SZÉP  ÉLET,  CSERKÉSZÉLET

Csak azé, akinek szárnya van...

A VEKI-n résztvevő vezetők

 A VEKI  „kerekasztala”

A kiscserkészraj idei táborának több vezetője közt volt egy brazíliai 
magyar cserkészvezető, Yamashita Szabó Yuri, aki megírta számunkra a 
tábori beszámolót. Íme:

Kiscserkész-tábor Córdobában
- 2009. január -

Egyszer volt, hol nem volt... volt egy-
szer egy kiscserkésztábor Yacantóban. 
De ez a hely különös volt, mert ott izgal-
mas dolgok történtek: találkoztunk egy 
öregapóval, aki odaajándékozott nekünk 
egy varázs-mesekönyvet, és minden nap, 
ha lapoztunk egyet, akkor egy más mesébe 
kerültünk be.

Így ismertük meg Mirkó királyfit. Segí-
tettünk neki legyőzni a fekete sereget. Az 
erdei sündisznóval voltunk egy nagyon 
érdekes vásárban. Egy nagy kaland után 
megmentettünk egy Pipét. Egy szegény-
legénnyel együtt találkoztunk egy tün-
dérrel, aki odaajándékozott nekünk egy 
varázskendőt, és az adott sok finomságot. 
Az utolsó napon pedig segítettünk egy kis 
békának, és derék királyfi lett belőle!

És így, sok izgalommal és jókedvvel 
repültek el a napok... Szépen sütött a nap, 

izgalmas helyeken fürödtünk, finomakat 
ettünk (még főztünk is!), nagyokat mulat-
tunk és nevettünk!

Őszintén mondhatom, hogy nagyon él-
veztem a tábort: szép hely, remek vezetők 
és kitűnő gyerekek. Amikor visszagondo-
lok erre a táborra, hogy mi mindent csinál-
tunk és éltünk át együtt, csak jó emlékek 
jutnak eszembe. Ezért egyre jobban 
érzem, hogy a cserkész minden cserkészt 
testvérének tekint: mert bárhol és bármi-
lyen alkalommal, amikor találkozom más 
cserkészekkel, mindig jó a hangulat, mert 
egyetértünk, és együtt érzünk.

Csak így tovább a szép munkával Ar-
gentínában! 

Szeretettel várunk Brazíliában is!
Jó Munkát!

Yamashita Szabó Yuri, kst.
(Brazíliai magyar cserkész)

    Eddigi VEKI-k: 
2006 (Chascomús), 2007 (Charles Keen), 
2008 (Navarro) és a mostani, 2009 (San 
Miguel del Monte). 
Ez utóbbin 34-en vettek részt.

Mindenki nagyon izgult: alig vártuk az 
utazást. Aztán egész éjjel utaztunk. Mikor 
felébredtünk és kinéztünk az ablakon, 
hegyeket láttunk és sima zöld rétet. Egy-
szerűen gyönyörű volt. 

Az étel is finom volt, „jó magyaros”, a 
tábortűz pedig mindennél szebb volt, főleg 
azért, mert együtt lehettünk. Sokunknak ez 
volt a kedvence, a nap legszebb része.

Voltak gyerekek, akik egész sokat 
megtanultak magyarul a tábor során. A 
népjátékok is nagyon jók voltak.

De a legeslegjobb az úszás volt a fo-
lyóban a dombok között. Az egyetlen 
„hiba” talán az volt, hogy rosszul lettünk 
a hazamenetelkor a buszon.

Amire viszont mindig emlékezni fogok, 
az az, hogy milyen csodálatos volt Córdo-
ba. Ami persze a legfontosabb: az élmény, 
a magyar cserkészekkel lenni, és hogy az 
újak megtanultak egy kicsit magyarul!

                Aguilar Réka Carolina

Egy résztvevő beszámolója a januári kiscserkésztáborról 

Szerk.megj.: Réka magyarországi 
kislány, papája Aguilar Alex perui, ma-
mája Gál Katalin, a Magyar Köztársaság 
nagykövetsége gazdasági felelőse és tit-
kárnő. A kolónia őszinte örömére nagy 
nyíltsággal és kedvességgel vesznek részt 
a megmozdulásokon, Réka kislányuk jár 
a ZIK-be és a cserkészetre. Szép magyar 
nyelvezetével hozzásegít a magyarul 
nem tudó gyerekek tudásának gyarapí-
tásához. 

Az idei első ZIK Vezetőségi összejövetel
„Dolgozni csak pontosan, szépen, 

ahogy a csillag megy az égen,
úgy érdemes.” (József Attila)

Idén rendszeresen a hónap 1. csütörtökén 
jövünk össze. 1. alkalom: 2009. március 
3 este. Jelen voltak: Zaha Sándor, Bene-
dekné Marika, Fóthy Zsuzsi, Gorondiné 
Judit, Lomniczy József, Lomniczy Mátyás, 
Zaháné Alexandra. Kimentve: Lajtaváryné 
Zsuzsi és Gorondiné Edith.
Megbeszélt témák: Összesen 24 „ZIK 

szombat” lesz (márc. 14 - nov. 21).
- A ZIK Szülői és Tanári Szavalóverseny-

re 14-en jelentkeztek és az első helyezettek 
a Március 15-i ünnepélyen léptek fel nagy 
sikerrel.
- Március 21-én du. Cserkészszülői érte-

kezlet. Témák: a) esetleges órarendváltozás, 
b) idei magyarországi ösztöndíjprogram, c) 
KMCSSZ Olvasási Különpróba-rendszer: 
beiktatása a tantervbe. Minden csoportban 
egy órának (általában a magyar óra) szerves 
része. Új könyvek kiosztása, munkatervek, 4 
órás új órarend (furulyára való tekintettel.) 
- ZIK Iskolabizottság: Felkérjük a szü-

lőket, hogy e-mailben jelezzék: gyer-
mekeitek közül kire számíthatunk az év 
folyamán!
- Toborozás: Az illetékes családokat a 

kiscserkészvezetők szorgalmasan látogatták. 
Többen érdeklődtek, reméljük a ZIK / Cser-
készet új tagokkal gyarapszik idén. 
- Óvoda működése: Jeffrey Viki vezeti 

idén, Lomniczy Melinda együttműködésé-
vel (a beindítással Kerekes Cili, Fóthy Csini 
és Kiss Áe segítségüket ajánlották fel). 
- Tandíj: Félévenként $ 150 (egy családban 

csak a két első gyerek fizet. Tankönyvek / 
munkafüzetek díjmentesek). 
- Magyar nyelvórák szülőknek kezdő 

szinten: Lajtaváryné Zsuzsi vezeti minden 
ZIK-szombaton 10-11 óra.
- Ösztöndíj Programok: Tervünk, hogy 

a debreceni Fazekas M. Gimnázium és a 
győri nyelvtábor vezetőivel felvett kapcsolat 
alapján Fügék és Gesztenyék (lányok és 
fiúk) 2009. decembertől kezdve 3 hónapot 
töltsenek Magyarországon. Párhuzamosan, 
akik a középiskolát befejezik idén, 2010. 
január végétől a Balassi Intézet Hungaroló-
gia programján vesznek majd részt. Nagyon 
előnyös lenne megint egy csoportutazás, 
mint 2 éve a Meggyekkel (10-11 gyerek). 
Zaháné Alexandra hónapok óta levelez a 
felmerülő lehetőségekkel kapcsolatban. Az 
Ösztöndíjbizottság vezetőségére sajnos még 
mindig nincs vállalkozó. 
- Debreceni diákok látogatása: A diákcse-

re-program keretében 7 debreceni diák lesz 
vendégünk (június-augusztus). 
- Új magyar kórus: Leidemann Sylvia 

felajánlotta vezetését, júniustól kezdve, 
péntek esténként a Hungáriában. 
(Gorondiné Meleg Judit jelentése nyomán ösz-
szegezte HKZS)

b.-j.: Álvarez-Navesnik Camila (9), Aguilar-Gál 
Réka (10), Hajdú Martina (9), Blahó-Honfi Sofi (9)
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Zsuzsi  íróasztaláról...

Lajtaváryné Benedek Zsuzsi cst. rovata

„MAGYAR” 
ÉLETÜNK SZÍNEI   

Budapesti tudósítóink:  
Espinosané Dr. Benkő Teri cst. 

és Espinosa José Vicente st.

SZEMELVÉNYEK  A  HKK KÖNYVTÁR 
KATALÓGUSÁBÓL 

(összeállítja Kádárné Bonta Anikó)
Club Hungária - Pje. Juncal 4250, 1.em., Olivos 

4799-8437 - Nyitva pénteken 19 - 21 óráig
  547  Céline, L.F.: Utazás az éjszaka mélyére
  782  Móricz Zsigmond: Kivilágos kivirradtig - 
          Úri muri - Rokonok
1914  Malot, Héctor: A tengerész fia 
2658  Barabás Tibor: Michelangelo élete
3294  Oppenheim, E. Ph.: A fekete pásztor (Egy londoni
          ügyvéd regénye)
4308  Tolsztoj: Iljics Iván halála és egyéb elbeszélések
4356  Fehér Klára: A földrengés szigete
5016  Kertész Erzsébet: Vilma doktorasszony (Az első
          magyar orvosnő életregénye)
5026  Borges, Jorge Luis: Az ős kastély (esszék)
5108  Márai Sándor: Istenek nyomában
5162  Parrott, Ursula: Szabad a csók
5218  Ignácz Rózsa: Szavannatűz - elbeszélések
5233  Stein Aurél: Ázsia halott szívében - Válog. írások
5239  Milland, Audrey D.: Scarlett, ahonnan a szél fújt
5244  Almási Erzsébet: Bukaresti napló (Diplomata-
          feleség jegyzetei 1978-1990)
5272  Brown, Dee: A Vadnyugat története indián szemmel
5276  Dojcsák Győző: A kanadai Esterházy története
5288  Huszár János: Honvéd ejtőernyősök Pápán 
          1939-1945
5292  Montgomery, John Flournoy: Magyarország, a
          vonakodó csatlós
3238/9 Berde Mária: Földindulás I.-II.

En castellano:
S-175  Körmendi, Ferencz: La aventura de Budapest
S-212  Márai, Sándor: El último encuentro
S-221  Ady,  Endre: Poesías

DVD:
DVD-22  Valahol Európában (Somlay Artur, Bánky
                Zsuzsa) angol felirattal
DVD-23  Édes Anna. Kosztolányi Dezső regénye után
                (Törőcsik Mari, Kovács Károly, Mezey Mária)
                angol felirattal
DVD-24  Interactive travel: Rio de Janeiro - Paraty -
                Petropolis - Tropical Islands

ELNÖK: ZÖLDI MÁRTON   mzoldi@dls-argentina.com.ar
Vezetőségi gyűlések a hó 1., 3. és 5. szerdáján. 

Választmány: Páros hónapok 3. szerdáján. 
Titkárság: Rugonyi Attila 

Szerda, csütörtök, péntek 19.30 - 21.30 / szombat 15 - 18 óra
Étterem: Hétköznap (hétfő kivételével) 18-tól éjfélig. 

Hétvégén ebéd és vacsora. Asztafoglalás Sr. Omar 

HUNGÁRIA 
MAGYAR EGYESÜLET

Pje. Juncal 4250  
(1636) Olivos
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ing került. Érintése ennek is kellemes volt. Aki nem tudja 
nem is hiszi el, hogy a viseletek sok esetben sok évtizede, 
egy egész évszázada készültek, és balzsamszerű csodaként 
megmaradnak sok emberöltő használatára, de a magyarság 
életének egyik legmegfoghatóbb bizonyítékaként is. Sok 
esetben már csak múzeum vagy tájház vitrinjeiben találha-
tók, de ott, ahol még él a magyarság, szerencsére számos 
esetben nemcsak vasárnaponként, vagy ünnepnapon, hanem 
a mindennapi élethez is hordják tisztelettel, persze az ahhoz 
illőket. Az, hogy természetességgel átadódik édes örök-
ségként a családon belül, asszonyról-asszonyra, megható, 
szívhez szóló tény. A beöltöztetés végképp megtiszteltető, 
hisz azt jelenti, hogy azt a személyt is abban a pillanatban 
családtagnak tekintik. Ez városban elképzelhetetlen, de az 
is, hogy egy vadidegent befogadjál a házadba, megetesd, 
és ágyadba fektesd. Ez a falu. Ezek igazi Isten fiai még. 
Csakhogy mivel nem láthatják életüket kívülről, ezt nem 
is érzik, nem tudhatják. 

A ködmön vastag posztókabátka, csinosan szabott 
szűkebb derékrésszel, amely kiválóan kihangsúlyozza a női 
alak gömbölyödő formáját. E téren nem találtam nagyobb 
különbséget az összes többi Kárpát-medencei tájegységek 
viseletével. Szinte mindegyik így alakult ki: nincs az a női 
jellegzetesség, amely ne lenne felmutatva a viselet által. 
Hol a csípő búbosságát, hol a derék nádszál keskenységét, 
az arc keretét, vagy a lábszár néha titkos, erotikus szépsé-
gét. Minden ki van gondolva, és az ösztönös falusi ember 
művészi tehetsége nyilván kiemelkedik minden tárgy leol-
vasható világából. 

Ez a kabát is hozzám simult. A bélést és a posztót szintén 
fekete selyem borította. Úgy a nyakrészek, mint a csukló 
és csípővégek egyszerű, de bőséges gépvarratú motívu-
mokkal voltak eldolgozva. Maga a kabát begombolható 
sávja és az alsó szegélye is azonos varratokat mutatott. 
Hogy lehet az, hogy egy csupa fekete ruhadarab ennyire 
diszkrét díszítéssel mégis ilyen pompás, végtelenül szolid 
benyomást keltsen?

J. úgy vélte, hogy A. dúdolását aláfesti zenével. Így szólalt 
meg a falu bandája egy CD-ből. Míg folytattuk a szertartást, 
meghallgattuk J. hozzáértő magyarázatait is. Ő azonban leg-
inkább a viseletek tánchoz fűződő funkcióját elemezte, az 
anyagok mozgáshoz való alkalmazkodását, tisztázva azt is, 
hogy ez fordítva is megismétlődik. A tánc olyan, amilyet a 
viselet megenged. Így Kupuszinán a tánc rezegteti és laposra 
emeli fel a bő, sok métert összehangoló szoknyákat.

Szinte rituális szertartásossággal A. két kezével emelte 
fel az üveggyöngyláncot. Még nézte is egy ideig. Aztán 
lassan, óvatosan a nyakamba helyezte. Legalább két vagy 
három percig igazítgatta, szépítgette a masnit, amellyel 
odaerősítette. Ismét elém állt, és egy mozdulattal ráfektette 
a ködmön külsejére.

- Így! Most szép! - mondta vidáman - ez az én gyöngyöm! 
Ezt viseltem esküvőnk napján! Dédnagyanyáé volt... mindig 
attól féltem, hogy véletlenül leejtem, és eltörik…

Megdermedtem. Nehogy velem történjen, izgultam ma-
gamban. J. már közeledett hozzánk egy kartondobozzal a 
két kezében. Ő is ugyanolyan óvatosan. Az asztal szélére 
tette, letolta fedelét. Addig csak könyvben láttam ezt a 
bizonyos, teljesen különleges főkötőt, rajz vagy fénykép 
ábrázolásában. Kompakt, eredeti formájú kis kontyfedő. 
Kemény hatását papír meg újságpapírra feldolgozott anyag 
adja. Ez különösen szép volt. Nem akármilyen anyaggal, 
hanem élénkpiros selyemmel készült, és itt-ott szétszórt 
apró hímzett virágcsokrocskák emelkedtek ki diszkréten a 
felületéről. A kis sapkaformájú fejviseletnek egy teljesen 
sima, de egy keskenyre beráncolt oldaldísze is volt. Nem 
tudtam miért, de úgyszólván egy római gladiátor sisakjára 
emlékeztetett. Szegélyeit körös-körül miniatűr hófehér csip-
ke fedte. Mint minden főkötővel, ezzel is felmerült bennem 
a kétely, hogy is fogjuk felerősíteni, hogy ne csússzon le a 
fejemről, rövidre nyírt semmiféleképpen sem felköthető pár 
szál hajamról. Mint begyakorolt néptáncos mindig is voltak 
ügyes „városi” trükkjeim, amelyekkel sikerült megoldani 
ilyen helyzeteket, hajlakkal, pótcopfokkal-kontyokkal. De 
ott, ahol akkor álltam, nemigen láttam a kiutat. Végül is A. 
rövid perceken belül egy kis vízzel, néhány csattal és nagy 
ügyességgel elérte a lehetetlent. 

- Már nem hord senki sem hosszú, felkontyolható hajat 
a faluban. Ne aggódj, nem vagy a kivétel - mondta meg-
nyugtatóan még a főkötőzés alatt. - Meg ne mozdulj, most 
jön a legszebb darab!

Mikor az addig elért összhang A.-nak megfelelt, elém 
tette a kis hímzett félcipőt: - Most vedd fel, nehogy a vastag 
selyemharisnyával mégis szűk legyen.

A bőr még szép fényes volt, s annak dacára, hogy úgy 
száz éves is lehetett, nem volt megrepedve és puhán tapadt 
lábamhoz. A sarka magas és kényelmes, oldalait apró hímzés 
díszítette. A kemény lábbeli nemhogy szorított volna. Simán 
becsúszott a lábfejem, és a pántlikája mérete is megfelelt. 
Megpihentem benne...

Vége.
(*) beöltöztetés: amikor „felöltik”, ráadják a vendég-idegenre a 
helység hagyományos viseletét.
Zólyomi Kati, „Délfelé kanyarodott az út”, utolsó részletkivonatok 
a 10.,16. és 18. fejezetekből.

... VAJDASÁG                            ...Folyt. a II. oldalról

Őrszavak
Őrszavak... mit jelent ez az összetett szó? Szedjük szét! 

Egy őr hivatásszerűen, megbízásból vigyáz, felügyel 
valamire. Innen jön az ige is, hogy őrködik. Az őrangyal 
például vigyáz az egyes emberre, a rendőr a közrendet és 
a közbiztonságot védelmezi. És tulajdonképpen mit jelent 
az, hogy szó, vagy többes számban szavak? Egy nyelvnek 
meghatározott hangalakú és jelentésű önálló egysége. Tehát 
az őrszavak a nyelvre vigyáznak, a nyelvet védik, a nyelv 
felett őrködnek hivatásszerűen! Nem lehetett volna szebb 
szót kigondolni egy olyan honlap címének, amely a magyar 
nyelv tanításával foglalkozik.

Mert erről van szó! Amikor 2008 szeptemberében részt 
vettem a svédországi Anyanyelvi konferencián, felmerült 
egy kétnyelvű tankönyv készítésének szüksége, ami már 
folyamatban is van. Ugyanakkor felmerült egy honlap 
szerkesztése is magyar tanárok, oktatók számára. Hiszen 
mindannyian, akik a szórványban tanítjuk a magyar nyelvet  
küzdünk a megmaradásért, mindannyian kínlódunk néha: 
hogyan tanítsunk bizonyos pontokat? Milyen módszerekkel 
tegyük érdekessé az órákat, milyen verset válasszunk, mi-
lyen nyelvjátékot használjunk?

Egyre több a nyelvi akadály, egyre nehezebb a különböző 
szinteknek megfelelő anyaghoz jutni. Így született meg a 
„honlap” ötlet. A világ minden részéről nekiálltunk dolgozni 
– egy 12-fős csapat… 

*
Március 10-én indult útjára az alkotás. Sokan nem hitték, 

hogy ez megvalósul, de lám, sikerült! 
„Bízom abban, hogy mi, kis egerek hegyet vajúdtunk, 

legyen erre bizonyság a lap. Az út elején vagyunk, a munka 
neheze még előttünk, hisz hosszú évek munkáját kezdtük el, 
közös munkabírásunk igazi próbája még hátra van...” - írja 
Lukácsfy Kristóf finnországi szerkesztő és munkatárs.

Miért ennyire nagy szó ez az online-lap? Ihletet, szakmai 
segítséget nyújt, a régió híreiből az ember hall másokról 
is, láthatja, hogy máshol is hasonlóak a gondok, és együtt, 
kézen fogva mégis könnyebb bármit is megoldani. A kin-
csesládából előkerülnek irodalmunk, zenénk, népszokásaink 
gyöngyszemei. És újra büszkék lehetünk anyanyelvünkre, 
kultúránkra. Óriási teljesítmény, hogy pár hónap alatt az 
alkotás első lépése megvalósult. Őszintén bevallom, na-
gyon büszke vagyok arra, hogy én is része lehetek ennek a 
csapatnak, amely ezen dolgozott és dolgozik. 

Remélem, mindenki számára hasznos, szórakoztató, 
elgondolkoztató lesz! És ahogyan fentebb mondom: ez 
csak a kezdet… 

*
Bihari Szabolcs, a Svédországi Magyarok Országos 

Szövetsége (SMOSZ) elnöke ezt írja „Jobb helyeken 
ilyenkor pezsgőt bontanak, és koccintva ünnepelnek. Sajnos 
mi a távolság miatt ezt csak képzeletben - virtuálisan -
tudjuk megtenni. De tegyük meg, mert igazán van mire 
koccintani! Fantasztikust alkottatok, amire méltán lehettek 
büszkék. Köszönet érte! Kívánom, hogy a ma világhódító 
útjára elindult lap hosszú életű legyen és hasonló elszánt-
sággal és kedvvel vegyetek részt a közös munkában, mint 
ahogy tettétek mostanáig!” www.nyeomszsz.org/orszavak

Ami az íróasztalon maradt:
Az Ige

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
És áhítattal ejtsétek a szót,
A nyelv ma néktek végső menedéktek,
A nyelv ma tündérvár és katakomba,
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!
E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul 
Senki: ne szaggassátok szirmait 
A rózsafának, mely hóban virul. 
Úgy beszéljen ki-ki magyarul, 
Mintha imádkozna, 
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!
És aki költő, az legyen király, 
És pap és próféta és soha más. 
Nem illik daróc főpapi talárhoz, 
S királyi nyelvhez koldus-dadogás.
Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek, 
Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,
Ki borát issza: Élet borát issza, 
Előre néz s csak néha-néha vissza –
S a kelyhet többé nem engedi el!

Reményik Sándor
(1890. Kolozsvár - 1941. Kolozsvár)

...lassan ennek is eljött az ideje: hogy széjjelnézzünk, és 
Magyarország színeit is élvezzük!

Végre közeledik a tavasz!
Még hideg van, de már elvetve vannak 10-15 fokos napok 

is, habár éjjel a nullához közeledünk még. 
Mennyire hiányoltuk már a napot! Nem csak mi, az itt 

született magyarok is nagyon várják már a tavaszt! Joséval 
nem annyira a hideget bánjuk, hanem a nap hiányát. 

A tavasz mindenhol az új életet jelképezi, de itt szemtől 
szembe látjuk születését. A növények lassacskán felébred-
nek téli álmukból, a fák, bokrok, rügyezni kezdenek. 

Magyarországon, szó szerint robban a tavasz. Most apró 
jeleit látjuk csak, de egyszer arra ébredünk, hogy minden 
zöld. Virágok borítják a parkokat és az erkélyek is tele 
vannak velük. 

Az éttermek és kávézók kiteszik az asztalokat a járdára, 
de mivel még hűvös van, kisebb plédeket tesznek a szé-
kekre. Mikor pár évvel ezelőtt először megláttam a fázó, 
takaróba burkolt embereket kávézni, nem értettem. Most 
már én is lesem az első erősebb napsugarat! És élvezem, 
még télikabátban is.

Egy pár hete új környékre költöztünk, zöldebb és közel 
van egy nagy piac. Múlt hétvégén meglátogattuk és élveztük 
az új árut. Végre nem csak krumpli, hagyma, alma és na-
rancs... Sorjában érkeznek az idény gyümölcsök és zöldsé-
gek. Ez is más. Argentínában és Venezuelában egész évben 
található sokkal több féle gyümölcs-zöldség. A „szezonális” 
szó teljesen mást jelent. 

Mindez lehangolónak tűnhet, de inkább csak más. Most 
jobban élvezem a rövid nyarat, minden napsugarat próbá-
lok magamba szívni, és mikor itt a tél, a hó, azt is tudom 
élvezni.

Mind a négy évszaknak megvan a maga varázsa. A nyár 
csábítása nyilvánvaló, a télben türelemmel ki kell bírni a 
nyugodt és kissé melankolikus hangulatát.

Kívánjuk, élvezzétek az őszt, ahogy mi a tavaszt, 
Teri és José
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Los festejos de la 
temporada de Pascua 
gozan de una particular 
importancia en la región 
de Europa Central y 
Oriental. Al acercarse 
esta época, las vitrinas 
se inundan de huevos 
decorados con los mo-
tivos más variados; los 
huevos se convierten en 
el pretexto sobre el cual 
se expresan ideas y se 
transmiten sentimientos 
con una sutileza extre-

ma. Cada uno es único y lleva en sí una parte 
del alma de su pintor.

Los húngaros, gente sensible con alma de 
artista y corazón de poeta, fueron los prime-
ros en ceder una importancia tal al arte ovoi-
de que decidieron crear el Museo del Huevo 
de Pascua, en la ciudad de Zengővárkony. 
Aloja una maravillosa colección de estos 
símbolos de la época pascual, decorados 
por artistas de las más diversas nacionali-
dades: Ucrania, Francia, China, la India e 
Israel. La imaginativa colección comprende 
cascarones perforados, grabados, pintados, 
barnizados, pintados al óleo, con acuarelas, 
decorados con pedrería, modificados con 
ácidos, huevos de porcelana, de madera, de 
cristal y hasta de oro. ¡Todo el significado de 
los huevos de Pascua en un solo lugar!

Queridos Amigos:
Hoy vamos a ponernos 

alegres y hablaremos de 
la historia de nuestro pá-
linka, el famoso aguar-
diente húngaro.

Existe una anéc-
dota muy simpáti-
ca de lo que suce-
dió cuando delante 
de las autoridades 
de la Unión Eu-
ropea se discutía 
entre los delegados 
de distintos países 
sobre quién tendría 
el derecho de usar 
la denominación 
“pálinka”. Se les 
preguntó a varias 
comitivas de cómo 
fundamentaban sus 
respectivas posiciones y por qué pensaban 
que su país merecería tener la exclusividad 
de promocionar como suyo propio este 
producto.

Entonces el representante del ministerio 
de RR.EE. rumano abrió un diccionario de 
bolsillo del idioma de su país y leyó: “El 
palincá es una bebida de alto contenido 
alcohólico de origen húngaro, destilada y 
fermentada exclusivamente de fruta.”

Así quedó definida la cuestión desde el 
primer instante, ya que hasta los rumanos 
mismos tenían que reconocer al pálinka 
como nuestro.

La verdad de la historia es que el pá-
linka era preparado en todo el territorio 
histórico de la Gran Hungría, y así, por 
supuesto, también en Transilvania, tierra 
que actualmente pertenece a nuestros 
vecinos por obra y gracia del abominable 
Tratado de Trianón de 1920.

Lo más probable es 
que nuestros ancestros 
se trajeron la tecnología 
desde el Asia Central, 
ya que allí se prepara-
ban bebidas similares 
de arroz (chinos), o de 
de leche de yegua (en 
la Mesopotamia y la an-
tigua Persia). Queda-
ron documentos escritos 
desde 1320. En rigor, 
la Reina Elizabeth, que 
sufría de gota, trataba de 
curarse con esta bebida. 
En ciertos escritos se 

llamaba el pálinka “Aqua Vitae Reginae 
Hungariae”, es decir, el Agua de vida de 
la Reina de Hungría. 

El nombre más antiguo de esta bebida en 
nuestro idioma es “babinka”, y más tarde, 
en la zona norte del país, fue bautizada 
definitivamente pálinka. Según algunos 
historiadores se lo producía en cantidades 
tales que en los años 1500 existían varios 
miles de “chozas destiladoras” dispersas 
en toda la Cuenca de los Cárpatos.

El pálinka está estrechamente vinculado 
con la cultura gastronómica húngara y con 
nuestras tradiciones. También se remontan 
a él costumbres sociales y de etiqueta. 
En efecto, tenemos nuestro saludo: “Pá-
linkás jó reggelt” - es éste el mejor de 
los “¡buenos días!” que puede desear el 
húngaro… Existe el pálinka del Ofertorio, 
el pálinka de la cosecha, el de la alegría, 

el de bienvenida, el de los casamientos, y 
el pálinka que se toma como consuelo en 
ocasión del duelo…

En húngaro se tienen nombres populares 
muy divertidos, de los que sólo me animo 
a tratar de traducir algunos para hacerles 
sentir el buen humor popular: leche de 
madre, escupida de pastor, leche de mono, 
agua de ojos, enojo de cura, ventosidad 
de bruja, bombacha, pálinka silbador, 
etc., etc.

Las clases y marcas son innumerables, 
partiendo de las distintas tecnologías usa-
das, o bien por su clasificación según el 
material empleado en su fabricación. Las 
distintas frutas o condimentos agregados 
al pálinka dan como resultado miles de 
denominaciones diferentes.

Los más conocidos son el de pálinka 
de ciruela, el de uva, el de durazno, de 
frutas del bosque, de frutas silvestres, pero 
existen otros aromatizados con paprika o 
cebolla. Era tomado esencialmente por el 
trabajador del campo, que, al levantarse 
muy temprano para sus quehaceres, em-
pezaba el día con una copita de pálinka. 

Éste le daba el “calorcito” necesario en 
las inclementes temperaturas invernales y 
sólo después de atender los animales del 
establo el granjero tomaba su desayuno, 
pero tranquilo gracias a la buena “base” 
que le diera el pálinka matinal.

Muchas veces vemos hoy que lo consu-
men frío, lo cual según los expertos es un 
error: de este modo se pierde 
su aroma y su sabor frutado. 
Se debería tomar en copas de 
forma adecuada, con forma 
de tulipán, anchos abajo, más 
estrechos arriba, porque así se 
conducen los elementos que 
dan el aroma hacia nuestra na-
riz y así podemos “olfatearlos” 
mejor… 

El pálinka no debe beberse de un saque: 
se debe mover suavemente en la copa, 
hamacándolo un poco, tomando pequeños 
sorbitos y degustándolo un tiempito en la 
lengua. Dicen que así se siente realmente 
la calidad de la bebida.

En la medicina popular naturista se usa 
para calmar dolores, especialmente el de 
muelas, y para des-
infectar heridas.

Hay un dicho 
nuestro que dice: 
“El pálinka de ci-
ruelas es buena me-
dicina, pero consu-
mido sin medida 
se convierte en un 
gran veneno.”

Para tener en cuenta…
¡Hasta la próxima!

Anikó de Emődy, Szentendre
Fuentes: Balázs Géza, „A magyar pálinka”; pá-
linka.lap.hu ; „A magyar örökség” - Semanario 
„Demokrata”, art. de István Kiszeli.

Hungría encierra esa fascinación de los 
huevos de Pascua en sus calles y museos, 
pequeños objetos que no sobrepasan los diez 
centímetros de altura, con una superficie 
tan frágil que sólo pueden trabajar sobre 
ella los artistas que se inspiran en musas y 
hadas, y que forman delicadamente figuras e 
imágenes que valen la pena ser conservadas 
en un lugar casi místico, como salido de 
una historia.
(*) Extracto del artículo publicado en Revista 
Protocolo (México). Editado por SKH.

Carta mensual desde HUNGRÍA

FE DE ERRATAS
En el artículo de Ladislao Kurucz 

“Los gitanos”, publicado en nuestro 
Nº de marzo, se trastocó tipográfi-
camente una frase del 2º párrafo 
que, correctamente, debe leerse 
así: “Son muy prolíferos, y tienen 
alergia a afincarse definitivamente 
en un lugar.” 

Meditación de Semana Santa
- Sobre el sufrimiento -

Si hablamos de sufrimiento, debemos pen-
sar en su lado positivo. ¿Por qué?
- Porque el dolor sirve para superarnos, 
para conocernos más a fondo y entender 
mejor a los otros.
- Porque sirve para comprender que 
siempre hay alguien que sufre más que 
nosotros.
En medio del sufrimiento nunca debemos 
olvidarnos de que en lo más profundo de 
nosotros hay fuerzas en reserva que no sos-
pechamos siquiera. Todo ello nos permite 
salir adelante en los trances más difíciles 
de nuestra vida.
Lo que nos llenará el alma es el reconocer 
que el afecto y la entrega a los demás es 
una facultad propia que debemos usar 
para fortalecernos aún más.          (SKH)

Montserrat Piñeiro Guerrero:
Museo de los Huevos de Pascua en la Gran Hungría (*)

En muchos pueblos cristianos es tradi-
cional la costumbre de festejar la Pascua 
de Resurrección con huevos.

El origen de esta tradición se remonta a 
cuando los cristianos antiguos, después de 
los cuarenta días de ayuno de la Cuaresma, 
llevaban a la Iglesia alimentos y huevos 
para hacerlos bendecir y compartirlos 
luego con su familia como festejo de la 
Pascua.

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

Historia del Huevo de Pascua
o para adorno, se pintaban, dibujaban o 
escribían.

En el siglo XIX, en Alemania, Francia 
e Italia se comenzaron a hacer huevos de 
chocolate con sorpresas adentro: desde 
allí se propagó esta costumbre por el resto 
del mundo.

A su vez, el huevo, que por fuera parece 
algo inanimado, como una piedra, por 
dentro encierra vida. Su cáscara representa 
el sepulcro donde Jesús descansó durante 
tres días. El romper la cáscara el Domingo 
de Pascua, simboliza al Señor resucitando 
victorioso del sepulcro.
(Gentileza Abadía de Santa Escolástica, Monjas 
Benedictinas)

Museo del Huevo de Zengővárkony

El vistoso Museo del Huevo en Kárpátalja, 
(Kolomyja, actualmente Polonia) 

Huevos 
pintados en 

los bellos 
colores de la 
Tierra Matyó

Anikó de Emődy, 
Hungría

Un aguardiente “noble”, 
muy popular, de 

fabricación casera

¡Tantas frutas pueden dar un excelente pálinka!

El más difundido 
a nivel mundial: el 
de damascos, o 
“barackpálinka”

La copa “tulipán” permite 
disfrutar del bouquet 

La tecnología de la destilación es básicamente la 
misma a nivel casero

Tomar, sí, pero siempre 
con mesura...

Huevo vaciado con 
su cáscara esculpi-
da en filigrana
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A kolónia születésnapjai - CUMPLEAÑOS del mes
Helyszűke miatt csak előfizetőinkről, támogatóinkról és - kifejezett kérésre 
- közvetlen rokonaikról emlékezünk meg. Kérjük a változásokat bejelenteni 
a Szerk. irodában!
ÁPRILIS: 1. Blahóné Honfi Júlia / Dóryné Lomniczy Paulette 
(Ném.o) / Lévay Győző - 2. Erdélyi Dániel / Kesserű Ildikó - 
4. Bund Zsuzsanna / Lányiné Miskolczy Dóra - 5. Paál Magdi 
/ Nt. Tóth Kristóf / Kraftné Zöldi Valéria - 6. Dr. Endre László 
/ Giménez Belén / Dr. Gorondi Péter / Rosenfeld Judit - 7. von 
Bizony María (öo) / Zorozáné Becske Mónika - 8. Béres György 
/ Heftyné Katalin / Zumpf Patricia - 9. Makkosné Fuchs Mónika 
- 10. Barczikay Klára / Bauer Pali / ifj. Besenyi Károly / Demesné 
Szeley Éva / Kolbné Berkes Éva / Schirl Klári - 12. Ladisca Na-
talia (öo) - 14. Tassné Szentpétery Judit - 15. Erdélyi Annamária / 
Hajdú Attila / Tóthné Göndör Emma - 17. técsői Móricz Ivánné 
Cristina - 18. Hajdú Mátyás - 20. Dancs Zsuzsi (Mar del Plata) 
/ Zombory Caro - 21. Dr. Szegödi Szilárd - 22. Becske Bálint 
- 23. Tanyiné Sátorhelyi Ildikó (Kanada) / Zólyomi Katalin - 25. 
Vass Gyöngyi / Vértessy Miklós - 26. Dr. Kerekes György - 27. 
técsői Móricz Iván / Zöldi András - 28. Bánáti Gábor / Barna 
Adri / Becske László (Kalifornia) / Tass Levente - 29. Nt. Demes 
András / ifj. Egey Gyula / 30. Graul Mónika
Isten éltesse az ünnepeltjeinket!          ¡Feliz cumpleaños!

¡ATENCIÓN! ¡Ésta es su oportunidad!
¡Aprenda el idioma de sus ascendientes! Inscríbase en el

CURSO DE HÚNGARO PARA ADULTOS 
Nivel principiantes: sábados de 10 a 11 hs. 

Colegio San Ladislao: M. Moreno 1666 – Olivos
Informes: Susana Benedek   4790-7081 

“Estimados Compatriotas:
El mes de marzo de 1848 trajo los ideales de li-

bertad, igualdad y fraternidad a todos los pueblos de 
Europa. Después de 161 años, aunque con pequeñas 
diferencias de intensidad, estos ideales tienen otra vez 
gran actualidad. La Historia se encarga de que cada 
nueva generación los deba revisar, tenga que luchar 
por ellos. 

Las naciones de Europa enfrentan hoy un desafío 
por lo menos tan grave como aquellos héroes de 1848. 
Bajo los embates de la crisis económica mundial pa-
recen temblar los fundamentos de libertad, igualdad y 
fraternidad de la Europa unida, conquistados con tanto 
derramamiento de sangre. Como en la época de las re-
voluciones de 1848, hoy descubrimos otra vez que los 
problemas comunes los podremos resolver únicamente 
uniendo nuestras fuerzas y nuestras voluntades.

A partir de la última década del siglo XX, cuando 
ya todos los húngaros pudimos festejar juntos y en 
libertad la fiesta del 15 de Marzo, cuando se iniciaron 
tantos procesos positivos en nuestra región, tuvimos 
la esperanza de que los deseos de los jóvenes revolu-
cionarios de 1848 se cumplirían definitivamente. Los 
primeros años de este siglo, con una Europa cada vez 
más unida, nos daba otra esperanza: que bajo los aus-
picios de una solidaridad y una cooperación cada vez 
más estrechas se resolverían las tensiones entre etnias 
y entre naciones que nos agobiaban en el pasado. La 
crisis global actual parece afectar justamente estos 
buenos augurios.

La gran pregunta del 15 de marzo de 2009 es si 
podemos afirmarnos y fortalecernos como húngaros 
y como europeos, frente a este gran desafío, que no 
exige nuestra sangre pero sí grandes sacrificios. Ana-
lizaremos si en este trance Europa logrará sostener sus 
ideales, conquistados en 1848 o simplemente pondrá 
el ideal de la fraternidad entre paréntesis.

El entusiasmo popular desbordante de esta fecha 
no se redujo a reunir ese día unas decenas de miles 
de manifestantes en Pest y Buda. Cada habitante del 
país contribuyó con su abnegación al éxito de esa 

En la convocatoria de la embajada de la República de Hungría del 14 
de marzo ppdo., S.E. el Embajador D. Mátyás Józsa leyó el mensaje 
del Primer Ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány (*), enviado para 
saludar a los compatriotas en ocasión de la 

Fiesta Patria del 15 de Marzo:
revolución. Entre 1848-49 los pueblos de Europa se 
alzaron en armas con una sola voluntad, con un mis-
mo objetivo. Como indican los ejemplos del general 
polaco Bem y de los estudiantes revolucionarios de 
Viena, estaban todos dispuestos al sacrificio supremo 
en beneficio mutuo. 

Hoy, en medio del grave problema mundial, tanto 
los gobernantes como cada ciudadano tienen una gran 
responsabilidad. Es el objetivo fundamental para la 
Unión Europea mantenerse fiel a sus principios enun-
ciados, que no permita que se debilite drásticamente 
ni la comunidad ni ninguno de sus miembros. La 
responsabilidad principal de los gobernantes de cada 
país es evitar que las minorías étnicas más desfavore-
cidas se lleven el mayor peso de la crisis actual. Sólo 
unidos, apoyándonos mutuamente, seremos capaces 
de enfrentar los desafíos que nos esperan: europeos 
con no europeos, húngaros con extranjeros, mayorías 
con minorías.

Con esfuerzo común y voluntad aunada hemos salido 
ya de situaciones más delicadas que la actual. Hemos 
abatido tiranías, dictaduras y opresores extranjeros. 
Hace 161 años nuestros antepasados encontraron las 
respuestas a los desafíos de su época, proyectando 
objetivos válidos que nunca dejamos de perseguir 
desde entonces.

Rindamos sentido homenaje ante aquellos héroes 
que en marzo de 1848 decidieron adoptar los ideales 
de libertad, igualdad y fraternidad para liberar y hacer 
florecer la nación húngara. ¡Valoremos su sacrificio y 
sigamos su ejemplo!

Confío en que hallaremos otra vez las fuerzas y la 
sabiduría para seguir el camino correcto. Creo firme-
mente en que - basados en los valores que nos legaron 
nuestros mayores - uniendo las manos, seremos capaces 
de renovar Hungría, darle nuevas fuerzas a nuestra 
nación amada.

Budapest, 15 de marzo de 2009.
firma y sello:                        GYURCSÁNY Ferenc 

Primer Ministro de la República de Hungría”
(*) Traducción al castellano del original húngaro: Péter Kiss

La República de Hungría comenzará a emitir a partir del 
28 de junio de 2009 pasaportes biométricos electrónicos de 
segunda generación, que contendrán también el registro de 
la impresión digital de sus titulares.

La autoridad emisora expedirá pasaportes biométricos del 
tipo actual sólo hasta el 28 de junio de 2009, y en caso de 
solicitudes ingresadas a partir del 8 de junio de 2009 ya no 
puede garantizar la emisión de estos pasaportes biométri-
cos que contienen sólo la fotografía de sus titulares. 

El registro de las impresiones digitales – en ocasión de la 
entrega de cada solicitud – será sólo obligatoria para solicitan-
tes de 6 años cumplidos y para pasaportes con validez mayor 
a un año. En atención a los ciudadanos húngaros que vivan o 
residan en el exterior, como solución transitoria, se procederá 
a emitir centralmente pasaportes particulares con vigencia de 
hasta un año, que no contengan sus impresiones digitales. 

Tasas de emisión de pasaportes con impresión digital:
- con validez de 5 años   7.500 HUF
- con validez de 10 años 14.000 HUF
- en caso de personas menores de 18 o mayores de 70 

años                                 2.500 HUF
No es necesario el recambio de los pasaportes ac-

tualmente vigentes en uso; los mismos seguirán teniendo 
validez. 

La recepción de las solicitudes de pasaportes del nuevo tipo 
en nuestra Embajada local, con la correspondiente toma de 
impresiones digitales, sólo podrá hacerse luego de realizar la 
actualización informática necesaria y de adquirir los elementos 
requeridos para ello. Les informaremos oportunamente del 
plazo de esta actualización. 

 Plaza 1726 - C1430DGF, Capital Federal Buenos Aires, 
Tel: (54-11) 4553-4646                 

E-mail: mission.bue@kum.hu           Fax: (54-11) 4555-6859

Embajada de la 
República de Hungría

BUENOS AIRES
BOLETÍN INFORMATIVO

SOBRE EMISIÓN DE NUEVOS PASAPORTES 
BIOMÉTRICOS ELECTRÓNICOS

DE SEGUNDA GENERACIÓN

CARTAS  DE  LECTORES
Las Cartas de Lectores reflejan únicamente la opinión de sus respectivos autores. 

Por razones de espacio y de estilo, el Periódico podrá seleccionar el material y editarlo. 
La publicación está supeditada al espacio disponible.

Estimada Directora del periódico 
Argentínai Magyar Hirlap:

Si bien con un poco de demora quisiera hacer un peque-
ño agregado a la nota publicada en el Nº de enero-febrero 
2009 relativo al ingreso de F.E.H.R.A (Federación de 
Entidades Húngaras de la República Argentina) [al Club 
Europeo. La R.].

Como presidente de la Federación quisiera agregar 
que el Sr. Embajador de la República de Hungría Mátyás 
Józsa no sólo fue nuestro anfitrión en la firma del la carta 
de intención realizado en la sede de la embajada el 19 de 
diciembre pasado, sino realmente fue su trabajo el que 
nos permitió llegar a esa instancia.

Él fue quien se conectó con las autoridades del Club 
Europeo, quien trajo el tema a las reuniones de Comisión 
de FEHRA y quien nos impulsó a averiguar sobre el tema, 
a conectarnos con el Presidente Dr. Rodolfo Caffaro Kra-
mer y trabajar sobre el tema, entendiendo y así lo trasmitió 
que nuestra integración a las comunidades europeas en 
la Argentina sería el reflejo de lo que ocurrió en Europa 
al formarse la Unión Europea.

Desde esta carta deseo agradecer al Sr. Embajador así 
como lo hice en su oportunidad al firmarse la carta de 
intención, todo su empeño, ayuda y apoyo para su reali-
zación. Él se irá como ocurre con todos los embajadores 
y nosotros quedaremos en la Argentina con nuestra tarea 
a la que le ha dado impulso y en cuyo resultado final 
F.E.H.R.A. está trabajando intensamente para lograr que 
todas las instituciones que la integran estén en la página 
web del Club Europeo para así hacer cononocer sus ac-
tividades, servicios y todo lo que resulte de su interés y 
que sus socios que así lo deseen tengan su carnet que los 
acredite como tales.

Saludo a Ud. afectuosamente
Eva Szabó de Puricelli
Presidente de FEHRA

Solicito su publicación.
-----

Estimada Zsuzsó:
Abusando de tu buena predisposición con los lectores 

en comunicarte y publicar las notas, te molestamos para 
informarte que ya cumplimos 4 años de nuestras clases 
autodidactas del idioma magyar.

Te comento que los primeros años despedíamos la 

actividad escolar y volvíamos a reunirnos en marzo. 
Pero en las primeras semanas de este año, notamos que 
nos faltaba algo, así que decidimos juntarnos un día a la 
semana a charlar, compartir las vivencias familiares y 
degustar algo también.

Ahora, en esta ocasión, festejamos nuestro 4º aniversa-
rio cenando un riquísimo gulyás y de postre una tradicional 

Dobos, todo elaborado por nosotras.
Todo fue con mucha alegría y emoción, 
recordando todo lo que aprendemos so-
bre nuestra Magyarország a través del 
periódico, y finalizamos con algunos 
cantos, como todas las clases. ¡Es por 
la rama femenina que algunas de noso-
tras nos sentimos tan MAGYARES!

Te adjuntamos algunas fotos de la reunión de esa noche. 
Compartimos acontecimientos y noticias con nuestra 
Cónsul Honoraria, Sra. Rosa Ádám de Rosario, la que 
nos bautizó “Chicas” y “Grupo Alegría”. El año pasado, 
por circunstancias particulares, no pudo organizar la ce-
lebración anual de San Esteban, por lo que hace mucho 
que no nos vimos personalmente. 

Gracias por tu atención y ¡te saludo cariñosamente en 
nombre de las cinco! Sok puszit és köszönöm szépen! 

Rosi Vogel, Santa Fe
El “Grupo Alegría” de Santa Fe está conformado por: 
Rosa María Vogel-Mezey de Agüero, Elsa Simonsini-Vida 
de Re, Luisa Tánczos-Kontár, Rózsika Cziszár-Fülöp y 
Valeria Mihalik-Dancsa de Solís (en este orden en la foto):

Cont. página siguiente

Una muy lograda 
Dobos casera 

izq.-der.: Rosi, Elsa, Luisa, Rószika y Valy

Estimada Zsuzsó:
Recibi con alegría el diario y como hago usualmente, con mi 

húngaro básico, le di una leída muy rápida a la primera página. 
Me asusté terriblemente al leer “Jelen számunkkal befejezzük...”, 
pues creí que el diario no iba a editarse más... Por supuesto la 
alegría llegó luego, cuando me di cuenta de la interpretación 
equivocada que tuve.

Por eso, ya sabiendo de qué se trataba, tengo que escribirte 
estas líneas para felicitarte de todo corazón por tu valiosísima 
tarea, al igual que la de todos tus colaboradores. Gracias a tu 
trabajo estás aglutinando a los húngaros que andamos sueltos 
y desparramados por este gran país, haciéndonos despertar aún 
más el patriotismo y sentimientos de añoranza para con nuestra 
querida MAGYARORSZÁG.

Seguramente has tenido grandes dificultades y problemas 
durante estos años, pero no dudo de que han sido superados con 
creces por las satisfacciones y alegrías por la tarea cumplida.

Te mando un gran beso y saludo para todos tus colaboradores. 
Mónika Tóth de Zurueta
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En nuestro Nº de mar-
zo hicimos conocer una carta de nues-
tra amiga Susana Sebess publicada en 
“La Nación” el 10.2.09. A los 5 días, 
fue contestada oficialmente, en el mis-
mo medio, de esta manera:

Veredas del Zoológico 
Señor Director: 

“Me dirijo a usted a efectos de brindar 
información a los vecinos de la ciudad de 
Buenos Aires en función de la Carta de 
lectores titulada: «Deshaciendo», publi-
cada el 10/2 del actual, referida a las obras 
realizadas por el gobierno de la ciudad en 
las veredas linderas al Jardín Zoológico. 

Anteriormente nos re-
ferimos a las causas de 
la obesidad en los niños. 

Una de ellas es el sedentarismo. Dema-
siado tiempo frente al televisor trae apa-
rejado, además, otros problemas. Según 
estudios realizados en Nueva Zelanda, 
se pudo observar que mirar televisión 
más de dos horas diarias en los primeros 
años de vida puede producir un 40% 
más de inconvenientes de atención en 
la adolescencia.

Según este informe, los niños que vie-
ron mucha televisión en la infancia tenían 
más probabilidades de seguir con este 
hábito cuando crecían, pero incluso si no 
lo hacían el daño ya estaba hecho.

Una explicación para ello es que el 
cambio rápido de escenas - común en 
muchos programas de televisión - podría 
sobreestimular el cerebro en desarrollo 
del niño y podría hacer que la realidad re-
sultara aburrida en comparación. Además, 

La  fecha  de l 
15 de Marzo se 
celebró en São 
Paulo, Brasil, en 
organización de la 

Universidad Libre, en el salón de 
actos del Colégio Santo Américo. 
La ceremonia tuvo lugar a partir 
de las 16.30 hs. con un programa 
festivo conmemorativo, luego del 
cual los presentes participaron en 
un brindis general.

Nuestros hermanos 
de Montevideo realiza-
ron el festejo el mismo 
día con un almuerzo de 
bienvenida del año en el 

Hogar Húngaro del Uruguay, para cele-
brar, al mismo tiempo, el aniversario de 
la Lucha por la Independencia de Hungría 
de 1848. Previo al almuerzo se realizó un 
homenaje al prócer Lajos Kossuth ante su 
monumento en la plaza sita en las calles 
Galicia y Ejido. 

Estimada Directora:
Por decisión 

general del Gru-
po Oleander, se 
dispuso organizar 
“en forma secre-
ta” una cena con 
motivo del cum-
pleaños de nues-
tra buena amiga y 
una de las funda-
doras del grupo, 
Trixi Graul de 
Bonapartian.

Siempre suce-
de que, por caer 
dicha fecha del 
28 de febrero en 
época de vacaciones, no hay posibilidades 
de realizar ningún festejo. Fuimos convo-
cadas y nos organizamos para el viernes 27 
de febrero. ¡Éramos más de 25 a lo largo 
de las mesas! 

Omar nos preparó, como de costumbre, 
un rico menú, y 
al final brinda-
mos cantando, 
acompañados 
por el teclado 
de Péter. Luego 
bailamos. Torta 
y champagne, 
como ya es lo ha-
bitual, al tiempo 
que festejamos a 
la par a otra inte-
grante de nuestro 
grupo, Dzsimi 
Barkáts, cuyo 
marido Franco 

Mangone la homenajeó con una bella can-
ción italiana. 

La nota graciosa de este festejo es que 
Trixi había llegado al Club Hungária sin sa-
ber nada. El “compinche” de las Oleander, 
Omar, se había encargado de transmitirle un 
artilugio creíble respecto de la distribución 
del periódico... Trixi quedó colmada de 
lindos regalos, cuadros recordatorios - ¡y 
se la veía emocionada hasta las lágrimas 
apagando las velitas!

 Gloria Etcheverry
Trixi aprovecha este espacio para expresar su 
gratitud por las profusas muestras de cariño re-
cibidas tanto en este festejo como por teléfono, 
e-mail y por Facebook. ¡Trixi, te quieren tantos 
porque te lo mereces! 

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 - Alberto Soiza    

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

esgrima hungária: 
Los certámenes de esgrima comenzarán a fines de 
este mes. Mientras tanto conviene tener en cuenta 
lo siguiente:
TELEVISIÓN Y SEDENTARISMO 

EN LOS NIÑOS
Compilado por

Henriette Várszegi

CARTAS DE LECTORES...                                ...cont. de pág. II

Trixi colmada de regalos - aquí el abrazo de
su hermana, Mónika Graul               

EL  RINCÓN  DE  MAUSI
Aprovechemos el precio económico de las peras:

PERAS AL COÑAC
Ingredientes:
Peras    1 kg
Azúcar   1 kg
Agua    1 kg
Coñac   400 cc
Canela en rama  2 unidades
Clavo de olor   1 unidad

Preparación:
Pelar las peras y retirarles las semillas 

con la ayuda de un sacabocado. Seguida-
mente realizar un almíbar con la totalidad 
del azúcar y el agua, tapar y llevar a ebu-
llición. Una vez que el azúcar del almíbar 

se haya disuelto com-
pletamente incorporar 
las peras, junto con las especias, y cocinar 
hasta que las mismas queden tiernas. Añadir 
el coñac dentro de la preparación. 

Para conservar: Preparar unos frascos 
de vidrio esterilizados y colocar dentro las 
peras al coñac que deberán estar aún bien 
calientes. Tapar herméticamente y colocar 
los frascos dados vuelta hacia abajo. De 
esta forma las peras se podrán conservar 
a temperatura ambiente durante poco más 
de un año.

 Bárbara 
Dzsimi Barkáts y 
Franco Mangone               

Fotos Analy Szilágyi

 ¡Siempre 
buena música 

con Péter 
Szilágyi al 

teclado! 
Aquí, con su 

esposa, Analy           

ese tiempo empleado en mirar televisión 
sustituye otras actividades fundamen-
tales para el desarrollo y que requieren 
concentración, como LEER, JUGAR Y 
LOS DEPORTES.

La falta de participación inherente a la 
televisión podría condicionar a los niños 
cuando realizan otras actividades

La televisión como otras tantas cuestio-
nes, no es buena o mala en sí; depende 
del uso adecuado que le demos.

Un simpatiquísimo festejo, por demás merecido:
BOLDOG , BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, TRIXI!

      - Espigueo.. .     
                         . . . en otros medios -

Las obras de la calle República de la India 
fueron sometidas a los estrictos controles de 
calidad que se realizan en todas las obras y 
se detectaron algunas fallas en la ejecución. 
Por este motivo, el gobierno intimó a la 
empresa contratista a ejecutar nuevamente 
los trabajos sin ningún tipo de erogación 
adicional. 

Uno de los principales objetivos de 
este gobierno es implementar los meca-
nismos de control más eficientes, con el 
fin de garantizar la calidad de las obras 
realizadas en la ciudad, optimizando los 
recursos.”              Lic. Eduardo Villar

 Subsecretario de Espacio Público
 Ministerio de Ambiente y Espacio 

Público (GCBA)

No importa que el Internet sea rápido, ni 
que la televisión nos dé mucho de lo mismo 
en muchos canales, ni que la radio cacaree 
sus noticias en una avalancha repetitiva - los 
diarios constituyen una herramienta indis-
pensable y de gran utilidad para la gente.

¿Acaso ha intentado usted matar un mos-
quito con un teclado, o castigar al perro en el 
hocico con la pantalla de la computadora?

Por eso no importa que no lo lea, el perió-
dico será siempre el mejor aliado en todos 
los momentos de la vida.

Aquí los mil y un usos del periódico:
- Usos domésticos:
 Madurar paltas.
 Recoger la basura.
 Lustrar los vidrios.
 Alinear las patas de la mesa coja.
 Empacar la vajilla en la mudanza.
 Tapizar la jaula del pájaro.
 Recoger la suciedad del perro.
 Cubrir los muebles y el piso antes      
       de pintar.
 Evitar que se meta el agua debajo 
       de la puerta.
 De protector en el piso del garaje si 
       el auto pierde aceite.
 Matar moscas y demás insectos ras-
       treros.
 En una crisis: Como papel higiénico.

- Usos educativos:
 Castigar al perro en el hocico cuan-
       do se orina en la casa.
 Recortar letras y fotos para las 
       tareas de los niños.
 Elaborar títeres.
 Hacer barcos de papel.
 Arrancarle en la franja en blanco de 

Desengáñense, queridos Lectores:
¡Al Periódico nunca lo reemplazará 

el Internet!
arriba un pedacito para anotar números de 
teléfono.
- Usos comerciales:
 Ensanchar zapatos.
 Rellenar los bolsos y carteras para 
       que conserven su forma.
 Envolver la carne, huevos, flores.
 Empacar clavos en la ferretería.
 Hacer un sombrero de pintor.
 Dar trabajo a voceadores y perio-
       distas.
 Cortar moldes de modistas y sastres.
 Envolver cuadros.

- Usos festivos:
 Para prender los asados.
 Rellenar los regalos sorpresa.
 Fabricar el embudo de mago para el 
       truco del agua.

- Otros usos:
 Para que los extorsionistas usen sus 
       letras en las cartas.
 Como cojín en el parque.
 Para que no se te ensucie el trasero 
       si te sientas en la acera a esperar el 
       bus.
 Hacer bolitas y pegarles a los com-
       pañeros de clase.
 Como paraguas para que el aguace-
       ro no dañe el peinado.
 Como protector contra el implaca-
       ble sol.
 Como sustituto para abrigarse en 
       invierno.
 Para que 'los malos' escondan el 
       revolver en las películas.
   ¡AH!    Y, POR ÚLTIMO - ¡PARA 

ENTERARSE DE LAS NOTICIAS!
(Agradecemos a Martha Balthazár)

La Fiesta Patria de Hungría 
en colectividades vecinas

Lamentablemente les tene-
mos que informar que por ra-
zones ajenas a nuestra voluntad 
por el momento se suspende la 
programación de “Hungría cerca”. 

La radio ha sido vendida sin previo 
aviso, motivo por el cual aún no pudi-
mos organizarnos en otra emisora. 

Pero queremos seguir con “Hungría 
cerca”, y estamos haciendo todo 
lo posible por recomenzar cuanto 
antes. A través del Periódico los 

mantendremos informados. 
Agradecemos su comprensión.

Susana Benedek, 
conductora del programa

Trixi en medio de su nutrido grupo de amigos
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¡Aprenda idiomas!
húngaro e inglés

María M. de Benedek:  4799-2527
 mbenedek@arnet.com.ar

húngaro y castellano
Susana B. de Lajtaváry:  4790-7081

susanabenedek@ciudad.com.ar
Dora Miskolczy: 15-4569-2050 
4706-1598 teodorami7@yahoo.com.ar

playland park
Centro de entretenimiento

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

Para suscripciones y publicidades infórmese en  

ESEMÉNYNAPTÁR  2009. ÁPRILIS

Argentínai MAGYAR HÍRLAP
Periódico húngaro de la Argentina
Directora: Susana Kesserű de Haynal

Administración: Trixi Graul de Bonapartian
L. Monteverde 4251 -  (1636) Olivos - Buenos Aires  

Tel./Fax:  (54-11) 4711-1242     amagyarhirlap@yahoo.com
http://epa.oszk.hu/amh                 http://efolyoirat.oszk.hu/amh

www.argentinaimagyarhirlap.blogspot.com

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

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

A Magyar Református Egyház állandó naptára:
Minden vasárnap de. 10 órakor Istentisztelet 
(a hó 2. és 4. vasárnapján spanyol nyelven)

A magyar nyelvű igehirdetések a www.amerke.blogspot.com 
oldalon  olvashatók és meghallgathatók

A „MINDSZENTYNUM ZARÁNDOKHÁZ” állandó naptára:
www.mindszentynum.org

Földes Ferenc atya misézik magyar nyelven:
- Minden szombaton 18 órakor a Hungáriában
- Minden vasárnap 11 órakor a Mindszentynumban 
- Minden nap reggel a Mindszentynumban

 Magyar nyelvű gyónás: Cel. 15-3349-9006

A Krisztus Keresztje Evangélikus templomban
Minden 3. vasárnap magyar nyelvű Istentisztelet

CALENDARIO DE ABRIL 2009
ver direcciones bajo Nuestras Instituciones, en la pág. 8

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" 

Embajada de la 
República de Hungría 
www.mfa.gov.hu/emb/buenosaires
Plaza 1726, (C1430DGF) Bs. As. 
(entre Virrey del Pino y La Pampa)

Tel.: +54-11-4553-4646
Fax: +54-11-4555-6859
mission.bue@kum.hu

Embajador: Mátyás Józsa
Consejero: András Drexler, Ph.D.
Secretaría argentina:
embajadadehungria@arnetbiz.com.ar
Consulado:   V. del Pino 4045 

(C1430CAM) Bs. As. 
Tel.: +54-11-4555-6862

Cónsul:  Zsolt Király
consulate.bue@kum.hu
Atención: martes y jueves, 
de 10 a 13 hs. (Sra.Isabel)

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

Novedades  del Círculo Juvenil Zrínyi
A partir del 21 de marzo todos los sábados 

de 10 a 11 hs. 
CURSO DE HÚNGARO PARA ADULTOS 

NIVEL PRINCIPIANTE
Colegio San Ladislao - M. Moreno 1666 - Olivos

Informes: Susana Benedek    4790-7081 

 SUSANA SEBESS
Társasutazás Erdélybe idegenvezetővel

                Csíksomlyói búcsú május 30-án! 
 Viaje grupal a Transilvania con guía 
Salida desde Budapest 23 de mayo

Regreso a Budapest 2 de junio
  Hospedaje habitación doble c/baño, comidas y 

excursiones incluidas. USD 990.- Informes en:
Carlos Pellegrini 1023 Piso 12 – C1009ABU – Buenos Aires, Argentina 
Tel. (54-11) 4108-3220                              ssebess@furlong-fox.com.ar

Viajes Corporativos
Viajes de Placer

Eventos y Convenciones

FURLONG-FOX

CIERRE DE NUESTRA EDICIÓN DE MAYO:   10 de ABRIL
(fecha tope de la Redacción para recibir material y/o datos a publicar) 

 Tel.fax: (54-11) 4711-1242 amagyarhirlap@yahoo.com

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

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 
1os., 3os. y 5os. miércoles 21 a 22.30 hs.

Secretaría: Sr. Atilio Rugonyi
Miércoles, jueves y viernes 

de 19.30 a 21.30 hs.  
Sábados de 15 a 18 hs.

HUNGRÍA EN LA RADIO: 
Primer y tercer jueves de cada 

mes, de 11 a 12 hs.: 
Música Húngara

Radio Nacional Clásica 
FM 96.7 MHz. Tel.: 4999-0967

Coordina Ars Hungarica

Sábados 12.30 a 13 hs.: 
AUDICIÓN HÚNGAR A
AM-860 Radio DIGITAL

www.digital860.com.ar

Apoyamos al 
único 

periódico 
húngaro de 

Latinoamérica
Círculo Juvenil Zrínyi

ÁPRILIS
Április 3, péntek, 19 óra: Nagyböjti elmélkedés, keresztút. Mind-
szentynum
Április 4, szombat, 16 óra: Az Irodalmi Kör rendezésében előad Keve 
László: A repülés technika kifejlődése, napjainkig. Sz. László Iskola
Április 5, vasárnap, 11 óra: Virágvasárnapi szentmise Mindszentynum
Április 9, csütörtök, 19 óra: Nagycsütörtöki szertartás. Mindszentynum
Április 10, péntek, 11 óra: Nagypénteki úrvacsorás Istentiszteletet tart 
Nt. Demes András. Krisztus Keresztje Evangélikus gyülekezet
Április 10, péntek, 19 óra: Nagypénteki szertartás. Mindszentynum
Április 11, szombat, 19 óra: Nagyszombati szertartás. Tűz és húsvéti 
gyertyaszentelés. Feltámadási nagymise. Mindszentynum (nincs mise 
a Hungáriában)
Április 12, vasárnap, 11 óra: Húsvétvasárnapi szentmise. Mind-
szentynum
Április 19, vasárnap, 12.30 óra: Szüreti ebéd. Valentín Alsinai-i 
Dalkör. Asztalfoglalás: 4244-1674 / 4209-6333
Április 27, hétfő, 19.30 óra: AMISZ évi és tisztújító közgyűlés. Magyar 
Református Egyház 

MÁJUS
Május 1, péntek, 12 óra: Hagyományos asado. Hungária
Május 3, vasárnap, 11 óra: Mindszenty emlékmise. Ünnepi ebéd.  
14 órakor közgyűlés. Mindszentynum
Május 10, vasárnap, 11 óra: Szent István Otthon közgyűlés. Chilavert

ABRIL
Viernes, 3 de abril, 19 hs.: Meditación de cuaresma. Vía crucis. 
Mindszentynum
Sábado, 4 de abril, 16 hs.: El Círculo Literario San Esteban organiza 
una charla de Ladislao Keve, en idioma húngaro. Colegio San Ladislao
Domingo, 5 de abril, 11 hs.: Misa de Domingo de Ramos. Mind-
szentynum
Jueves, 9 de abril, 19 hs.: Ceremonia de Jueves Santo. Mndszentynum
Viernes, 10 de abril, 11 hs.: Culto de Viernes Santo, con santa cena. 
Celebra pastor András Demes, en húngaro. Congregación luterana “La 
Cruz de Cristo”
Viernes, 10 de abril, 19 hs.: Oficio de Viernes Santo. Mindszentynum
Sábado, 11 de abril, 19 hs.: Oficio de Sábado Santo. Bendición del 
cirio de Pascuas. Misa solemne de la Resurrección. Mindszentynum 
(no habrá misa en Hungária)
Domingo, 12 de abril, 11 hs.: Misa del Domingo de Pascua. Mind-
szentynum
Domingo, 19 de abril, 12.30 hs.: Almuerzo de la vendimia. Coro Hún-
garo de Valentín Alsina. Reservas: 4244-1674 / 4209-6333
Lunes, 27 de abril, 19.30 hs.: Asamblea General anual de FEHRA, 
con renovación de autoridades. Iglesia Reformada Húngara

MAYO
Viernes, 1º de mayo, 12 hs: Tradicional asado. Hungária
Domingo, 3 de mayo, 11 hs.: Misa recordatoria en memoria del Cardenal 
Mindszenty. Almuerzo. 14 hs.: Asamblea general. Mindszentynum
Domingo, 10 de mayo, 11 hs.: Asamblea general del Hogar San Es-
teban, Chilavert

Av. Pte. Tte. Gral. J.D. Perón 2160
(1646) SAN FERNANDO

Prov. de Buenos Aires
Argentina

E-mai l :                               Tel.: (54-11) 4744-2771
turul@arnet .com.ar                 Fax: (5411) 4746-1779

ERD
ÉLY

I Ingatlaneladás, bérlések, kiadások
Venta y Alquiler de Propiedades

4229-8433 / 4205-1173    
 danielerdelipropiedades@ciudad.com.ar

“Hay un punto en tu vida en el que te das cuen-
ta: quién importa, quién nunca importó, quién 
no importa más, y quién siempre importará. 
De modo que no te preocupes por la gente de tu 

pasado, hay una razón por la que no estarán en tu futuro... 
Dale tu corazón a todos a los que no quieras perder. Trata de 
coleccionar al menos 12 corazones. Verás: ¡no es fácil!”

(Agradecemos a Silvia Rózsa, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

Último momento: Informa Pablo Gorondi (AP) desde Budapest: 
El primer ministro de Hungría presentó su renuncia el 21 de 
marzo, alegando que está consciente de la baja popularidad de 
su gobierno en medio del agravamiento de la crisis financiera. 
Ferenc Gyurcsány, del Partido Socialista, dijo durante el con-
greso de su partido que él se considera un estorbo para que se 
logren reformas sociales y económicas.

“Se me ha dicho que soy un obstáculo para la cooperación y 
para la estabilidad de un gobierno de mayoría necesario para que 
se apliquen los cambios”, destacó Gyurcsány a sus copartidarios. 
“Si esto es así, entonces eliminaré este obstáculo”, manifestó. 
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